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1. fejezet - A fenntartható fejlődés
1. A fenntartható fejlődés fogalma
1.1. A fenntartható fejlődés fogalmának történelmi háttere,
kialakulása 1.
Amióta Lester R. Brown (1981) először publikálta a fenntartható szóhasználatot – társadalmi vonatkozásban
(sustainable society) –, majd a Brundtland Bizottság befejezte munkáját (1987), a „fenntartható” kifejezés
viharosan terjedt, míg a valóságban az elhatározásokat alig követték gyakorlati lépések, amire fényes
bizonyítékul szolgálnak a Rio de Janeiró-i (1992) és a johannesburgi (2002) ENSZ konferenciák eseményei. Ez
a fenntarthatóság integratív fogalmának értelmezési nehézségeivel, az érdekek ellentéteivel, valamint a globális
és filozófiai szintről való elmozdulás lassúságával magyarázható.
A fenntartható fejlődés életvitelben, életmódban, fogyasztásban, termelésben, a természeti erőforrásokban, a
környezetben, valamint a társadalomban való értelmezése és még inkább a megvalósítása számos esetben
érdekek, az emberi megszokás, kényelem és műveltség akadályaiba ütközik.
Mit is jelent a fenntarthatóság, s vajon miért is merült fel az emberiségben az igény egy ilyen megoldás iránt?
Egyértelműen állítható, hogy a fenntartható fejlődés fogalma igen szoros kapcsolatban áll a
környezetvédelemmel. A különböző környezeti hatások és kutatási eredmények egyre inkább felkeltették az
érdeklődést a környezetvédelem iránt, s felhívták a figyelmet a globális együttműködések fontosságára.
1968-ban a Római Klub megalakulása volt az egyik válaszlépés a felmerült problémákkal kapcsolatos
megoldások feltérképezésére. A Római Klubnak, ami tulajdonképpen egy nem hivatalos szervezet, 100 tagja
van közel 40 országból, akik az oktatást, az üzleti világot, kormányokat, a tudományos világot stb. képviselik.
1972-ben jelent meg a Donella és Dennis Meadows által publikált Növekedés határai (Limits to Growth) c.
jelentés, amelyben leírták, hogy modellszámításaik alapján az emberiség fennmaradásához szükséges anyag- és
energiaforrások nem annyira a távoli jövőben, hanem néhány generáció múlva kimerülhetnek. Munkájukban
felhívták a figyelmet arra is, hogy a Föld növekvő népességét egyre körülményesebb lesz ivóvízzel és megfelelő
mennyiségű, minőségű élelemmel ellátni. A XXI. század közepére tették egy globális környezeti katasztrófa
bekövetkezését. A megoldásra vonatkozó javaslataik leginkább a gazdasági növekedés korlátozására irányultak,
s ez alapozta meg a nulla vagy zéró növekedés koncepcióját.
A nulla vagy zéró növekedés koncepciója szerint meg kellene állítani a fejlődést ott ahol tart, hiszen akkor
várhatóan megoldódik az anyag- és erőforrás-túlhasználat problémája is. Ez tulajdonképpen együtt járt volna az
adott helyzet, fejlettségi szint konzerválásával, amivel a fejlődő országok nem tudtak azonosulni, hiszen
véleményük szerint mindenkinek joga van a fejlődéshez, növekedéshez, s főleg a fejlett országoknak nincs
joguk korlátozni őket ebben. Az elképzelés egyik nagy érdeme, hogy szakmai vitákat és újabb megoldási
lehetőségek, modellek kidolgozását ösztönözte.
1981-ben Lester R. Brown publikálta elsőként a fenntartható szóhasználatot, fenntartható társadalomról szóló
művében. A lehető legkisebb természeti környezet romlással – mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt –
járó népességnövekedésre és természeti erőforrás-felhasználásra alapozta munkájában a fenntartható
társadalmat.

1.2. A fenntartható fejlődés fogalmának történelmi háttere,
kialakulása 2.
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megalakult az ENSZ Környezet és Fejlesztés Világbizottsága,
amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök-asszony vezetett. A bizottság 23 főből állt, melyben
hazánkat Prof. Láng István akadémikus képviselte.
A Brundtland Bizottság 1987-ben adta ki Közös jövőnk (Our Common Future) című mára már világhírűvé vált
jelentését. Munkájukban vázolták a fenntartható fejlődés globális vízióját és megvalósításának lényegi elemeit,
mely elképzelésük szerint egy olyan típusú gazdasági növekedésként jellemezhető, mely tekintettel van a
1
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természeti erőforrások megőrzésére, s mely egyúttal a fejlődő országok problémáinak kezelésére is megoldást
jelenthet.
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, miszerint „a fenntartható
fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek
esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”.
A fenntartható fejlődés további értelmezéseiről, szintjeiről és dimenzióiról lásd az 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5. témákat és
az 1.2. leckét.
A fenntartható fejlődés az idő előrehaladtával megjelent különféle konferenciákon, tudományos kutatásokban
stb., s beépült az egyes stratégiai elképzelésekbe, cselekvési tervekbe is.
1989-ben az ENSZ közgyűlése úgy döntött, hogy 1992-re konferenciát szerveznek Rio de Janeiróban, ez volt az
ún. ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciája.
Az alábbi főbb dokumentumokat fogadták el a riói konferencián a fenntarthatóság jegyében:
• Riói Nyilatkozat a Környezetről és Fejlődésről, összesen 27 alapelvet tartalmaz.
• Feladatok a XXI. századra (Agenda 21) című dokumentum, amely több száz oldalas ajánlást tartalmaz 40
fejezetben összefoglalva. Ezek az ajánlások jogilag nem kötelezőek, de iránymutatással szolgálnak a
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban.
• A Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról c. dokumentum alapjában véve az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentését célozta.
• Az Egyezmény a Biológiai Sokféleségről, pedig a teljes élővilág védelmét szorgalmazza és jogilag kötelező
érvényű az aláírók számára.
• Az Elvek az Erdőkről c. dokumentum eredetileg nemzetközi egyezménynek indult, de végül irányelveket
fogalmaztak meg a területre vonatkozóan.
A fenntartható fejlődés fogalma minden dokumentumba bekerült, ami reményt kelthetett abban a tekintetben,
hogy a világot ösztönözni lehet az alternatív fejlődési pályára állásra. A riói elhatározásokból és
nyilatkozatokból stb. vajmi kevés valósult meg a gyakorlatban.
10 év múlva, 2002-ben az ENSZ újabb világkonferenciát hívott össze Johannesburgban. A konferencia címe:
ENSZ Világtalálkozó a Fenntartható Fejlődésről. A johannesburgi konferencián két dokumentumot fogadtak el:
• a 32 pontból álló Johannesburgi Nyilatkozat a Fenntartható Fejlődésről c. dokumentumot
• és egy Végrehajtási Tervet, amely 153 pontból áll.
Johannesburg újítása a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, hogy megjelent a fenntartható fejlődés társadalmi
dimenziója is.

1.3. Fogalmi lehatárolás, értelmezések 1.
A fenntartható fejlődés brundtlandi definíciója 1987-ben látott napvilágot, s azóta a fenntartható fejlődés
fogalmának legáltalánosabban ismert meghatározásává vált, s felmerülhet a kérdés, hogy a definícióban szereplő
„jelen szükséglet” kielégítésének igénye mennyiben változott az azóta elmúlt évtizedekben, de emellett számos
külső korlátozó tényező hatásainak megjelenésével is számolnunk kell: például a klímaváltozás vagy a
globalizáció, s természetesen a különféle erőforrások, a biodiverzitás változása sem hagyható figyelmen kívül.
Szlávik (2007)1 szerint a fenntartható fejlődés „minimálprogramként” is értelmezhető, miszerint a jövő
generációk számára legalább azokat a lehetőségeket szükséges biztosítani, amik jelenleg is rendelkezésre állnak,
vagyis legalább arra kellene törekedni, hogy a jelenleg fennálló helyzet ne romoljon tovább. A fenntartható
fejlődést lehetséges megoldásnak tekinti, mégpedig arra, hogy a gazdaság a bioszféra alrendszereként
működjön.
1

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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A brundtlandi megfogalmazástól eltérően a Tudományos Akadémiák Képviselőinek Tanácskozásán (Tokió,
2000) azt ajánlották, hogy jobb, ha csak fenntarthatóságról van szó, elhagyva mögüle a fejlődés vagy fejlesztés
szavakat. A fenntarthatóság eme definíciójában új elemként lelhető fel a környezet, valamint a természeti
erőforrások kifejezése. Vagyis a fenntarthatóság célja maga az ember, a társadalom hosszú távú fennmaradása
és a társadalmi jóllét, az emberi életkörülmények javulása.
A fenntarthatóság dimenziói (lásd 1.2.5. téma) felöl közelítve a témakört elmondható, hogy a fenntartható
fejlődés logikája szerint az alapvető cél az életkörülmények, az életminőség javítása. Az eddigi gazdasági
növekedés orientált stratégiákhoz képest a gazdasági fejlődés megítélése jelenti az egyik fő különbséget, vagyis
ez esetben nem maga a gazdasági növekedés, nem a mennyiség a megvalósítandó, hanem a fejlődés, a minőség,
s a gazdaság a fent említett cél megvalósításának eszközéül szolgál (Csete, 2006)2. Fenntartható nézőpontból
tehát olyan gazdasági növekedés megengedett, amely esetében a három dimenzió harmonizál egymással.
Fontos megjegyeznünk, hogy a fejlődés és a növekedés fogalma nem ugyanazt fedik. A növekedést általában
inkább mennyiségi, míg a fejlődést minőségi változások kísérik. A magyar nyelvben a fejlődés és fejlesztés
szavak jelentéstartalma is különböző. Míg a fejlődés egy teljesebb, magasabb rendű állapot felé történő
elmozdulást takar, addig a fejlesztés, ami egy önmagában is létező folyamat, inkább egy irányított jellegű
tevékenységet jelent, amelynek a végeredménye több minden lehet, akár egy jobb minőségi állapot elérése is.

1.4. A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolatrendszere
A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolatrendszerét vizsgálva arra az ésszerű megállapításra jutottak tudósok,
hogy amint azt az alábbi ábra is mutatja, a társadalmi-gazdasági rendszer a bioszféra alrendszere.
Hiszen a gazdasági tevékenységek számára a bioszféra biztosítja az összes anyag- és energiaforrást, sőt ezen
túlmenően az emberiség életfeltételeinek a biztosítója is. Alapvető és nagyon fontos különbség a társadalmigazdasági rendszer és a bioszféra között a nyílt és zárt folyamatok között van.
Míg a bioszférában, a természeti körfolyamatokban ismeretlen a hulladék fogalma, addig ez nem mondható el az
emberiség társadalmi-gazdasági tevékenységéről, hogy csak ezt a példát emeljük ki a teljesség igénye nélkül. A
természeti környezet az előbb említetteken túlmenően még további jótékony tulajdonságokkal rendelkezik,
például képes regenerálódni és a hulladékokat asszimilálni, vagyis semlegesíteni. Napjainkra azonban már oly
mértékű terhelést zúdít az emberiség környezetszennyező tevékenysége és a 7 milliárdos népesség fogyasztása,
hogy kezdjük túlterhelni a természeti környezetet. Mindenesetre a természeti folyamatok, láncok alapvető
tulajdonsága, hogy zártak. A gazdasági tevékenységet ellenben nyílt láncok jellemzik, amit az ábra is szemléltet.
Vajon mi lehet a megoldás a fenntarthatóság felé történő elmozdulásban?

Csete M. (2006): A fenntarthatóság helyi megvalósítása. Gazdálkodás Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat, 16. sz. különkiadás 50.
évfolyam.
2
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1.1.4.1. ábra Forrás: Szlávik (2007)
Az alábbiakban próbálunk meg erre válaszolni Szlávik (2007)3 munkáját idézve (a számok az ábrán lévő
pontokat jelölik):
1. „A gazdaság szívóhatásának csökkentése, az input mérséklése az anyag- és energiahatékonyság növelésével,
a megújuló erőforrások felhasználásának fokozásával.
2. A feldolgozottsági fok növelése, az anyagból és energiából mind több termék és mind kevesebb hulladék
kihozatala.
3. A hasznos termékeknek – az ökológiai hatékonyság szempontjából – minél tovább tartása a fogyasztási
folyamatban. (A mai piacgazdaság ennek ellenkezőjében igyekszik érdekeltté tenni a fogyasztót.)
4. A fogyasztás egy szakaszából kikerült termékek lehető legmagasabb hányadának újrahasználata (reuse).
5. Az elsődleges hulladékok, ill. a hulladékká vált termékek újrahasznosítása (recycling).
3
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6. A hulladékok környezetre káros hatásának semlegesítése. (Részben az ökoszisztémák semlegesítő-nyelő
képességének fenntartásával, részben tisztító technológiák alkalmazásával.)”

1.5. Fogalmi lehatárolás, értelmezések 2.
A szakirodalomban a gyenge fenntarthatósággal kapcsolatban alapvetésként jelenik meg, hogy e felfogás
képviselői szerint a csökkenő természeti tőkét tulajdonképpen a gazdasági tőkével szabadon lehet helyettesíteni.
Tehát a gyenge fenntarthatóság a természet korlátlan helyettesíthetőségének feltételezésével él. Lásd a
következő ábrát.

1.1.5.1. ábra Forrás: a szerző szerkesztése
A korlátlan helyettesíthetőségből következően az a lényeg, hogy a tőkeállomány ne csökkenjen, vagyis az
össztőke értéke változatlan maradjon, függetlenül attól, hogy milyen típusú tőkéről is van szó, mesterséges vagy
természetes tőkéről. A gyenge fenntarthatóság hívei szerint az összetevők értékének külön-külön csökkenése
rendben van oly módon, ha közben a másik oly mértékben nő, hogy helyettesíti a csökkenő tőkerészt.
Legszélsőségesebb esetben ez egy természet nélküli világhoz vezethetne, melyben a természet funkcióit a
gazdaság fogja átvenni.

5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fenntartható fejlődés

1.1.5.2. ábra Forrás: a szerző szerkesztése
Az erős vagy szigorú fenntarthatóság fogalma szerint viszont a természeti javakat nem végtelenül, hanem csak
korlátozott mértékben lehet gazdasági tőkével helyettesíteni. Lásd fenti ábra. Ebben az esetben kiemelten fontos
a teljes természeti tőke megőrzése. A természeti és mesterséges, művi tőke csak korlátozott mértékben
helyettesíthető egymással.
A gyenge és az erős fenntarthatóság összehasonlító elemzését az alábbi táblázat mutatja be:

6
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1.1.5.3. ábra Forrás: Szlávik (2007) alapján szerkesztve
A harmadik típusú értelmezés a környezeti fenntarthatóság. Képviselői szerint ebben az esetben nem kizárólag a
teljes tőkeérték megőrzése a cél, hanem az egyes természeti erőforrásokból származó jövedelmek és
szolgáltatások szintjének fenntartása. Szlávik (2007)4 alapján ez azt jelenti például egy vizes élőhely esetében,
hogy nemcsak a természeti tőke értékét, hanem ökológiai funkcióját is meg kell őrizni.

1.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010. Készítette a GKI Gazdaságkutató Zrt.
Magyarország fenntartható fejlődéssel kapcsolatos helyzetét vizsgáló tanulmány, mely nemzetközi és hazai
összehasonlításra alapozva elemzi hazánk jelenlegi helyzetét. A 232 oldalas kiadvány az alábbi linken
letölthető:
http://gki.hu/docs/Fe-Fe-evkonyv-2010.pdf
4
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1.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja a fenntartható fejlődés fogalomkörének kialakulásához kapcsolódó események,
dokumentumok és különféle megközelítések, valamint a bioszféra és a gazdaság kölcsönkapcsolatainak
megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,9 óra.

2. A fenntartható fejlődés szintjei és dimenziói
2.1. A fenntartható fejlődés elvei
A Brundtland Bizottság 1987-ben adta ki Közös Jövőnk (Our Common Future) c. jelentését, melyben a
fenntartható fejlődés fogalmán túlmenően igyekeztek az eléréséhez szükséges alapelveket is megfogalmazni:
• Az életközösségek tisztelete és védelme
Olyan értékrend kialakítása szükséges, mely a természet és az emberek tiszteletén alapul. Az emberiség más
fajoktól függ, így még inkább biztosítanunk kell más közösségek védelmét, megőrzését.
• Az emberi élet minőségének javítása
Az életminőség javítása legyen a gazdasági fejlődés fő célkitűzése, mely egyetemes társadalmi érdek, akárcsak a
kultúra, oktatás, politikai szabadságjogok, melyek szintén részét képezik a megfelelő életminőségnek. Ez
leginkább a szegény országokban a legsürgetőbb feladat.
• A Föld vitalitásának és diverzitásának megőrzése
Fontos célkitűzés a biológiai sokféleség megőrzése, az ökoszisztéma szolgáltatások védelme (lásd 2.1.3. téma),
hiszen éppen ezektől függ az emberi társadalom fennmaradása.

1.2.1.1. ábra Forrás: http://www.csrinternational.org/wp-content/uploads/2010/05/Our-Common-Future.jpg
• A nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása
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A nem megújuló erőforrások nem hasznosíthatók fenntartható módon, így felhasználásukat a lehető legkisebbre
kell csökkenteni, és az anyag- és energiatakarékosságot, az újrahasznosítást stb. előtérbe helyező
kezdeményezéseket kell sürgetni.
• A Föld eltartóképességének határait nem túllépő növekedés
A növekedésnek egyértelműen a természeti környezethez, vagyis a bioszféra regenerálódó képességéhez és
asszimilációs kapacitásához kell alkalmazkodnia a fenntartható jövő megvalósítása érdekében. Fontos szerepe
lehet a populációk alakulásának, az erőforrások védelmének és a pazarlás elkerülésének egyaránt.
• Az egyéni magatartás és szokások megváltoztatása
Nemcsak össztársadalmi, hanem egyéni szinten is szükségesek változások a fenntarthatóság gondolatiságának
megfelelően. Kerüljön előtérbe a környezeti nevelés és az oktatás szerepe.
• A közösségek feljogosítása arra, hogy saját környezetükről gondoskodjanak
A helyi közösségek és csoportok együttműködve és együttgondolkodva sokat tehetnek a fenntartható fejlődés
felé történő elmozdulás érdekében. Természetesen ehhez megfelelő információ, tudás és szakértelem is
szükséges.
• Nemzeti együttműködés kialakítása a fejlesztés és védelem integrálására
Fontos a nemzeti társadalmi együttműködést kialakítása a fenntarthatósági stratégiák kidolgozása érdekében.
Mindehhez környezetvédelmi jogrendszer és környezetpolitikai eszköztár is szükségeltetik. A környezetvédelmi
szabályozásban célszerű teret engedni a gazdasági ösztönzők alkalmazásának.
• Globális megegyezés kikényszerítése
A világméretű fenntarthatóság biztosítása is fontos, hiszen az országok együttműködése alapvető feltétele a
közös célok elérésének és a globális igazságosság érvényesülésének. Gondoljunk csak a közös természeti
erőforrások használatára.

2.2. A fenntarthatóság szintjei 1.
Földünk egy igen komplex rendszert alkot, melyet olyan alrendszerek alkotnak, amik egymással igen bonyolult
kölcsönhatásban állnak egymással. Ezek az alrendszerek ugyan első ránézésre önálló csoportokat képeznek, de
tulajdonképpen egymásra hatva alakítják bolygónkat. Globális összefüggésrendszerekről beszélhetünk, hiszen
egy regionális probléma is kihathat más földrészekre. Gondoljunk csak a levegőszennyezés példájára. Sokszor
előfordul, amihez a globalizációs folyamatok is nagymértékben hozzájárulnak, hogy a fogyasztási szokások nem
az elfogyasztás helyén, hanem máshol fejtik ki hatásukat. (Klasszikus példa az ún. hamburgereffektus és a hozzá
kapcsolódó párhuzamos jelenség az ún. énekesmadár szindróma.) Éppen ezért globális szinten is kiemelten
fontos a különféle együttműködések kialakítása különösképpen a fenntarthatóság irányába történő elmozdulás
érdekében.
Globális szinten a gazdasági rendszer által létrehozott ökológiai terhelést, környezetszennyezést alapvetően
négy fő tényező határozza meg, amik a fenntarthatóság lehetőségeit is befolyásolják:
1. a világ népességének növekedése,
2. a világ népességének átlagos életszínvonala,
3. az életszínvonal mögött meghúzódó fogyasztás szerkezete,
4. a termékeket és szolgáltatásokat előállító technológiák hatékonysága.
A nemzetközi és hazai fenntarthatósági események mellett nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a természetés környezetvédelemmel elkötelezettek aggódó szavukat újra és újra hallatják az ügy érdekében. Ehhez
napjainkban hozzátehetjük a fenntarthatóságot, a klímaváltozást és a globalizációt.
Az már jóval ritkább, hogy ismert politikusok foglalkoznak a témakörrel. A klímaváltozás elleni küzdelem
lelkes harcosa Al Gore szenátor, akinek munkásságát 2007-ben megosztott Nobel-díjjal tüntették ki.
9
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Szembetűnő, hogy a „világméretekben” való megoldás azonban várat magára, mint azt nemzetközi
rendezvények sora tanúsítja. Legutóbb az ENSZ Johannesburgi Világkonferenciája (2002) jelezte, hogy nincsen
jelentős előrehaladás a fenntarthatóság megvalósításában. Hasonló tapasztalható a klímaváltozás témakörében,
pontosabban a légkörre károsan ható gázok csökkentésével foglalkozó montreali (2005) és más konferenciákon
is. A Kiotói Jegyzőkönyv 2012-ig van érvényben. A következő években fontos nemzetközi tárgyalásokra lehet
számítani a klímaváltozás területén, ezek egyik fontos színtere az évenként más-más helyszínen megrendezett
COP (Conference of the Parties), amelyen az Éghajlat-változási Keretegyezményben résztvevő országok
tanácskoznak.
Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Éghajlat-változási Kormányközi Testület) Harmadik és
Negyedik Értékelő Jelentése (2001, 2007) egyaránt megállapította, hogy a klímaváltozás veszélyezteti a
fenntartható fejlődés megvalósítását. A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a fenntarthatóság minden szintjén és
dimenziójában fontos szerepet tölt be napjainkban.
Helmut Schmidt kancellár, aki behatóan foglalkozott a globalizációval,felhívta a figyelmet a jelenségek mindent
érintő voltára. Leegyszerűsítve a globalizáció olyan újszerű mennyiségi és minőségi kapcsolatok,
kapcsolódások, összefonódások, integrációk, melyek régebben nem léteztek és a közelmúltban bontakoztak ki, s
értelemszerűen érintik a fenntarthatóságot, s térben megjelenve a kistérségi, települési fejlődést is.
Összességében megállapítható, hogy a fenntarthatóság nem vagy csak nehezen valósítható meg a klímaváltozás
és globalizáció összefüggéseinek és kölcsönhatásainak figyelembevétele nélkül.
A gazdasági érdeket, profitmaximalizálást a középpontba helyező jelenkori társadalmi attitűd, valamint a
monetáris rendszer is egyre inkább kénytelen szembesülni a ténnyel, miszerint a természeti tényezőket,
katasztrófákat stb. nem tudják befolyásolni. Herman Daly (1999) 5 az ökológiai közgazdaságtan neves
képviselője a gazdaság átfogó szemléletére hívja fel a figyelmet a gazdaságtalan növekedés elméletének
segítségével, jelezve, hogy a gazdaság egy nagyobb ökoszisztéma része. Másképp fogalmazva Szlávik (2007)6
szerint a gazdaság a bioszféra alrendszere, s e nézőpont figyelembevételével a fenntarthatósági átmenethez
szükséges lépések is értelmezhetők és meghatározhatók.

2.3. A fenntarthatóság szintjei 2.
Az Európai Unió a fenntarthatóság gondolatának érvényre juttatásában élen járónak tekinthető, már csak azt a
tényt figyelembe véve, hogy majd minden fő dokumentumában, ha csak említésszerűen is, de jelen van a
fenntarthatóság megvalósításának követelménye, ami a gyakorlati megvalósításhoz eleve szükséges. A fenti
állítást támasztja alá akár a Maastrichti Szerződés (1992) is, vagy az EU A fenntarthatóság felé című V.
Környezetvédelmi Akcióprogramja (1993–2000), melyben az Unió elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett.
Az EU Fenntartható Fejlődési Stratégiájának eddig elért eredményeiről szóló 2007. évi jelentése szerint a
konkrét haladás mérsékeltnek mondható, azonban uniós és tagállami szinten, több területen megfigyelhető a hét
kulcskihívásból a szakpolitikák jelentős fejlődése, ilyen például az éghajlatváltozás és a tiszta energia. A 2006.
júniusi megújított stratégiában meghatározott prioritások továbbra is érvényesek. (Mivel alapvetően igen rövid
időszakra vonatkozott a felülvizsgálat, így az elemzésekben a 2000. évi adatokra támaszkodtak.)
A kérdés az, hogy a gyakorlatban a különféle célok, programok és stratégiák mennyire koherensek (összetartók,
egymással összefüggők), illetve konzisztensek (nem önellentmondók).
Az Európai Unió 2007–2013-as programozási időszakának három fő prioritása a konvergencia, a regionális
versenyképesség és foglalkoztatás, valamint az európai területi kooperáció. A konvergencia a növekedés és a
munkahelyteremtés támogatására irányul a kevésbé fejlett tagországokban és régiókban. A korábbi három cél és
négy közösségi kezdeményezés helyett jött létre a három prioritás, melyek közül a konvergencia és
versenyképesség a támogatási források 78%-át teszi ki. A konvergencia megvalósítását alapvetően a
versenyképesség növelésével kívánják elérni az érintett területeken. Felmerül a kérdés, hogy a három prioritást
vajon mi hozhatja közös nevezőre?
A Lisszaboni Stratégia (2000) versenyképességi előirányzatait egészítette ki az EU Göteborgban elfogadott
(2001) Fenntartható Fejlődés Stratégiája. A Lisszaboni Stratégia félidei felülvizsgálata (2004) megerősítette,

Daly, H. E. (1999): Uneconomic growth: in theory, in fact, in history, and in relation to globalization. In: Ecological Economics and
Ecology of Economics: Essays in Criticism, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
6
Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
5
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hogy az EU úgy váljon versenyképes és dinamikus tudásalapú gazdasággá, hogy a foglalkoztatottság
mennyiségi és minőségi javítása és a nagyobb társadalmi kohézió is megvalósuljon a fenntarthatósággal együtt.
A globális, regionális, nemzeti és lokális szintek programjai, elképzelései jellemzően szigetszerűen működnek.
A konvergens működés érdekében szükséges egy olyan rendezőelv, amely felfűzné az eltérő területeket képező
programokat, s nem csökkenti azok hatékonyságát. Ez a közös rendezőelv a fenntarthatóság lehet.
A regionális szinten kidolgozott foglalkoztatási, egészségügyi, környezetvédelmi, agrár- és turisztikai
programok szinergiára törekszenek. Léteznek többdimenziós szinergiahatások, ebben az esetben a programok
egymás hatékonyságát több részmutató esetében is befolyásolják. A valóságban azonban az is előfordulhat,
hogy az egyik program nagyobb mértékű megvalósítása rontja a másik hatékonyságát.

2.4. A fenntarthatóság szintjei 3.
A fenntarthatóság tartalmát és szintjeit elemezve érzékelhető, hogy a lokális szint az, ahol talán könnyebb az
előbbre jutás, hiszen feltételezhető, hogy egy-egy településen, egy-egy kisebb térségben az ott élők elevenébe
vágó kérdés a fenntartható fejlesztés széles körű érvényesítése.
A fenntarthatóság egyik oka és egyben eredője is a sokféleség, a természetben és a társadalomban is (Meadows–
Randers–Meadows, 2005)7. Eszerint egy fenntarthatóbb, decentralizált világban a helyi közösségek leginkább a
helyi erőforrásokra támaszkodva boldogulnak, saját szabályrendszer kialakításával, mellyel nem veszélyeztetik
mások életlehetőségeit, a földi rendszer életképességét.
Napjainkban a globális pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése még inkább megerősítheti a helyi szint
fontosságát. Ezt támasztja alá Schumacher (1974)8Small is beautiful című könyve is, mely szerint a politikai,
gazdasági és társadalmi vonatkozásban is fontos a megfelelő méret, skála megválasztása. Jelen esetben a lokális
szint jelenti a vizsgálatok megfelelő színterét. Alapvetően megállapítható, hogy a versenyen alapuló gazdaság
megnehezíti az együttműködés kialakulását, ezáltal a helyi fenntarthatóság kibontakozását. Nehéz helyzetekben
általában az autonóm, öntevékeny, önsegítő, önszervező, s ezáltal igen változó körülmények között és feltételek
mellett is életképes rendszerek felértékelődnek.
A Rióban elfogadott Agenda 21 című alapdokumentum 28. fejezete – A helyi hatóságok kezdeményezése az
Agenda 21 támogatására címmel – foglalkozik a fenntartható fejlődés helyi programjával és ezen belül az
önkormányzatok meghatározó szerepével. A fenntartható fejlődés lokális programja (Local Agenda 21 – LA-21)
azt célozza, hogy a természet–gazdaság–társadalom hármasában úgy teremtse meg helyi és kisregionális szinten
az összhangot, hogy az a fenntarthatóság hosszú távú elveit szolgálja. A Local Agenda 21 egy komplex
rendszerépítő és működtető program, amely a fenntartható fejlődésnek arra a szigorú értelmezésére épül, amely
a természeti tőke átváltását gazdasági tőkére csak a bioszféra követelményeit betartva, szigorú határok között
tartja megvalósíthatónak, emberi-társadalmi szükségletek kielégítőjeként számba véve a természeti tőkét is.

2.5. A fenntarthatóság dimenziói
A fenntartható fejlődés gondolatkörének kialakulásával párhuzamosan az értelmezési koncepciók is
folyamatosan fejlődtek a történelem folyamán.
Kezdetekben az egydimenziós koncepció a természeti erőforrások felhasználása szempontjából próbálta
meghatározni a fenntarthatóságot. Általában magukba foglaltak olyan alapvetéseket, mint hogy a megújuló
erőforrások használata ne haladja meg a természeti környezet regenerálódó képességét, vagy a szennyezés
mértéke ne terhelje túl a természet öntisztuló képességét. Az egydimenziós modellek leginkább az ökológiai
korlátokra, a környezeti szempontokra voltak tekintettel.
A következő lépést a kétdimenziós modellek jelentették. S mivel a fenntarthatóság célkitűzései között a jólét és
jóllét szerepelnek, ezért a társadalmi-gazdasági aspektusok is előtérbe kerültek. A jólét az életszínvonalra
vonatkozik, a jóllét pedig inkább az adott körülmények közötti megelégedettség, boldogság érzését fejezi ki.
Napjainkban egyre inkább egyértelművé válik, hogy a fejlődést nem elsősorban a termelés növekedése és az
anyagi gyarapodás jelenti, többnyire a természeti-környezet romlása árán, hiszen miközben a GDP növekszik és
látszólag gyarapodunk, mégis sokszor rosszabbul érezzük magunkat. A korábbiakban megismert környezeti
Meadows, D.–Randers, J.–Meadows, D. (2005): A növekedés határai harminc év múltán. Kossuth Kiadó, Budapest.
Schumacher, E.F. (1974): Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. ABACUS edition published by Sphere Books
Ltd, London.
7
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feltételek is kiegészítésre kerültek, például a környezetpolitikai szabályozóeszközök fenntarthatóságot támogató
eszközei, a fenntartható társadalmi értékrend kérdésköre stb.
Napjainkban a háromdimenziós modell a legelterjedtebb (lásd 1.1.3. téma), melyekben a három dimenzió a
bioszféra, a társadalom és a gazdaság. Ez a modell, ahogyan azt már megismerhettük, a három dimenzió
kölcsönhatásait próbálja érzékeltetni fenntarthatósági aspektusból.
A szakirodalomban további dimenziók jelentek meg a fenntartható fejlődés értelmezésével kapcsolatban.
Az egyik ilyen az intézményi dimenzió, amely szoros összefüggésben azzal áll, hogy ahhoz, hogy a
fenntarthatóság felé történő elmozdulást nyomon követni, mérni lehessen, nélkülözhetetlen egy intézményi
háttér kialakítása is, ahol például az adatokat gyűjtik, elemzik stb. A kulturális szempontok is sok esetben
előtérbe kerülnek, mely a már korábban is felmerült emberközpontú szemléletmódú fenntarthatósági
értelmezésekből fakad.
Az alábbiakban látható ábra egy sokdimenziós modell vázlatát mutatja, mely a klasszikus három dimenzión
kívül a műszaki, technológiai, tér és idő dimenziókat is magába foglalja, hiszen minden társadalmi-gazdasági és
környezeti tevékenység térben és időben zajlik.
Összességében elmondható, hogy a fenntartható fejlődés gondolatiságának nagyszerűsége és egyben
bonyolultsága is az, hogy tulajdonképpen minden szinten és dimenzióban értelmezhető.
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1.2.5.1. ábra Forrás: a szerző szerkesztése Haas–Schlesinger (2007) alapján

2.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja a fenntartható fejlődés elveinek, a fenntarthatóság szintjeinek és dimenzióinak
megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,6 óra.

3. A fenntartható fejlődés mérhetősége 1.
3.1. Bellagio elvek
13
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1996-ban egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport a Rockefeller Alapítvány bellagiói (Olaszország)
kutatóközpontjában a teljesítménymérés addigi tapasztalatainak szintetizálása céljából fejezett be egy sikeres
projektet. Munkájuk egyik fontos eredménye a Bellagio elvek néven ismertté vált elméleti összefoglaló. Az
elvek egyfajta mankóként szolgálnak a fenntartható fejlődés teljes értékelési folyamatában, az indikátorok
kiválasztásában, értelmezésében és az eredmények nyilvánosságra hozatalában.
A kidolgozott 10 elv az értékelés négy aspektusát öleli fel.
• Az első elv szerint a folyamat a fenntartható fejlődés jövőképének megteremtésével és a konkrét célok
kijelölésével kezdődik.
• A másodiktól az ötödikig terjedő elvek az értékelés tartalmára és a rendszerszemléletű megközelítésre térnek
ki.
• A hatodik, hetedik és nyolcadik elv az értékelés folyamatának kulcskérdéseit érinti.
• A kilencedik és tizedik elv a folyamatos értékelés biztosításának szükségességét emeli ki.
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1.3.1.1. ábra
Orientáló jövőkép és stratégiai célok (1. elv). A fenntartható fejlődés felé való haladás értékelését a fenntartható
fejlődésről alkotott tiszta jövőkép és az azt definiáló stratégiai célokkal szükséges orientálni. A fejlődéstervezés
első lépése a jövőkép megteremtése, amely tükrözi a közösség értékeit és az általuk prioritásként kezelt
vetületeket. A jövőképből lehet eljutni az egyes indikátorokhoz. Bármilyen változás értékeléséhez szükséges
egy referenciapont vagy pontok csoportja. A legtöbb esetben nem szükséges a végső állapotot pontosan ismerni,
elég ha sikerül meghatározni a változás kedvező irányát.
Holisztikus perspektíva, az időhorizont, a megfigyelési kör (2–5. elvek). A fenntartható fejlődés felé való
haladás értékelése tekintettel a társadalmi, gazdasági és ökológiai alrendszer minőségére, az állapotukban és
alkotóelemeikben bekövetkező változások irányára és mértékére, valamint azok egymás közötti interakcióira,
továbbá a humán és ökológiai rendszerek pozitív és negatív hatásaira mind monetáris, mind nem monetáris
egységekben kifejezve. A holisztikus megközelítéssel olyan rendszertulajdonságokra is fény derülhet, amelyek a
rendszer összetevőinek különálló vizsgálatából evidens módon nem állapíthatók meg. A rendszer működésébe
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való beavatkozás tehát csak akkor lehet hatásos, ha rendszer összefüggéseit is figyelembe veszik. Természetesen
akadnak olyan ok-okozati viszonyok, melyek még nem tisztázottak, de ha az indikátorok használatát nem
célként, hanem tanulási folyamatként fogják fel, akkor remélhető a rendszer mélyebb megismerése. A
kapcsolatokat a lehető leghosszabb távon szükséges értelmezni, a felmerülő költségeket pedig a legteljesebb
mértékben indokolt felfedni. Az emberléptékű és az ökológiai léptékű időhorizont összeegyeztetése a
fenntartható fejlődés tervezési folyamatának egyik tartópillére, viszont megoldása sokszor túlmutathat a
jelenlegi gazdasági elemzési keretek adta lehetőségeken. Az elemzést nehezíti, hogy bizonyos tényezők nem,
vagy csak nehezen fejezhetők ki gazdasági mértékegységekben. Ezért javasolt a monetáris és nem monetáris
értékelési módszerek együttes használata. A fenntartható fejlődés felé való haladás értékelésekor fontos a jelen
és jövő generációk közöttiigazságosság és egyenlőtlenség figyelembevétele, kitérve az erőforrások használatára,
a túlfogyasztásra és szegénységre, az emberi jogokra, a szolgáltatások elérhetőségére. Továbbá célszerű
mérlegelni az élet alapját jelentő ökológiai feltételeket és az emberi és társadalmi jólétet meghatározó gazdasági
fejlődést és más nem piaci tevékenységeket. Az időhorizonthoz hasonlóan a fenntartható fejlődés a területi
felfogás megváltoztatását is elengedhetetlenné teszi. A globalizáció hatására az egyik helyen folyó emberi
aktivitás hatással lehet más régiók közösségeire és ökoszisztémáira. A kereskedelmi kapcsolatok gyorsan
átrendezhetik a világ egyes részeit érintő költségeket és hasznokat. A helyi tervezés mindig igyekezzen kitérni a
globális aspektusokra is, és fedje le az érintett ökoszisztémákat. Az egyik legkedveltebb, az emberi aktivitásokat
és az ökoszisztémát összekötő indikátor az ökológiai lábnyom (lásd erről részletesen az 1.4.6. témát).
A vizsgálati kör szélsőséges kiterjesztése meghiúsíthatja az értékelést. A 4. elv szerint a perspektívát a
kezelhetőség határáig célszerű tágítani. Az értékelési folyamat fejlesztése érdekében fontos, hogy a mérési
technikák és a rendelkezésre álló adatok a rendszer egészére nézve kiegyensúlyozottan alaposak legyenek, nem
kizárólag egy aspektusra koncentráltak. A tudományterületek közötti „réseket” integrált megközelítéssel lehet
áthidalni.
A fenntartható fejlődés felé való haladás értékelése alapuljon explicit kategóriákon vagy rendszerező kereten,
ami a jövőképet és a célokat összeköti az indikátorokkal és az értékelési kritériumokkal. Korlátozott számú
elemzendő kulcskérdésre koncentráljon, és a fejlődés tisztábban látása érdekében korlátozott számú indikátort
vagy indikátorok kombinációját alkalmazza. A mérés az összehasonlíthatóság érdekében legyen standardizált:
az indikátorok értéke összevethető legyen a kitűzött célértékekkel, referenciaértékekkel, küszöbökkel és
trendekkel. Leggyakrabban az indikátortémákat a hagyományos gazdaság-társadalom-környezet kategóriák
szerint szervezik, azokat tovább bontva. A konkrét témák persze a közösség igényei szerint változnak,
figyelembe véve, hogy mit tartanak az érintettek fontosnak. Fontos, hogy a kialakított indikátorcsoport
kiegyensúlyozott legyen. A használandó indikátorok száma függ a felhasználók jellegétől, az adatgyűjtésre
rendelkezésre álló időtől, a prioritások számától és a közösség egyéb speciális igényeitől. Egy nagyobb
szervezet esetében, ahol a mutatókat különböző szervezeti alegységek kezelik az 50–60-as nagyságrend
általában kezelhető. Ha a közvélemény tájékoztatása a cél, helyesebb kevesebb, 10–20 mutatóval dolgozni.
Nyitottság, hatékony kommunikáció, széleskörű részvétel (6–8. elvek). A fenntartható fejlődés felé való haladás
értékelésében az alkalmazott módszerek és adatok legyenek elérhetők mindenki számára. Az adatokkal és
értelmezésükkel kapcsolatos feltevések, ítéletek és bizonytalanság explicit módon jelenjenek meg. A
fenntartható fejlődés felé való haladás értékelése a közönség és felhasználók igényei szerint legyen
megtervezve, alkalmazzon ösztönző eszközöket, indikátorokat és szolgálja a döntéshozók bevonását. Továbbá
törekedjen az egyszerű felépítésre, az érthető és egyszerű nyelvezetre. Működjenek csatornák a közösség
különböző csoportjai és a döntéshozók között. A nyitottság költséges és időigényes, de ha nem sikerül a helyi
érintettekkel felvenni a kapcsolatot, a kezdeményezés támogatottsága korlátozott maradhat a közösség és a helyi
szervezetek részéről. Fontos, hogy a fenntartható fejlődés felé történő elmozdulás értékelésekor a különféle
szakmai és társadalmi csoportok is képviseltessék magukat, beleértve a fiatalokat, nőket és kisebbségeket, mert
így biztosítható az eltérő és változó értékrendek figyelembevétele. Fontos a döntéshozók részvétele azért, hogy a
tervezés és értékelés szorosan kapcsolódhasson a helyi szabályozáshoz és akciókhoz. Az érdekeltek közötti
partnerségi kapcsolatok kialakításának folyamatát olyan intézmény képes előmozdítani, amely legitim a
szerteágazó közösségi érdekek szempontjából. Ez a szerep juthat a helyi önkormányzati szerveknek is, de más
esetekben új intézményeket szükséges létrehozni, hogy elfogadható közvetítő legyen az érdekek között.
Folyamatos értékelés (9–10. elvek). A fenntartható fejlődés felé való haladás értékelésében fontos az ismételt
mérések lehetőségének megteremtése, hogy a trendek felismerhetők legyenek; a folyamat alkalmazkodó, a
változásokra és a bizonytalanságra érzékeny legyen: az újabb ismeretek jegyében a célokat, koncepcionális
kereteket és indikátorokat módosítsák. A folyamat szolgálja a kollektív tanulást és a döntéshozók felé való
visszacsatolást. Az indikátorok hatékonyan használhatók a helyi stratégia által kitűzött célokhoz viszonyított
teljesítmény értékeléséhez és a tájékoztatáshoz, de általában túl egyszerűek, hogy pontosan mérjék a
fenntarthatóságot, ezért szükséges a rendszeres átfogó audit (pl. környezeti állapotjelentés) elvégzése. Az
16
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fenntartható fejlődés

indikátorokhoz és az audithoz kapcsolódó adatgyűjtés integrálható a teljesítmény és haladás értékelése közötti
kapcsolat érdekében, de a haladás értékelése mélyebb, a helyi viszonyokat és trendeket regionális és globális
kontextusba helyező elemzést indokol. Eredményei – amennyiben szükséges – felhasználhatók a közösségi
jövőkép és stratégia revíziójához. A fenntartható fejlődés felé való haladás értékelési folyamatát erősíti a
felelősségi körök pontos meghatározása, a folyamatos intézményi támogatás az adatgyűjtésben, karbantartásban és dokumentációban, továbbá a helyi értékelési kapacitások fejlesztésében.
Az előző elvben megfogalmazott folyamatos értékelés csak akkor valósítható meg, ha a szükséges erőforrások
folyamatosan rendelkezésre állnak. Az adatokat és információkat periodikusan szükséges összegyűjteni,
rendszerezni és továbbítani, terjeszteni. Ehhez indokolt a helyi kapacitások fejlesztése: intézményi otthont
találva és folyamatosan támogatást nyújtva a feladatok ellátásához. Hasonlóan az üzleti jelentésekhez, melyeket
a vállalat a stratégiai tervében vagy a vállalati szabályzatában ír elő, a közösség esetében is meg kell teremteni
az elkötelezettséget, rendeletek vagy egyéb ösztönzők által.
A Bellagio elvekben megfogalmazódik a szervezetek átalakításának, a szerepek és feladatok megváltoztatásának
igénye is. Ezen kívül indokolt gondoskodni új információmenedzsment rendszerek, jelentési és kommunikációs
stratégiák bevezetéséről, valamint a személyzeti képzésről, ami az értékelés számára szervezeten belüli támaszt
nyújt.

3.2. A gazdasági makromutatók hiányosságai
A hagyományos makrogazdasági mutatók körébe tartozik a bruttó hazai termék (Gross Domestic Product,
GDP), ami tulajdonképpen nem más, mint egy adott terület, általában egy ország, adott idő alatti gazdasági
termelésének a mérőszáma. A GDP méri a nemzeti jövedelmet és teljesítményt, a felhasználásra szánt javak,
vagyis termékek és szolgáltatások értékét.
A GDP nem azonos a bruttó nemzeti termékkel (Gross National Product, GNP), hiszen nem azt vizsgálja, hogy
hol kapják meg a jövedelmeket, hanem azt veszi figyelembe, hogy hol keletkezett a jövedelem, vagyis nem
veszi figyelembe az országok közti jövedelemtranszfereket. A GNP nem más, mint egy ország állampolgárai és
jogi személyei éves termelésének pénzben kifejezett mérőszáma. A két mutató között elsősorban a nagyobb
tőke- vagy munkaerő-exportőr országok esetében lehet szembeötlő a különbség.
Gyakran előfordul, hogy az egy főre jutó GDP-t egy adott országban élők átlagos életszínvonal-mutatójának
tekintik, ami azonban túlzott leegyszerűsítésnek tekinthető.
A gazdasági tevékenység elszámolására szolgáló makromutatók (GDP, GNP) Szlávik (2007) 9 alapján három
szempontból kritizálhatók:
A GDP és GNP nem foglalja magába az erőforrások készleteiben és a környezet minőségében történő
változásokat. A GDP arról nyújt információt a gazdasági és politikai döntéshozóknak, hogy hogyan alakul egy
adott ország gazdasági termelése. Azt azonban nem mutatja, hogy a természeti tőkében milyen folyamatok,
változások játszódtak le, vagyis nem veszi figyelembe annak amortizációját.
A GDP számításakor figyelembe vett jövedelmek nem terjednek ki azokra a szolgáltatásokra, melyeket a
természeti környezet képes nyújtani a társadalomnak, amik kiemelten fontosak, hiszen nagymértékben
befolyásolják az életminőséget. Továbbá számos természeti környezeti szolgáltatás rejtve marad a döntéshozók
számára, így nem is tudatosodhat bennük, gondoljunk csak arra a kiváló és szinte pótolhatatlan ingyenes
természeti szolgáltatásra (ezek számbavételi módszereivel kapcsolatban lásd a 2.4. és 2.5. leckéket), mely a
szennyezések kezeléséhez, semlegesítéséhez, a természet öntisztító képességéhez kapcsolódik, ami végső soron
a gazdálkodók szennyezéscsökkentéshez kötődő költségeit fogja csökkenteni.
A jelenleg érvényben lévő számítási metódus szerint az egyes környezetvédelmi kiadások a GDP értékét
növelik, mivel a környezetvédelmi ráfordításokból leginkább az utólagos, gyógyító környezetpolitika esetében
alkalmazott megoldásokat veszik figyelembe (pl. különféle csővégi megoldások). (A környezetpolitika
fogalmával és típusaival kapcsolatban lásd a 2.3.2. témát!) Ekkor az történik, hogy egyszer figyelembe veszik a
szennyező tevékenységhez kötődő GDP hozadékot, továbbá magát a szennyezést csökkentő tevékenységet is. A
megelőző környezetpolitikai hozzáállás ugyanakkor, mivel anyag- és energiatakarékos, negatívan hathat a GDPre, vagyis ebben az esetben a jólét növekedése a GDP csökkenésével járhat együtt.
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Egyre több nemzetközi és hazai tanulmány foglalkozik a témakör elemzésével.
Szlávik (2007) alapján ismeretes, hogy például a Sustainability Indicators Program vezetői 2004-ben megjelent
tanulmányukban a rossz és fenntarthatatlan növekedés jellemzéséhez a dél-karolinai erdőtüzeket vizsgálták.
Ezek az erdőtüzek komoly károkat okoztak a természeti és épített környezetben egyaránt, s a gazdasági
elemzésekben ez a katasztrófa a károk helyreállítására fordított összegek miatt gazdasági növekedést ösztönző
tényezőként jelenik meg. A szerzők munkájukban megállapították, hogy ez a példa is alátámasztja azt a
felvetést, miszerint a GDP növekedése korántsem azonos a gazdasági fejlődéssel. (Fejlődés-fejlesztésnövekedés témában lásd az 1.1.3. témát.)
2010 novemberében a brit miniszterelnök – David Cameron – hívta fel a figyelmet a GDP hiányosságaira,
hiszen bármilyen természeti katasztrófa utáni újjáépítés (pl. földrengés, árvíz stb.) kiadásai GDP növelő
tényezőként jelennek meg az elszámolásokban. Megfogalmazott egy ajánlást egy másik mérőszám
kidolgozására és alkalmazására, mely jobban mutatja az általános jólétet.

3.3. NEW (Net Economic Welfare)
1970-ben dolgozta ki W. Nordhaus és J. Tobin a NEW (Net Economic Welfare), vagyis a nettó gazdasági jólét
mutatóját. Alapvető céljuk az volt, hogy a környezeti változásokat is megpróbálják figyelembe venni egy
mutatószámban. Az alapvető kiindulási alapot, illetve problémát az jelentette, hogy a GDP-ben beszámításra
kerülnek a társadalom jólétét nem vagy kevésbé befolyásoló tényezők is, valamint kimaradnak belőle olyan
elemek, amik viszont nagymértékben hozzájárulnak a jóléthez.
Mindezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egyrészt a GDP-hez képest még figyelembe kell venni
• a társadalmilag nem szervezett munkát (pl. háztartási munka, főzés, takarítás, gyereknevelés értéke stb.),
• részben a feketegazdaságban folyó tevékenységeket (pl. „számlamentes” javítás, szerelés stb.).
Másrészt a GDP-hez képest egyes tényezők inkább levonandók:
• környezet károk, környezetszennyezés költsége,
• egészségkárosodás,
• urbanizációs ártalmak,
• GDP és GNP további elemei, melyek nem növelik a jólétet (pl. fegyverkezés).
A fentiekben kiemelt korrekciók számszerűsítése igen összetett feladat, leginkább szakértői becslésekkel
oldható meg. Így a NEW nem teljesen megbízható mutató, de a tendenciák érzékeltetésére kiválóan alkalmas.
Összességében a mutató adatai szerint az látható, hogy a GDP, GNP-nél a NEW jóval lassabban nő a fejlett
országokban.

3.4. ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare)
A NEW mutató kidolgozását követően H. Daly és J. Cobb közösen alkották meg az ISEW (Index of Sustainable
Economic Welfare), vagyis a fenntartható gazdasági jólét indexét. Ez tulajdonképpen nem más, mint a NEW
továbbfejlesztett változata.
Két lényeges ponton lép tovább a NEW-hoz képest:
1. figyelembe veszi a fogyasztási egyenlőtlenségek változásának jólétre gyakorolt hatásait,
2. beépítik a mutatóba a hosszú távú környezeti károk jelenértékét.
Az ISEW a lakossági fogyasztásból indul ki, és ehhez adják hozzá, vagy éppen vonják le az egyes tényezőket. A
lakossági fogyasztásba beletartozik mind a saját jövedelmek, mind a társadalmi juttatások (pénzbeli és
természetbeni egyaránt) által finanszírozott, valamint a saját termelésű javak fogyasztása. Az ISEW mutató
egyes tényezőinek meghatározása nagyrészt becsléseken alapul, így Daly és Cobb is bizonytalannak tartották a
kimerülő erőforrásokból származó költségekre és a hosszú távú környezeti károkra vonatkozó becsléseiket.
Ezért kiszámolták az ISEW-et e két tétel kihagyásával (ISEW*), s végül az eredmény azt mutatta, hogy az
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Egyesült Államokra vonatkozóan a kétféle trend igen hasonló, s mindkettő a GDP-nél lassabb ütemben
növekvő. A szakirodalomból látható, hogy az ISEW lassabb ütemben bár, de 1980-ig együtt nőtt a GDP-vel,
utána azonban a GDP növekedése az ISEW csökkenése mellett ment végbe.
A NEW és az ISEW GDP-hez képesti csökkenése leginkább az alábbi tényezőkkel indokolható:
• felgyorsult a hosszú távú környezeti károk növekedése,
• fokozódtak az egyenlőtlenségek a jövedelemelosztás tekintetében,
a háztartási, illetve házimunka aránya kedvezőtlenül alakult.

3.5. GPI (Genuine Progress Indicator)
1995-ben az Egyesült Államokban a Redifining Progress kutatócsoport (C. Cobb–T. Halstead–J. Rowe) az
ISEW (lásd 1.3.3. téma) továbbfejlesztéseként GPI (Genuine Progress Indicator GPI), vagyis valódi fejlődés
mutató néven publikálta legújabb kutatási eredményeit. 2004-ben pedig a Sustainability Indicators Program
keretében ismertették legújabb jelentésüket.

1.3.5.1. ábra Forrás: Redefining Progress, Genuine Progress Indicator, 1950–2002, (2004 update)
The Genuine Progress Indicator 1950-2002 (2004 Update)
A GPI is a GDP által is figyelembe vett személyes fogyasztásból indul ki, amit az alábbiakkal módosít:
• a jövedelemelosztás alakulásával,
• majd hozzáadja vagy levonja a különböző társadalmi
• és ökológiai költségeket és hasznokat.
A GPI az ISEW-hez képest több új tételt tartalmaz, öt társadalmi és két környezeti kárral. A GPI kidolgozói
megítélése szerint a mutatójuk szemlélete leginkább egy háztartás elszámolásához hasonlítható. A családok
kiadásai is különböző mértékben járulnak hozzá jólétükhöz. Szlávik (2007) 10 alapján ismerjük a példát, miszerint
egy család gyermekének befizetett tandíja nem szerepelhet azonos előjellel a családi költségvetésben mondjuk
egy riasztóberendezés beszereltetése miatti kiadással.
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Az alábbi ábra az egy főre eső GDP és GPI (1950–2002) trendek közötti az eltérést mutatja az Egyesült
Államokban.

1.3.5.1. ábra Forrás: Redefining Progress, Genuine Progress Indicator, 1950–2002, (2004 update)
The Genuine Progress Indicator 1950-2002 (2004 Update)
Szlávik (2007) alapján a következő táblázat a GPI összetevőit mutatja abból a szempontból, hogy azok milyen
irányba (pozitív vagy negatív) módosítják a jólétet. Az eredeti táblán annyit módosított a szerző, hogy az egyes
részmutatókat fenntarthatóság dimenziói (K: környezeti, T: társadalmi, G: gazdasági, T-G: társadalmigazdasági, G-T: gazdasági-társadalmi) szerint is besorolta.
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1.3.5.2. ábra Forrás: Szlávik (2007) alapján

3.6. Socio-line modell (Ecostat)
A SOCIO-LINE olyan társadalmi modellje a fenntartható fejlődésnek, amely tartalmazza a gazdasági
makrováltozókra ható szociális tényezőket is. Így lehetővé válik a hosszú távú fejlődés tendenciáinak
monitorozása, és a hosszú távú elemzések számára fontos bemenő adattal szolgálhat. A SOCIO-LINE egy
nemlineáris, determinisztikus, dinamikus modell. A dinamikus egyenletek a gazdasági és társadalmi változók
összetett kapcsolatrendszerét írják le.

1.3.6.1. ábra Forrás: PriceWaterhouseCoopers: Olimpia 2012 megvalósíthatósági tanulmány
A maximalizálni kívánt célfüggvény a társadalmi fogyasztás. A fenntartható fejlődésnek számos exogén és
endogén tényezője van. A gazdasági növekedés (fejlődés) modellezésénél a kiindulási alapot egy termelési
függvény szolgáltatja, amely a termelés szintjét a felhasznált inputok (erőforrások) függvényében ábrázolja. Az
erőforrások és a megtermelt javak között szükségszerűen beálló egyensúly miatt az erőforrások megújulási
üteme feletti felhasználása idővel a termelés gátló tényezőjeként jelentkezik.
A SOCIO-LINE modell a következő tényezőket veszi figyelembe (PWC: Olimpia 2012 megvalósíthatósági
tanulmány alapján):
• GDP
• Bruttó kibocsátás (állami, vállalati és a magánszektor)
• Folyó termelőfelhasználás (állami, vállalati és a magánszektor)
• Export-import
• Beruházások
• Fogyasztás
• Rendelkezésre álló jövedelem
• Az egyes tulajdonosi szektorok reál megtakarításai
• Az erőforrások záró állománya
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• Az államháztartás bevételei és kiadásai (adók, vámok, transzferek és juttatások)
• Közfogyasztás
• Tőkeállomány (funkcionális bontásban)
• Munkaerő-állomány, humán tőke
• Járadékarány és járadéktőke
• Társadalmi egyenlőségi mutató, a középosztály aránya
• Demokrácia (a középosztály fogyasztásból való részesedésének, az egyenlőség mértékének, a közfogyasztás
részarányának és további tényezőknek a súlyozott átlaga)

3.7. HDI (Human Development Index)
1990-ben dolgozta ki az ENSZ Fejlesztési Programja a HDI (Human Development Index), vagyis az Emberi
Fejlődés Mutató módszertanát, és adta ki első jelentését a mutatószámmal kapcsolatban.
A HDI három összetevője:
• az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva,
• az iskolázottság szintje (a felnőtt lakosság olvasási aránya kétharmados, az iskolában eltöltött évek átlagos
száma is egyharmados súllyal),
• és a születéskor várható élettartam.

1.3.7.1. ábra Forrás: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/HUN.html
2010-ben a Magyarországra vonatkozó HDI érték, amint az a fenti ábrán is látszik, 0.805 volt, ehhez képest a
pirossal jelzett Európa és Közép-Ázsia átlag HDI értéke 0,717, a narancssárga színű világátlag pedig 0,624.
Ezzel a HDI értékkel hazánk a 36. helyen szerepel a világ országainak a sorrendjében. Az első 42 országot
sorolják a 2010-es tanulmányban a nagyon magas HDI-vel rendelkező nemzetek közé.
A 2010-es tanulmány összesen negyven év adatait elemzi, ez alatt az időszak alatt a jelentés szerint a várható
élettartam átlagosan 59-ről 70 évre nőtt, az általános- és középiskolai végzettség 55-ről 70 százalékra
növekedett. 2010-ben a kutatók a HDI-t három új mutatóval egészítették ki, melyek a következők:
1. az egyenlőtlenségi emberi fejlettségi mutató (IHDI),
23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fenntartható fejlődés

2. a nemek közti egyenlőtlenségi mutató (GII)
3. és a többdimenziós szegénységi mutató (MPI).
Az IHDI mutató segítségével megmutathatók az egyes országok tekintetében a jövedelem, az egészség és az
oktatás közötti egyenlőtlenségek.
A GII-vel kapcsolatban két új mutatót vezettek be, mégpedig a gyermekágyi halandóságot és a nők parlamenti
képviseletének figyelembevételét.
Az MPI egy új többdimenziós szegénységi mutató, amely több tényezőt vizsgál háztartási szinten, s ezzel
kiegészíti a jövedelemalapú szegénység értékelését. Például figyelembe veszi az iskolai ellátást, a tiszta vízhez
és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Az MPI vizsgálatában 104 ország vett részt, ezeknek
kb. harmada – mintegy 1,7 milliárd ember – feltehetően többdimenziós szegénységben él.
A már módosított összetételű HDI adatok alapján készült, 169 országot tartalmazó lista élén Norvégia,
Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Államok és Írország áll. A tizedik Németország, Magyarország, mint már
említettük, a lista 36. helyén szerepel. A lista végén pedig Mozambik, Burundi, Niger, a Kongói Demokratikus
Köztársaság és Zimbabwe található.
A 2010-es HDI jelentésből egyértelműen kiderül az is, hogy a vizsgált időszakban a legrosszabbul teljesítő 25
százalék kevesebb, mint 20 százalékos fejlődést mutatott, míg a legjobban teljesítők átlagban 54 százalékkal
javultak. Összességében csoportként 1970-ben a HDI skála legalján szereplő országok egynegyede jóval
gyorsabban fejlődött, mint az élenjáró országok: átlagban mintegy 61 százalékot. A szerzők kiemelték
munkájukkal kapcsolatban, hogy a jelentésben leírt az országokra jellemző különböző megoldási formák is
alátámasztják azt a tényt, miszerint a fenntartható fejlődésre nem létezik egyetlen egységes megoldás vagy igaz
formula.

3.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja a Bellagio elvek bemutatását követően a fenntartható fejlődés mérhetőségével
kapcsolatban első lépésben rámutatni a hagyományos makrogazdasági mutatók hiányosságaira, majd
folytatásként öt különböző fenntarthatósági indoktárt ismerhetnek meg a hallgatók. A lecke elsajátításának
becsült ideje 2,3 óra.

4. A fenntartható fejlődés mérhetősége 2.
4.1. QOL (Quality of Life)
2005-ben az Economist Intelligence Unit fejlesztette ki a QOL (Quality of Life), vagyis az Életminőség
elnevezésű mutatót, mely kezdeményezés szintén a fenntarthatóság értékelésének irányába mutat. Ez a mutató
szubjektív elégedettségi kérdőíveket kombinál objektív életminőségi adatokkal. A felmérés eredményeit
térképes formában az alábbi ábra mutatja be.
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1.4.1.1. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Quality-of-life_2005.svg
A 2005-ös felmérésben 111 ország adatai szerepeltek, a végső pontszám az alábbi tényezőkből állt össze:
1. Születéskor várható élettartam (években). [Forrás: US Census Bureau]
2. Családi élet: válások 1000 főre jutó száma 1–5-ig pontozva. [Forrás: ENSZ; Euromonitor]
3. Közösségi élet: értéke 1, amennyiben magas a templomba járók száma vagy a szakszervezeti tagság aránya,
egyéb esetben 0. [Forrás: World Values Survey]
4. Anyagi jólét: GDP/fő vásárlóerő-paritáson. [Forrás: Economist Intelligence Unit]
5. Politikai stabilitás és biztonság. [Forrás: Economist Intelligence Unit]
6. Éghajlat: szélességi fok, az éghajlatok megkülönböztetése érdekében. [Forrás: CIA World Factbook]
7. Foglalkoztatás: munkanélküliség (%).[Forrás: Economist Intelligence Unit]
8. Politikai szabadság: különböző indexek átlaga (1–teljes szabadság, 7–nincs szabadság). [Forrás: Freedom
House]
9. Nemek közötti egyenlőség: a férfiak és a nők átlagkeresetének hányadosa. [Forrás: UNDP Human
Development Report]
2010-ben az International Living egy hasonló Quality of Life vizsgálatban már 194 országot vizsgált. Az alábbi
tényezőket és súlyokat vették figyelembe a számításoknál:
1. Megélhetés - 15%
2. Kultúra és szórakozás - 10%
3. Gazdaság - 15%
4. Környezet - 10%
5. Szabadság - 10%
6. Egészség - 10%
7. Infrastruktúra - 10%
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8. Biztonság és kockázat - 10%
9. Éghajlat - 10%
Magyarország azzal, hogy az elérhető maximális 100 pontból 74-et ért el, aminek a 9 tényező közötti
megoszlását az alábbi ábrán láthatjuk, a 194 országot tartalmazó rangsorban a 20. helyet érte el.

1.4.1.2. ábra Forrás: http://www1.internationalliving.com/qofl2010/show_country.php?country=Hungary

4.2. HPI (Happy Planet Index)
HPI-t 2006-ban dolgozta ki a New Economics Foundation az olyan indexek mellé, amelyek nem veszik
figyelembe a fenntarthatóságot (pl.: GDP, HDI) azon az alapon, hogy a legtöbb ember célja nem a vagyon,
hanem a boldogság.
A HPI egy innovatív index, ami az emberi jólét elérésének hatékonyságát méri világszerte. Ez az első olyan
mutatószám, amely kombinálja a környezeti hatást a jóléttel.
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1.4.2.1. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Happy_Planet.PNG
A második, 2009 júliusában publikált HPI összesítés megmutatta, hogy még mindig messze vagyunk a
fenntartható jóléttől. Az index nem a „legboldogabb” országot mutatja meg, hanem azt a hatékonyságot, amivel
az egyes országok a Föld erőforrásait jólétté alakítják. Így a lista élén nem azok az országok találhatóak, ahol a
legnagyobb a jólét, hanem azok, ahol a jólét adott szintjét a rendelkezésre álló erőforrások túlhasználata nélkül
érik el.
A HPI megmutatja, hogy az erőforrások felhasználásának magas szintje nem jár együtt megbízhatóan a jóléttel,
valamint hogy lehetséges a jólét elérése fenntarthatatlan erőforrás-felhasználás nélkül is. Arra is rávilágít
továbbá, hogy különböző utak vezetnek a jólét hasonló szintjeinek eléréséig. A Nyugat által követett út a jólét
változó szintjei mellett az erőforrások fenntarthatatlan használatához vezet.
A HPI az emberi jólét ökológiai hatékonyságát méri. Három tényezőből számítódik:
1. Várható élettartam
2. Ökológiai lábnyom
3. Élettel való elégedettség
A következő ábra azt mutatja meg, hogy 30 európai ország fenti három szempontból történő vizsgálata és HPIbe való átszámítása miképp alakult a nef (the new economics foundation) 2007-es kiadványa szerint.
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1.4.2.2. ábra Forrás: The European (un)Happy Planet Index: An index of carbon efficiency and well-being in the
EU Published 2007.

4.3. ESI (Environmental Sustainability Index), EPI (Environmental
Performance Index)
2006-ban a Yale Egyetemen dolgozták ki az EPI-t (Environmental Performance Index), vagyis a Környezeti
Teljesítmény Mutatót az ESI (Environmental Sustainability Index), vagyis a Környezeti Fenntarthatósági
Mutató utódjaként.
Az ESI a környezeti fenntarthatóság irányába tett lépéseket vizsgálja 142 országra vonatkozóan az alábbi
tényezőcsoportok figyelembevételével:
• Környezetvédelmi rendszerek
• A stresszhatások csökkentése
• A humán sérülékenység csökkentése
• Szociális és intézményes teljesítmény
• Globális gondviselés
Az ESI alapján környezeti fenntarthatósági összehasonlító elemzések készíthetők az egyes országok között,
melyek alapján megítélhető például, hogy egy ország teljesítménye milyen viszonyban áll az elvárásokhoz
képest, segítségükkel tevékenységi területek közötti rangsor is felállítható, a környezetvédelmi
kezdeményezések, politikák sikeressége értékelhető, valamint lehetővé teszi a környezeti fenntarthatóságot
érintő faktorok vizsgálatát.
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1.4.3.1. ábra Forrás: Benchmarking National Environmental Stewardship, 2005.
Az ESI 1999–2005-ig a környezeti fenntarthatóság 21 elemét követte nyomon, például a szennyezéseket, a
környezetmenedzsment intézkedéseket, a közjavak védelmét stb. Az ESI korrelál a GDP-vel, varianciájának
23%-át ez okozza. Ez azt sugallja, hogy a gazdag országok beruházhatnak (és be is ruháznak)
szennyezéscsökkentő intézkedésekbe.
A fenti ábrából az egyes országok helyzete is leolvasható. A skandináv országok GDP-je magas, de még ennél is
magasabb az ESI-értékük. Az USA, Nagy-Britannia és Belgium jóval a regressziós vonal alá esnek, ami a GDPjükhöz képest szerény teljesítményre utal. Hazánk a regressziós vonal közelében található, vagyis teljesítménye
anyagi helyzetéhez képest megfelelő.
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1.4.3.2. ábra Forrás: http://epi.yale.edu/Metrics
Az EPI az ESI továbbfejlesztett változataként 2006 óta létezik, s 10 tématerületen 25 indikátort vizsgál 163
országban. Két nagy területet különítenek el a vizsgálatokban, mégpedig a környezet-egészségügyi mutatók
csoportját és az ökoszisztéma állapotát befolyásoló tényezőket. A két csoporton belüli mutatók súlyainak
megoszlását a fenti ábra mutatja.
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1.4.3.3. ábra Forrás: http://epi.yale.edu/Countries/Hungary
2010-ben Magyarország a 163-as lista középmezőnyében helyezkedik el a maga 69,1-s EPI értékével, s ugyanez
a helyzet abban az esetben is, ha csak az európai országokat vizsgáljuk.

4.4. PSR (Pressure – State – Response)
A PSR (Pressure – State – Response) modell kidolgozása Albert Adriaanse és Manuel Winograd nevéhez
fűződik, melyet az OECD fejlesztett tovább 1994-ben. A modellben alkalmazott környezeti indikátorokkal
szemben az OECD az alábbi követelményeket fogalmazta meg:
1. politikai relevancia, felhasználók igényeinek a kielégítése:
• a környezeti feltételek, terhelések és a társadalmi reagálás megfelelő reprezentációja,
• egyszerűség, könnyen magyarázhatóság, időbeli változások kezelése,
• érzékenység a környezetben és az ezzel kapcsolatosan felmerülő emberi tevékenység változásaira,
• alkalmasság nemzetközi összehasonlítás elvégzésére,
• lehetőség országos szintű vagy regionális áttekintésre, felhasználásra,
• referencia- vagy küszöbértékek meghatározása szükséges,
2. analitikus alaposság:
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• az elméleti megalapozottság tekintetében,
• egyaránt igazodjon a nemzetközi standardokhoz és az országos szintű megállapodásokhoz,
• a gazdasági modellekhez, előrejelzésekhez és információs rendszerekhez való kapcsolhatóság,
3. mérhetőség (az indikátor alapjául szolgáló adatokkal kapcsolatban felmerülő igények):
• könnyen és/vagy ésszerű költség-haszon arány mellett elérhető adatok szükségesek,
• megfelelő dokumentáltság, a minőség ismerete,
• célszerű a megbízható, rendszeres korszerűsítés.

1.4.4.1. ábra Forrás: Szlávik J. (2005): Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás, KJK-KERSZÖV,
Budapest, 152. o.
Az ábráról leolvasható, hogy olyan alapterhelések, mint a különféle emberi terhelések, gazdasági változásokat
eredményeznek ágazati szinten, amelyek végül közvetetten okoznak terhelést a környezetben. Ezek a hatások
különböző válaszokat váltanak ki a nyilvánosság, a társadalom és a szabályozás szintjén, amely válaszoknak a
megállapított terhelési szinteket kellene mérsékelnie.
A PSR modell mutatóit az alábbi csoportokba sorolják:
• P (pressure) – terhelés: az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatása
• S (state) – állapot: a környezet állapota fizikai mennyiségekben, mérhető mutatókkal
• R (response) – válasz: társadalmi válaszlépések a környezetterhelések, illetve a negatív környezeti hatások
csökkentésére

4.5. DPSIR (Driving forces – Pressures – State – Impacts –
Responses) modell
A PSR modell mutatóit az alábbi csoportokba sorolják (lásd 1.4.4.):
• P (pressure) – terhelés: az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatása
• S (state) – állapot: a környezet állapota fizikai mennyiségekben, mérhető mutatókkal
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• R (response) – válasz: társadalmi válaszlépések a környezetterhelések, illetve a negatív környezeti hatások
csökkentésére

1.4.5.1. ábra Forrás: Szlávik J. (2005): Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodás, KJK-KERSZÖV,
Budapest, 152. o.
A DPSIR modell a PSR modell továbbfejlesztette változata, melyet például a UNEP is alkalmaz a
környezetállapottal kapcsolatos jelentéseinek kidolgozásához. A két új csoport a PSR modellhez képest a
következő:
• D (driving force) – ágazati hajtóerő: a terhelést okozó folyamatok
• I (impact) – hatás: a megváltozott környezetállapot következtében fellépő hatások
Az EU-ban az intézmények közötti feladatmegosztás is ezt a modellt tükrözi:
• S, I jellegű mutatók – Európai Környezetvédelmi Ügynökség
• D, P, R jellegű mutatók – Eurostat

4.6. Ökológiai lábnyom (EF, Ecological Footprint)
1995-ben Kanadában jelent meg Wackernagel, M.–Rees, W. E. Ökológiailábnyomunk. Az emberi hatás
mérséklése a Földön című könyve.
Ennek a mutatónak az a sajátossága, hogy minden emberi tevékenységet és folyamatot a földterület
egyenértékére számítanak át.
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1.4.6.1. ábra Forrás: http://images.amazon.com/images/P/086571312X.01._SCLZZZZZZZ_.jpg
Az ökológiai lábnyom módszertanának kidolgozói szerint az „Ökológiai lábnyom az a föld (és víz) terület,
melyre egy meghatározott emberi népesség és életszínvonal végtelen ideig való eltartásához lenne szükség.
Annak mértéke, hogy mennyi termékeny földre és vízre van szüksége egy személynek, városnak, országnak
vagy az emberiségnek az összes elfogyasztott erőforrás megtermeléséhez és az összes megtermelt hulladék
elnyeléséhez az uralkodó technológia használatával. Ez a föld bárhol lehetne a világon. Az ökológiai lábnyomot
területegységekben mérik.” (Wackernagel–Rees, 2001)11
Az ÖL kidolgozói abból az állításból indultak ki, hogy minden egység fogyasztáshoz szükséges egy adott
mennyiségű föld az előállításhoz és a hulladék semlegesítéséhez egyaránt. Vagyis tulajdonképpen azt fejezi ki a
mutató, hogy adott technológiai fejlettségi szinten lévő társadalomnak mennyi földre és vízre van szüksége saját
maga fenntartásához és a hulladék elnyeletéséhez. Az ÖL egy hektárban megadott értéket jelent, s számítása
közben felmérik a társadalom, a háztartás vagy az egyén tevékenységei közben elfogyasztott erőforrásokat. A
számítások végén azt tudhatjuk meg, hogy az adott, elemzett tevékenységekhez hány hektár vízfelület és föld
szükséges.
Az ÖL számításához a biológiai kapacitás fogalmának megértése is szükséges. A biológiai kapacitás fogalma
azt jelenti, hogy az adott térségben hány hektár biológiailag produktív terület áll rendelkezésre. Az ilyen
biológiai produktív területek lehetnek például a szántók, erdők, legelők, halászterületek. A vizsgálatokban
meghatározzák, hogy egy adott terület hány százaléka tartozik az egyes földosztályokhoz.
Az ökológiai hiány esetében pedig arról van szó, hogy mekkora az ÖL és az eltartóképesség különbsége. Az
ökológiai hiányt az alábbi tényezők alkothatják:

11

Wackernagel, M.–Rees, W.E. (2001): Ökológiai lábnyomunk. Föld Napja Alapítvány, Budapest.
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• fogyasztás: olyan szempontok, mint hova és mennyit utazunk, milyen tágas otthonban élünk és milyen fajta
ételt fogyasztunk,
• technológia: milyen tisztán és hatékonyan termeljük a javakat és nyújtjuk a szolgáltatásokat,
• népesség: minél nagyobb a populáció, annál kevesebb lesz az egy főre eső rendelkezésre álló kapacitás,
• az ökológiai rendszer egészsége: a más életfajták védelme érdekében tett erőfeszítés és az ökoszisztéma
ember általi terhelésének csökkentése.
Egy adott népesség ökológiai lábnyomának becslése többlépcsős folyamat. Első lépésként a statisztikai
adatokból megbecsüljük az adott népesség átlagfogyasztását. Öt főbb osztályt vesznek figyelembe, és a kapott
eredményt korrigálják a kereskedelemmel: termelés + import – export. Az emberi szükségleteket az alábbi öt
csoportba sorolják:
1. élelmiszer
2. lakás
3. közlekedés és szállítás
4. fogyasztási javak
5. szolgáltatások
Minden egyes szükséglet esetében megvizsgálják, hogy a különböző típusú területekből hány hektárra van
szükség az igények kielégítéséhez. A különböző területtípusok az alábbiak:
• szántók (élelmet, állati takarmányt, rostanyagot és olajat biztosítanak),
• legelők (a legelő állatok húsát, bőrét, gyapját és tejét használja fel az ember),
• halászterületek (innen származnak az asztalunkra kerülő halak és tengeri állatok),
• erdők (fát, farostot, papíralapanyagot és tűzifát biztosítanak),
• szénnyelő földterület, pl. erdő (a felhasznált fosszilis tüzelőanyag – szén, földgáz és olaj – elégetése során
kibocsátott szén-dioxid megkötéséhez szükséges),
• a nukleáris energia egyenértéke (azon terület, amely ugyanennyi energia fosszilis tüzelőanyag elégetésével
történő megtermelése során kibocsátott szén-dioxid megkötéséhez szükséges),
• beépített földfelszín, amelyet az infrastruktúra foglal el (utak, házak, erőművek, iparterületek stb.).
A következő lépés az egyénenként kisajátított földterület (kf), ami alkalmas a fő fogyasztási cikkek termelésére.
A fő fogyasztási cikkeket jelöljük c-vel. Szlávik (2007)12 szerint ezt oly módon számíthatjuk ki, hogy az adott
cikk már kiszámított átlagos éves fogyasztását (f, kg/főben) elosztjuk annak átlagos éves produktivitásával vagy
hozamával (p, kg/hektárban):
kfc = fc / pc
Harmadik lépés a fejenkénti ÖL kiszámítása az alapján, hogy az egy évben vásárolt fogyasztási cikkek és
szolgáltatások esetében megnézzük, hogy az ökológiai rendszerből mekkora területeket kellett ehhez kisajátítani
(kfc), melyeket végül összegzünk, vagyis:
ÖL = ∑ kfc
c = 1-től n-ig
A teljes vizsgált népesség lábnyomát (ÖLn), pedig úgy kapjuk meg, hogy az előző lépésben kiszámolt átlagos
fejenkénti ÖL-t megszorozzuk az adott népességszámmal (N), vagyis
12

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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ÖLn = N(ÖL)

4.7. Az ENSZ fenntarthatósági mutatószámrendszere
Az elmúlt évek során sokféle indikátorrendszert dolgoztak ki szerte a világon, mint például az ENSZ, EU
intézményei – Eurostat, EEA, OECD –, és sok esetben az egyes országok is kifejlesztették saját rendszereiket.
Ezek a mutatószámrendszerek általában igen sok elemből álló komplex rendszerek, számos esetben előfordul,
hogy térképes formában is megjeleníthetők, de valamilyen szinten biztosan számszerűsítésre törekednek
bennük.
Az ENSZ fenntartható fejlődés programja, vagyis az Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra) 40. fejezetében
szól a fenntartható fejlődés mutatószámairól mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb intézkedésekhez minden
szinten biztos alapot nyújtó eszközről.
A fenntartható fejlődés alakulását jelző indikátorok alapvető célja, hogy egy adott ország vagy térség számára
egyértelműen érzékelhetővé tegye a fenntarthatóság felé történő elmozdulás léptékét, mérje az eredményeket.
Továbbá biztosítsa az összehasonlítás lehetőségét, különböző időszakonként, valamint országok, térségek között
egyaránt.
1995-ben kezdték el kidolgozni az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának mutatószámrendszerét. Több
mint 30 ENSZ-, kormányközi, valamint nem kormányzati szervezet közreműködésével jött létre a
mutatószámrendszer, melyet nemzetközi egyeztetések és tesztelések alapján kialakított rendszerbe rendeztek.
Az alap mutatószámokat témájuk szerint négy csoportba sorolták:
1. szociális,
2. környezeti,
3. gazdasági
4. és intézményi.
Ezeken belül alakítottak ki további altémákat az alábbi táblázatok szerint:
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1.4.7.1. ábra Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html

38
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fenntartható fejlődés

1.4.7.2. ábra Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html
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1.4.7.3. ábra Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html

1.4.7.4. ábra Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html

4.8. Helyi, kistérségi fenntarthatósági mutatószámok
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Szlávik–Csete (2004)13 szerint a fenntartható kisrégió témaköre, valamint a Bellagio elvek érvényesítése kissé
elhanyagoltnak számított mind a kutatásokban, mind az állami befolyásolásban. Ezért olyan vizsgálatok
folytatása, illetve mutatórendszer kidolgozása vált szükségessé, amely
• egyrészt fenntarthatósági tükörként alkalmas arra, hogy az egyes települések megítélhessék helyzetüket és
feltárhassák potenciális lehetőségeiket,
• másrészt lehetővé váljon a települések közötti összehasonlíthatóság, a települések viszonylagos megítélése,
• harmadrészt a tisztánlátásra alapozva mozgósítson arra, hogy a globális célok lokális cselekvéssé váljanak.
Számos kormányzati és nem kormányzati szervezet koncentrál a fenntartható fejlődés indikátorainak
(mutatóinak) kidolgozására, tesztelésére és értékelésére. Ebben a munkában kiemelkednek az ENSZ szervezetei.
Az ENSZ 1995-ben 141 indikátort (lásd 1.4.7. téma) nevezett meg az Agenda 21típusú programok
előrehaladásának követésére. A globális összehasonlítások azóta is legtöbbször országos adatok alapján
készülnek, leginkább a hagyományos statisztikai adatgyűjtésre hagyatkozva. Annak érdekében, hogy pontosabb
és helyi szinten is releváns adatok is rendelkezésre álljanak, sokszor az országos szinten meglévő adatokat
bontják vissza. Az ily módon kapott mutatók helyi (önkormányzati) szinten való alkalmazhatósága korlátozott,
hiszen nem a helyi döntéshozók mint végfelhasználók számára gyűjtötték és képezték azokat. Amennyiben a
helyi közösség valóban célként tűzi ki a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok fenntartható tervezését,
a visszacsatolás elemeiről saját igényei szerint, nagyrészt önerőből, saját magának kell gondoskodnia.
A fenntarthatóság helyi mutatóinál az a cél, hogy a közösség számára lehetőséget nyújtson saját prioritásainak
felismerésére és az azokat érintő folyamatok követésére. Az indikátorok folyamatos alkalmazása és értékelése
erősítheti az emberek elkötelezettségét a közösség jóléte iránt, és elszámoltathatóvá teszi mind az egyéneket,
mind a közösséget az elért eredményekről. Mivel a mutatók megalkotása – a tervezési folyamat részeként – az
érintettek bevonásával történik, az együttműködésnek demokrácia- és közösségépítő szerepe is van. Pozitív
hatásaikat a mutatók akkor fejtik ki, és céljukat akkor érik el, ha a helyi közösség számára fontosak. (Ami
„fenntartható” Seattle-ben, az nem fenntartható Pécsen vagy Pélyen.) A megoldás más egy nagyvárosi
közegben, más egy vidéki mezővárosban, egy falusi településen vagy egy trópusi szigeten.
Ha a mutatók nem elég érthetőek a közösség számára, a céljukat nem fogják elérni. Törekedni kell az
egyszerűségre és az emberközpontúságra: ha nem mondanak semmit, kicsi a valószínűsége annak, hogy az
emberek változtatnak mindennapi gyakorlatukon. Szerencsésebb például, ha a szennyezés levegőbeli
koncentráltsága helyett az egy kilométer autóval megtett útra jutó szennyezést használják. Így az egyén saját
életéhez tudja kötni a levegőszennyezést, megértheti a problémát és azt, hogy milyen módon és milyen
mértékben járul hozzá a probléma kialakulásához, súlyosbodásához vagy javulásához. A problémák közötti
összefüggésekre való figyelemfelhívás szintén segíti a tisztánlátást és a motivációs szint emelését. A mutatókat
összekötve egyéb kampánnyal és tudatosságnövelő programokkal (pl. a járj kerékpárral munkába
kezdeményezés) a megértésen túl az elvárt magatartásformák kialakítása is lehetővé válik. A mutatók a
fenntarthatóság szellemében hosszú távra szólnak, funkcióikat általában nem 5–10, hanem legalább 25–50 évig
el kell tudniuk látni.
Szlávik–Csete (2004) folyóiratcikkében a vizsgálati területen az alábbi helyi fenntarthatósági
mutatószámrendszer tesztelésének az eredményeit is közli. Az egyes alcsoportokon belül összesen 98 indikátort
alkalmaztak kutatásaikban:
I. Természeti erőforrások, a természeti környezet és a táj helyzete, állapota
1. A településen, illetve határában előforduló természeti különlegességek, helyi nevezetességek, parkok,
arborétumok, épített értékek stb.
2. Az élővilág sokszínűségének (biodiverzitás) bemutatása
3. A természeti erőforrások emberi szükségletek kielégítésére hasznosított része
4. A település és környezetének vízrajzi jellemzése, ivóvízellátása
5. A település termőterületeinek jellemzése
Szlávik J.–Csete M. (2004): A fenntarthatóság érvényre juttatása és mérhetősége települési – kisregionális szinten. Gazdálkodás
Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat, Budapest, XLVIII. évf. 4.sz.
13
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6. A település határának időjárási jellemzése
7. A környezet általános jellemzése
II. Életkörülmények, kultúra, hagyományok
1. A lakosság jellemzése
2. A családok jellemzése
3. A roma lakosság helyzete
4. Települési életkörülmények
5. Kultúra, hagyományok
III. A település gazdasági, infrastrukturális helyzete
1. Az önkormányzat pénzügyi fenntarthatósága
2. A vállalkozások jellemzése
3. A települési önellátás helyzete
4. Települési infrastruktúra

4.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
1. Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata. Fenntarthatósági füzetek 1.
Kiadó: CG & Partners Kutató és Tanácsadó Kft. ISBN 978-963-06-8816-1. A kiadvány sok különféle példát
ismertet az ökológiai lábnyom számításával kapcsolatban. Elektronikus formában az alábbi linken letölthető:
Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata. Fenntarthatósági füzetek 1.
2. Magyarországi városok ökológiai lábnyomának számításával kapcsolatos tanulmány az alábbi linken
található:
http://cgpartners.hu/aas_szoveg/file/136_magyarorszag_nagyvarosainak_okologiai_labnyoma.pdf

4.10. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja különböző fenntarthatósági indikátorok, modellek bemutatása, valamint az ENSZ és egy
lokális mutatószámrendszer megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,5 óra.

5. Fenntartható fejlődési stratégiák
5.1. Fenntartható fejlődési politikák és stratégiák az Európai
Unióban
Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiáját 2001-ben Göteborgban fogadták el, az első felülvizsgálata
2005-ben történt. Az Unió Megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiája pedig 2006 júniusa óta él. Ez a stratégia
három pillére épül, azaz egyszerre célozza meg a gazdasági fejlődést, a környezeti egyensúlyt és a társadalmi
haladást. E három cél megvalósulása érdekében, olyan javaslatokat fogalmaz meg, hogy a politikák a
fenntartható fejlődést szolgálják.
Elsődleges célkitűzésként a legnagyobb kihívást jelentő globális környezeti problémák kezelésével kapcsolatos
feladatok jelennek meg a stratégiában:
• globális éghajlatváltozás,
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• a közegészséget veszélyeztető betegségek,
• vegyi anyagok, illetve az élelmiszer-biztonság problémája,
• a szegénység,
• a népesség elöregedése,
• a természeti erőforrásokkal való nem megfelelő gazdálkodás (a biológiai sokféleség csökkenése,
talajpusztulás, a hulladék mennyiségének növekedése),
• forgalomnövekedés és hatásai, illetve regionális egyenlőtlenségek.
A fenti célkitűzésekre a stratégia konkrét intézkedéseket, cselekvési programokat javasol. A fenntartható
fejlődés eléréséhez politikai változtatásokra van szükség EU szinten és a tagállamokban egyaránt. A legfőbb
célok a következők szerint foglalhatók össze:
• az EU politikák összhangjának erősítése,
• megfelelő árak kialakítása, ami jelzésértékű az egyének és a vállalkozások számára,
• tudományos és technológiai befektetések alkalmazása a jövő érdekében,
• a kommunikáció javítása a lakosság és a vállalatok körében is,
• a bővítést és a globális dimenziót egyaránt célszerű figyelembe venni.
A különböző EU politikák összhangja azt jelenti, hogy a fenntartható fejlődésnek az összes ágazat és politika
központi célkitűzésévé kell válnia. Mindezeken túl célszerű magába foglalnia az EU-n belüli és kívüli
gazdasági, környezeti és társadalmi hatásvizsgálatokat. Ezek a hatásvizsgálatok a döntéshozók számára fontos
információval szolgálnak a javaslatok előkészítéséhez, így minimálisra csökkenthetők a döntéssel járó
kockázatok.
A megfelelő árképzés ösztönzi a környezetbarát termékek és szolgáltatások fejlesztését. Ezen kívül fontos az
olyan anyagi támogatások megszüntetése, melyek a természeti erőforrások pazarló használatát ösztönzik,
valamint a szennyezés árának megszüntetése.
Az innováció az egyik legfontosabb cél, mely segíti a fenntartható fejlődéshez való igazodást, a környezetet
kímélő, az emberi egészségre nem káros hatású eszközök és technológiák kifejlesztését.
A kommunikáció javítása pedig segít elérni, hogy a különböző társadalmi rétegek elfogadják a fenntartható
fejlődés érdekében hozott döntéseket. A nyilvánosság, a párbeszéd, az oktatás segítségével elérhető, hogy a
társadalmi csoportok érdekelté váljanak a fenntartható fejlődés helyi szinten való megvalósulásában. Ugyanis a
fenntarthatóság céljai megvalósításában komoly szerepe van a helyi (lokális) kisregionális szintnek. Az oktatás
hozzájárul az egyének és a közösségek környezeti felelősségtudatának növeléséhez. E mellett nagyon fontos a
vállaltok felé irányuló kommunikáció. A vállalatokat arra kell ösztönözni, hogy gazdasági tevékenységükbe a
környezeti és szociális szempontokat is beépítsék. A fenntartható fejlődés csak úgy valósulhat meg, hogy ha a
globális hosszú távú célok megoldását levisszük az egyének, háztartások, vállalatok, szakpolitikák szintjére.
Figyelembe kell venni a fenntartható fejlődési stratégia globális következményeit is, illetve támogatni kell más
országok erőfeszítéseit is. Éppen ezért fontos, hogy az EU, illetve a tagállamok részt vegyenek a nemzetközi
szervezetek és fórumok (pl. OECD, Valutaalap) munkájában.
Természetesen nem attól halad egy ország a fenntarthatóság irányába, mert létezik erről papírja, de minden
esetre a végiggondolt, közmegegyezéssel koordinált, együttműködésen alapuló fenntarthatóság felé való
elmozdulást jól szolgálja egy megalapozott nemzeti stratégia. A legrészletesebb elemzéseket az EU 27
tagállamára, valamint Norvégiára és Svájcra vonatkozóan a European Sustainable Development Network
honlapján találjuk, melynek legutóbbi jelentése 2010-ben jelent meg, és mind a 29 ország fenntarthatósági
profilját bemutatja. (A tanulmány az alábbi linken letölthető, valamint ugyanitt a fenntarthatósági országprofilok
is tanulmányozhatók: ESDN Quarterly Reports)

5.2. Regionális és lokális fenntarthatósági stratégiák 1.
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A fenntarthatósági törekvések egyik sajátos változatát mutatja be a következőkben bemutatandó tanulmány. A
Független Ökológiai Központ által készített Autonóm Kisrégió (1999) című országos ajánlás felvázolta egy
fenntartható tájhasználaton alapuló kistérség modelljét. E tanulmány legfőbb eredménye, hogy bebizonyította,
hogy egy település középtávon fenntarthatóvá és autonómmá alakítható.

1.5.2.1. ábra Forrás: Ertsey A. szerk. (1999) Autonóm Kisrégió. Független Ökológiai Központ Alapítvány,
Budapest.
A fenntarthatóvá alakítás lehetőségeit a következőkben határozták meg, három eltérő területtípusra:
• Falu esetében arra a következtetésre jutottak, hogy a fenntartható tájhasználat által tehető a vidéki-falusi
településforma fenntarthatóvá oly módon, hogy közben a városnak nyújt különböző inputokat, saját
potenciális feleslegeiből.
• A következő lépcsőt az átmeneti területek jelentik – kertváros, kisváros, urbánus falu –, melyeket meglátásuk
szerint a decentralizált, fenntartható településfejlesztés eszközeinek segítségével lehetséges a fenntarthatóság
gyakorlati megvalósításának irányába terelni.
• A nagyvárosok e vélemény szerint nem tehetők fenntarthatóvá és autonómmá, de állapotuk javítható
különböző eszközök segítségével. Ilyenek lehetnek például a fenntartható rehabilitáció, egy városellátó övezet
kialakítása vagy a barnamezős fejlesztések támogatása.
• Az autonómia értelmezése szerint bármely terület-, illetve településtípus akkor számít autonómnak,
önállónak, ha lehetőségeinek megfelelően saját erőforrásaira támaszkodva működik. Vagyis az önfenntartó
képességének javítása szükséges a környezetterhelés csökkentése mellett.
A tanulmányban a fenntarthatóság különböző részterületeit (például klimatikus fenntarthatóság, energetikai
fenntarthatóság, fenntartható vízellátás, szennyvízkezelés, közlekedés és hulladéklerakás) vizsgálták, és
indikátorokat rendeltek ezekhez a témakörökhöz, amivel nyomon követhetővé válnának a folyamatok.
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1.5.2.2. ábra Forrás: Ertsey A. szerk. (1999): Autonóm Kisrégió. Független Ökológiai Központ Alapítvány,
Budapest.
Meglátásunk szerint autonóm településnek vagy területi egységnek tekinthető az, amelyik lehetőségeit felmérve
és azokat hasznosítva működik. Megjegyezzük, hogy természetesen és értelemszerűen a XXI. századra kialakult
munkamegosztás és termelékenység keretei között konkrét esetekben ez valójában korlátozott, többé-kevésbé
megvalósuló, vagy nem teljes autonómiát jelent. Például az autonómia lehetőségei igen eltérőek lehetnek a
vízellátás, a szennyvíz- és hulladékkezelés vagy az energiaellátás stb. esetében.

5.3. Regionális és lokális fenntarthatósági stratégiák 2.
A Rióban 1992. június 14-én elfogadott Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra) dokumentum A helyi hatóságok
kezdeményezése az Agenda 21 támogatására című 28. fejezete szól a fenntartható fejlődés helyi programjairól.
A Local Agenda 21 (LA-21) programok a fenntartható fejlődés szigorú értelmezésére épülnek. Ennek fő
gondolata, hogy a természeti tőke csak korlátozottan helyettesíthető a gazdasági tőkével. Tehát a kialakított
programoknak a természet-gazdaság-társadalom hármasával összhangban kell szolgálniuk a fenntartható
fejlődés érdekeit helyi szinten, hosszú távon (legalább három generáció érdekeit vizsgálva). Komplex
programok, nem azonosak a helyi környezetvédelmi programmal, de magukban foglalják azt is, valamint össze
kell kapcsolniuk a helyi perspektívát a globális dimenzióval.
A Local Agenda 21 folyamat több szinten is értelmezhető:
• szűkebb értelemben úgy, mint egy stratégiai terv vagy program, ami egy konkrét dokumentumban ölt testet,
és akciótervet tartalmaz,
• tágabb értelemben pedig mint a stratégia létrehozásának és megvalósulásának folyamata,
• a legteljesebb értelmezés szerint az LA-21nem más mint a fenntartható fejlődés elve által áthatott
gondolkodásmód, gazdálkodási mód, életforma, életmód, ami a politikai kultúrában és az önkormányzati
munkában (pl. helyi jogalkotásban) is megjelenik.
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1.5.3.1. ábra Forrás: Szlávik J.–Turchanyi G. (2002): Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local
Agenda 21) elkészítéséhez. Készült a Belügyminisztérium megbízásából, Budapest.
Alapvető szerepet szánnak a helyi önkormányzatoknak, hisz ezek kapcsolódnak a legszorosabban a helyi
közösségekhez. Fontos megemlíteni az International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI, Helyi
Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) nemzetközi szervezetet, ami 1990-ben alakult az
önkormányzatok együttműködésével. A tanács már az alapdokumentum elkészítésénél is segédkezett, és az óta
is fontos szerepet tölt be a helyi szintű kezdeményezések támogatásában. Az LA-21-et készítő közösséget az
ICLEI vezeti, iránymutatásokkal, módszertanok kidolgozásával segíti a munkát.
Az Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez (2002) c.
dokumentum szerint a Local Agenda 21 alapvető célja egy olyan program kialakítása, majd gyakorlati
megvalósítása, amelyik a fenntartható fejlődés gondolatiságát tartja szem előtt, s mindez az önkormányzat aktív
szerepvállalásával és a helyi társadalom támogatásával történik. Ez tehát egyértelműen egy alulról építkező
rendszer, amiben nagy szerep jut az önkormányzatnak, hisz az indítja el a folyamatot, biztosítja az
információkat és az anyagi hátteret. Ám a civilek is fontos szerepet játszanak benne, mivel a folyamat első
lépéseként felálló LA-21 fórum nemcsak az állami, hanem a magánszféra érdekcsoportjait is tömöríti. Célszerű
ezen csoportok legaktívabb résztvevőit bevonni a munkába, valamint a helyi képviselők meggyőzése is
szükséges a beindításához. Mindehhez fontos a közösségi kommunikáció és a fenntartható jövőkép kialakítása
az emberekben.

5.4. Ágazati fenntarthatósági stratégiák 1.
Jelen, ágazati fenntarthatósági stratégiával foglalkozó részben a fenntartható turizmus komplex fogalma kerül
bemutatásra, amit leginkább az indokol, hogy napjainkban a turizmus sokszor mint kitörési pont szerepel az
egyes fejlesztési tervekben, s természetesen nem mindegy, hogy ezt az ágazati fejlesztést milyen paraméterek
figyelembevételével kívánják végrehajtani.
A fenntarthatóság három dimenziója között nehéz megteremteni az összhangot, hiszen amit fenntarthatónak
tartunk az egyik oldalról, az nem biztos, hogy a másik oldalról is az. A fenntartható turizmus definíciója a
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szakirodalomban többféle megközelítésben szerepel. Számos tanulmány készült azzal kapcsolatban, hogy
tulajdonképpen mi is a cél, a turizmus mint ágazat vagy inkább a helyi gazdaság, közösség stb. fenntartása.
• Egyes szakértők azon az állásponton vannak, hogy a fenntartható turizmus fogalma a Brundtland Bizottság
definíciójából eredeztethető, és azt a WTO (World Tourism Organization) kielégítően meghatározta. E szerint
a fenntartható turizmusfejlődés irányelveinek és megvalósítási eszközeinek minden turizmusfajtára és minden
desztinációban alkalmazhatónak kell lenniük (WTO, 2000). Vagyis meg kell találni a fenntarthatóság három
dimenziójának összhangját, mert csak így garantálható hosszú távon a fenntarthatóság (Puczkó–Rátz, 2001)14.
• Mások szerint a fenntartható turizmus vizsgálatakor annak gazdasági aspektusai jelentősebbek, tehát a
hangsúly inkább a lakosság számára jelentkező hasznokon és a látogatók elégedettségén van.
• A harmadik csoporthoz tartozó szakértők pedig egyértelműen szkeptikusan közelítik meg a fenntartható
turizmus fogalmát.
Egy további megközelítésben a turisztikai desztináció menedzsmentre (TDM) és a VICE-modellre szükséges
ráirányítani a figyelmet. „A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és
működtetése egy turistákat fogadó térségben” (Lengyel, 2008) 15. A VICE-modell a szereplők közötti
kölcsönhatásokat mutatja be, azt kívánja érzékeltetni, hogy csak az a tevékenység lesz fenntartható, melyben
minden szereplő érdekelt. A VICE-modell szereplői pedig nem mások, mint az adott desztinációba látogatók, az
adott térségben élők, vagyis a helyi közösség, a turisztikai szektor képviselői, s végül, de nem utolsó sorban a
környezet.
A fenntarthatóság térnyerése a turizmusban is alapvető társadalmi és gazdasági érdek, s azok az országok,
régiók, tájak, települések, vállalkozók juthatnak potenciális előnyökhöz, melyek időben felismerik ennek
fontosságát és érvényesítik a fenntarthatóság céljait, kritériumait. A fenntarthatóság mellőzésével folyamatosan
csökkenhetnek vagy végül ki is merülhetnek a turizmus bevételi forrásai. Aktualitását különösen az emeli ki,
hogy miközben évente nő az útra kelő milliók száma, a turizmus célhelyein egyre nő a környezet terhelése,
pusztulnak a természeti értékek, különlegességek, nem regenerálódik a természeti környezet. Ez különösen
azokban a térségekben fontos, ahol kulcskérdés a turizmusból származó bevétel, foglalkoztatási lehetőség.

1.5.4.1. ábra Forrás: Csete Mária (2009): A fenntarthatóság kistérségi vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés.

Puczkó László–Rátz Tamara (2001): A turizmus hatásai, Aula Kiadó, Budapest.
Lengyel M. (2008): TDM Működési Kézikönyv. ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság megbízásából készült, Heller Farkas Gazdasági és
Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája.
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Csete (2009)16 szerint a fenntartható turizmus egy olyan rendszer, melyben a többféle célú (rekreációs-, gyógy-,
öko-, sport-, kaland-, konferencia stb.) turizmus igényeinek kielégítése harmonizál a természeti erőforrások és
más természeti értékek regenerálódásával, ritkaságok, különlegességek megkímélésével és a környezetterhelés
elviselhető mértékével, a környezet asszimilációs képességével. A fenti meghatározásban a regenerálódás a
turizmussal kapcsolatos folyamatokra, míg a terhelés az adott időpont állapotára vonatkozik.
A természeti környezetben helyezkedik el mind a társadalom, mind a gazdaság, s ez jelenti a turizmus
létfeltételeinek, erőforrásainak alapját. Ha nem kerül megfelelő hangsúly a természeti környezet
regenerálódására, az asszimilációs képességének nyomon követésére, a fenntarthatósági szempontok
figyelembevételére, akkor ki is merülhetnek a turizmus bevételi forrásai. A fenntarthatóság helyi szintű
megvalósításában, érthetően, fontos szerepet játszik a fenntarthatóság érvényesítése a turizmusban is.

5.5. Ágazati fenntarthatósági stratégiák 2.
Jelen, ágazati fenntarthatósági stratégiában a fenntartható vidékfejlesztés fogalmi hátterének felvázolására és
egy ehhez kapcsolódó uniós kezdeményezés tömör bemutatására kerül sor.
Általánosságban megfogalmazható, hogy a vidékpolitika a célok, a megvalósítás, a működtetés eszközeinek,
feltételeinek elérésére irányuló komplex rendszer. A vidékpolitika akkor lehet eredményes, ha alkotóelemeiben
konzisztens, és számol más politikákhoz való kapcsolódás egymást erősítő hatásaival. Egyértelműen kívánatos,
hogy a vidékpolitika lényegi eleme a fenntarthatóság legyen.
A vidékfejlesztés tágabb értelemben az általános társadalmi fejlesztéssel konzisztens vidékpolitika érvényesítse
és ennek végrehajtásához szükséges eszköz- és intézményrendszer létrehozása, melynek célja a fenntartható,
élhető vidék és település megvalósítása. Segítséget nyújtva a vidék és település meglévő értékeinek
megőrzéséhez, új értékek teremtéséhez, biztosítva ezzel is a fenntarthatóság folyamatosságát.
A vidékfejlesztés tehát nem más, mint sokféle tevékenység – tájtól, adottságoktól és lehetőségektől függő –
tudatosan integrált rendszere.
A fenntartható vidékfejlesztés céljai a következők lehetnek:
• a vidékiek életnívójának emelése;
• a vidék funkcióinak – társadalmi, gazdasági, természeti, környezeti – gyakorlása, helyreállítása, (a természeti
erőforrások, a táj, a környezet megőrzése, esetenként gazdagítása);
• a kultúra, a hagyományok ápolása;
• a társadalmi igények kielégítése (pl. rekreáció).
Fontos annak hangsúlyozása, hogy a vidékfejlesztés nem azonos a mezőgazdasági fejlesztéssel vagy a
környezetvédelemmel, mint ahogy a vidékfejlesztési politika sem azonos az agrár- vagy környezetpolitikával.
A fenntartható mezőgazdaság és a vidékfejlesztés sok szálon kapcsolódik egymáshoz, de ezek közül is kettő
érdemel megkülönböztetett figyelmet:
Elsősorban az, hogy a vidék bármelyik meghatározását fogadja el a szakember, az mindegyikre érvényes, hogy
a vidék nagy hányadát, 70–80% körüli arányát, eleve a mező- és erdőgazdaság lekötött területei teszik ki.
Vagyis a vidék bármilyen irányú fejlesztésben jelen van, illetve hazánk kistérségeinek kétharmadában – az ipar
és szolgáltatások hiánya miatt – kulcskérdés lehet a fenntartható agrárfejlődés.
Másodsorban a fenntartható fejlesztés alapozásában és a megvalósítás kiteljesedésében meghatározó a
rendelkezésre álló ismeretek színvonala és a pénzügyi feltételek.
A LEADER (Liaison Entre Actions pour le Development de ł'Economie Rurale, vagyis a Közösségi
Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) program az Európai Unió legsikeresebb
vidékfejlesztési programja. Sikere egyrészt alulról építkező jellegében rejlik, vagyis a helyi kezdeményezésű
fejlesztési stratégiákat támogatja. Másik nagy előnye az újszerű szemléletmód. Bevezetése fontos volt, hiszen a
biodiverzitás megőrzése, a fenntartható fejlődés alapvető céljainak megvalósítása érdekében mindenképpen
16

Csete M. (2009): A fenntarthatóság kistérségi vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés.
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célszerű bevonni a helyi közösségekre épülő programok körébe az agrár- és vidékfejlesztéssel foglalkozó
kezdeményezéseket is. Így tehetünk csak eleget annak a feltételnek, hogy a környezetvédelmet az összes
szakpolitikába integrálni szükséges. Egy másik kritériumnak, a szigorú fenntarthatóságnak eleget tenni pedig
legjobban a gazdálkodó emberek tudnak, hisz számukra a természet a legfőbb és legfontosabb erőforrás, és ezt
megtanulták ésszerűen és mértékkel használni.

1.5.5.1. ábra Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/images/Logos/4.gif
A LEADER program komplex rendszerként közelíti meg, ill. kezeli a vidéket, vagyis egyaránt figyelembe veszi
a környezeti, kulturális hagyományokat, a gazdasági, valamint a szociális, társadalmi szempontokat. A vidéki
területek leszakadása ugyanis nem kizárólag e területek problémája, idővel az egész társadalomra tovagyűrűzne
a negatív hatás. Valamint az is fontos, hogy a vidéki területeken minden csoportot bevonjanak, így ennek
megfelelően a létrehozott programok a helyi partnerségen alapulnak, a közszféra, a vállalkozók és a civilek
képviselőinek bevonásával. A LEADER programok csak a hatályos vidékfejlesztési politika kiegészítésére
alkalmasak, egyedül, önmagukban nem képesek minden probléma megoldására. Jelenleg a negyedik generációs
programnál a LEADER+-nál tart a folyamat, ami a 2007–13-as programozási időszakra vonatkozik. (A kézirat
elkészítése során folyik a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása, mely további hasznos információkkal
szolgál ehhez a témakörhöz.)

5.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Local Agenda 21 a Józsefvárosban
„A fenntarthatóság az 1980-as években került be a köztudatba. Az 1987-ben az Egyesült Nemzetek Szövetsége
elé terjesztett úgynevezett Brundtland-jelentésben a fenntartható fejlődést olyan folyamatként határozták meg,
amely kielégíti az ember társadalmi-gazdasági-környezeti igényeit anélkül, hogy csökkentené a következő
generációk képességét saját igényeik kielégítésében. Fontos kiemelni, hogy a fenntarthatóság nemcsak a
környezetvédelemről, hanem a társadalomról és gazdaságról is szól. A fenntarthatóságon belül nagyon fontos
kiemelni az egyének szerepét, az egyéni felelősségvállalást, amibe beletartozik a gyermekvállalás, az egészséges
életmód, a mindennapi bevásárlás ésszerűsége éppúgy, mint a környezet- vagy gazdaságpolitikát érintő
önkormányzati vagy állami döntések, a szociális rendszerek (egészségügy, nyugdíjrendszer) működtetése stb.
Már a fenntartható fejlődés jegyében szervezték 1992-ben, a brazíliai Rio de Janeiróban a Környezet és Fejlődés
elnevezésű ENSZ konferenciát. Ennek fő dokumentuma, az Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra), amelynek
28. fejezete fektette le a Helyi Agenda 21, vagyis a fenntarthatóság helyi, települési programjának alapjait. Ez a
fenntartható fejlődés, a társadalom-természet-gazdaság komplex rendszerét foglalja magában, távlati célja a
fenntartható város megteremtése.
A Helyi Agenda 21 folyamatában a helyi hatóságok, különösen az önkormányzatok partneri viszonyban
működnek együtt a helyi közösséggel (civilekkel, vállalkozásokkal, közösségekkel stb.) azért, hogy helyi
(települési, kerületi) szinten megvalósítsák a fenntarthatóságot. Ennek érdekében az önkormányzat
közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával ki kell dolgozni egy összetett stratégiai programot,
emellett a fenntarthatóságnak be kell épülnie az önkormányzat, illetve a lakosság mindennapi tevékenységeibe.
Ilyen lehet pl. az önkormányzat szintjén a környezettudatos, jövőbe tekintő jogszabályalkotás vagy a helyi
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vállalkozók támogatása; az egyén szintjén a gyermekeink jövőjére tekintettel levő vásárlási, közlekedési,
étkezési szokások stb.
A Helyi Agenda 21 program tehát három terület (a társadalom, a környezet és a gazdaság) egységes rendszerbe
foglalása, ahol a fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti, illetve életmódbeli értékeknek van
elsőbbsége.
Elöljáróban fontos leszögezni, hogy mivel nincs két egyforma település, nincs két egyforma Helyi Agenda 21
sem. Az alábbi lépések a folyamat legfontosabb nemzetközi szakmai szervezetei által kiadott összefoglalók és a
nemzetközi gyakorlat Budapest Józsefvárosra alkalmazható lépéseit határozzák meg a 2010 végéig terjedő
időszakra.
1. Külföldi és hazai példák feltárása, a Helyi Agenda 21 folyamat eddigi eredményeinek értékelése
• A Helyi Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása Budapest-Józsefvárosra.
2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés
• A Helyi Agenda 21 jogszabályi hátterének feltárása és más kerületi tervekhez, dokumentumokhoz való
kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata.
• A település gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése statisztikai adatok
segítségével.
• A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése 1000 fős mintán.
3. Partnerség, bevonás
• A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba lakossági fórumok és tematikus
workshopok útján.
4. Stratégiai csoport felállítása
• A helyi önkormányzati döntéshozókból, szakmai szervezetek, oktatási intézmények és a lakosság
képviselőiből, valamint a Helyi Agenda 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló stratégiai csoport
megalakítása. A csoportnak kitüntetett szerepe van abban, hogy a folyamatot hosszú távon koordinálja.
5. Akciótervezés
• A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása.
• A korábbi tervek (pl. Józsefváros Zöldterületi Stratégiája stb.) eredményeinek beépítése a Helyi Agenda 21
folyamatba.
6. Kommunikáció
• Az interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció.
• A lakosság, valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása.
7. Végtermék, eredmény
A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai dokumentum, ami a
helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat és konkrét javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg
Józsefváros hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett lépések
megfelelő koordináció esetén egy folyamatot indítanak el, ami a környezettudatosság növekedésében, a
lakossági és intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) döntésekben jelenik meg.
8. Monitoring, nyomon követés
Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a megalapozás és a stratégiai dokumentum létrejötte
után is komoly szükség van a Helyi Agenda 21 folyamat működésének nyomon követésére.”
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(Forrás: Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.)

5.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja különböző – regionális, lokális, ágazati – fenntarthatósági stratégiák bemutatása és az EU
fenntartható fejlődési politikájának megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,65 óra.

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő
információk
Az 1. modul összesen 5 leckéből és 30 témából áll, melyek tananyagának elsajátítására vonatkozóan a becsült
idő 9,95 óra.
Az első lecke alapvető célja a fenntartható fejlődés fogalomkörének kialakulásához kapcsolódó események,
dokumentumok és különféle megközelítések, valamint a bioszféra és a gazdaság kölcsönkapcsolatainak
megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,9 óra.
A második lecke alapvető célja a fenntartható fejlődés elveinek, a fenntarthatóság szintjeinek és dimenzióinak
megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,6 óra.
A harmadik lecke alapvető célja a Bellagio elvek bemutatását követően a fenntartható fejlődés mérhetőségével
kapcsolatban első lépésben rámutatni a hagyományos makrogazdasági mutatók hiányosságaira, majd
folytatásként öt különböző fenntarthatósági indikátort ismerhetnek meg a hallgatók. A lecke elsajátításának
becsült ideje 2,3 óra.
A negyedik lecke alapvető célja különböző fenntarthatósági indikátorok, modellek bemutatása, valamint az
ENSZ és egy lokális mutatószámrendszer megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje
2,5 óra.
Az ötödik lecke alapvető célja különböző – regionális, lokális, ágazati – fenntarthatósági stratégiák bemutatása
és az EU fenntartható fejlődési politikájának megismertetése a hallgatókkal. A lecke elsajátításának becsült ideje
1,65 óra.
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz
DPSIR modell: (Driving forces-Pressures-States-Impacts-Responses) hajtóerők-terhelések-állapotok-hatásokválaszok
EPI: (Environmental Performance Indicator) Környezeti Teljesítmény Indikátor
Erős fenntarthatóság: Eszerint a természeti javakat nem végtelenül, hanem csak korlátozott mértékben lehet
gazdasági tőkével helyettesíteni. Ebben az esetben kiemelten fontos a teljes természeti tőke megőrzése. A
természeti és mesterséges, művi tőke csak korlátozott mértékben helyettesíthető egymással.
Fenntartható fejlődés: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. (Brundtland
Bizottság)
GDP: (Gross Domestic Product) bruttó hazai termék
GNP: (Gross National Product) bruttó nemzeti termék
GPI: (Genuine Progress Indicator) Valódi Fejlődési Indikátor
Gyenge fenntarthatóság: Ebben az esetben a csökkenő természeti tőkét szabadon lehet gazdasági tőkével
helyettesíteni. Tehát a gyenge fenntarthatóság a természet korlátlan helyettesíthetőségének feltételezésével él.
HDI: (Human Development Index) Emberi Fejlődés Mutató
ISEW: (Index of Sustainable Economic Welfare) Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe
Környezeti fenntarthatóság: Képviselői szerint, ebben az esetben nem kizárólag a teljes tőkeérték megőrzése a
cél, hanem az egyes természeti erőforrásokból származó jövedelmek és szolgáltatások szintjének fenntartása.
LA-21: Local Agenda 21, helyi fenntarthatósági program. Az Agenda 21 (Feladatok a XXI. századra) 28.
fejezete foglalkozik részletesen a témával.
NEW: (New Economic Welfare) Nettó Gazdasági Jólét
Ökológiai lábnyom – ÖL: (Ecological Footprint – EF). Az ökológiai lábnyom az a föld- és vízterület, melyre
egy meghatározott emberi népesség és életszínvonal végtelen ideig való eltartásához lenne szükség. Az
ökológiai lábnyomot területegységekben mérik.
PSR modell: (Pressure-State-Response) terhelés-állapot-válasz
QOL: (Quality of Life) életminőség mutató
Zéró vagy nulla növekedés: Az elképzelés szerint tulajdonképpen minden országban meg kellene állítani a
fejlődést ott, ahol éppen tart, hiszen akkor várhatóan megoldódik az anyag- és erőforrás-túlhasználat problémája
is.
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez.. Szlávik, J. és
Turchanyi, G.. 2002.
Környezetgazdaságtan. Szlávik, J.. Szerzői jog © 2007 BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet. Typotex
Kiadó, Budapest.
Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és
forgatókönyvek.. Bulla, M. és Tamás, P.. 2006. Új Mandátum Könyvkiadó.
A növekedés határai harminc év múltán. Meadows, D. és Randers, J.. 2005. Kossuth Kiadó, Budapest.
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2. fejezet - A környezetgazdaságtan
alapjai
1. Környezeti alapismeretek
1.1. A környezet, bioszféra fogalma, környezeti elemek
A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002)1 a környezet fogalmát többféle megközelítésben értelmezi:
• az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények összessége,
• az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb közösségének az élete zajlik, a jelenségek többsége
áttekinthető, és a közösség tagjai által a szükséges mértékig irányítható,
• az egyedekre, populációkra ható külső kényszerfeltételek összessége.
A bioszférával kapcsolatban pedig az alábbi értelmezést adják:
• az élet elterjedésének tere a Föld felületén, a litoszféra (földkéreg) felső rétege, a troposzférában (a Föld
légkörének legalsó rétege) és hidroszférában (vizek) kb. 15–16 km vastag,
• az élőlények lakóhelye, amit élőlények hoztak létre élőlények számára, és amit csak egy harmonikusan
működő élővilág képes fenntartani.
A XX. század elejétől az ipari forradalom, a városiasodás felgyorsulása, a sűrűn lakott részek növekedése, a
fejlesztések érdekében elvégzett környezetkárosító tevékenységek (erdőirtás, energiatermelés stb.)
gyakoriságának emelkedése, a népességrobbanás és az ezen folyamatokból adódó hatások egyre inkább zavarják
a bioszféra működését. A bioszféra az, ami tulajdonképpen az emberiség számára biztosítja a létszükségletek
fenntartását, biztosítja a környezetet, mely lehetővé teszi a fejlődést vagy a társadalmi funkciók ellátását. Ezen
feltételek negatív irányú változása jelenti a környezet minőségromlását. Amennyiben ezek a folyamatok
irreverzibilissé válnak, az életminőség romlása is állandósulhat. Mivel az emberiség a bioszféra része, attól
elválasztva pedig egyértelműen életképtelen, éppen ezért a bioszféra védelme, megőrzése az emberiség igen
fontos feladata.
Más megfogalmazásban a környezet tulajdonképpen nem más, mint az a közeg, melyben élünk és
tevékenykedünk, és ahova a tevékenységünk hatásai is kiterjednek.
A környezeti elemek lehetnek akár természetesek vagy mesterségesek, élők vagy élettelenek, gyorsan vagy
lassan változók stb. Moser–Pálmai (2006)2 alapján a környezeti elemek szakirodalomban elfogadott
csoportosítása a következő:
1. Föld
• alapkőzet
• ásványi vagyon
• barlangok
• termőtalaj, termőföld
• domborzat
2. Vizek
• felszíni vizek
1
2

Környezet- és természetvédelmi Lexikon. (Szerk.: Láng I.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
Moser M.–Pálmai Gy. (2006): A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest.
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• felszín alatti vizek
3. Levegő
• alsó légkör (troposzféra)
• felső légkör (sztratoszféra)
4. Élővilág
• növényvilág (erdők, gyepek, nádasok, mezőgazdaság)
• állatvilág (vadon élők, háziállatok, védett, nem védett állatok)
• mikroorganizmusok
5. Táj
• védett természetes táj
• nem védett kultúrtáj
6. Települési környezet
• lakóterület
• zöldterület
• iparterület
• közlekedési terület
A környezet fentiekben ismertetett elmei értelemszerűen kapcsolatban állnak egymással. Az egyik károsodása
hatással lehet a másik elemre, vagy az egyik típus védelme befolyásolhat egy másikat. A környezeti károsodás
egy vagy több elemben is jelentkezhet, s ezek végül az emberre hatnak, rontva életkörülményeiket,
életminőségüket.
A környezet egyes elemei összefüggésben vannak egymással. Az egyik károsodása hathat a másikra is, és az
egyik védelme befolyásolja a másik védelmét. A környezeti károsodás jelentkezhet egy elemben is, de akár
többen vagy mindegyik elemben is. Végezetül valamennyi környezetkárosítás az emberre hat, és rontja az
életminőséget.

1.2. Környezetvédelem, természetvédelem
A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002)3 szerint a környezetvédelem nem más, mint egy olyan
céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek alapvető célja az emberiség ipari,
mezőgazdasági, bányászati stb. egyéb tevékenységeiből fakadó káros következmények kiküszöbölése és
megelőzése az élővilág és az emberiség károsodás nélküli fennmaradásának érdekében.
Magyarországon a törvényi szabályozásra a környezet védelmében először 1976-ban került sor (1976. évi II.
tv.). A védelem ebben az esetben az értékek megtartásával, helyreállításával és a károk megelőzésével egyenlő.
A környezetvédelem témaköréhez kötődően az alábbi fontosabb környezeti alapelveket tartjuk szükségesnek
megemlíteni:
• az okozó elve szerint meg kell keresni, majd utána szankcionálni kell azokat a környezetszennyezőket, akik a
környezetállapot romlását előidézték,
• a megelőzés elve leginkább a határértékekben, a levegő, a víz, a talaj minőségének biztosításában, a
hulladékok, a zajhatás, egyéb sugárhatások elleni védelemben nyilvánul meg,

3

Környezet- és természetvédelmi Lexikon. (Szerk.: Láng I.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
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• a társadalmi együttműködés elve azt jelenti, hogy a környezet védelméhez, minőségének megőrzéséhez és a
károk helyreállítása érdekében az egész társadalom együttműködése szükséges.
A fenti három alapelv biztosíthatja:
• a természet védelmét, a biológiai sokféleség (diverzitás) fenntartását,
• a természeti erőforrásokkal való takarékosságot,
• és az emberi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos célok megvalósítását.
A Környezet- és természetvédelmi Lexikon (2002) szerint a természetvédelem nem más, mint egy olyan
céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek alapvető célja a természet élő és élettelen
értékeinek feltárása, tudományos alapokon nyugvó szakszerű fenntartása, kezelése, megőrzése. Vagyis a
természetvédelem elsősorban a természeti környezet, élőhelyek, élőlények, természeti táj stb. megőrzését célzó
társadalmi tevékenység.
Magyarországon a 2010. január 1-jei állapot szerint 10 nemzeti park, 38 tájvédelmi körzet, 160
természetvédelmi terület és 1 természeti emlék található.

2.1.2.1. ábra Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
A természetvédelem nem azonos a környezetvédelem fogalmával, bár a két fogalomhoz kapcsolódó
tevékenységek között találhatók átfedések. A környezet- és természetvédelem kizárólag egymást kölcsönösen
feltételezve és kiegészítve lehet hatékony.

1.3. A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások
Magyarország természeti adottságai igen 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. Magyarország emellett nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik. Hazánk növény- és állatvilága, az élőhelyi, klimatikus és
földtani adottságainak köszönhetően is változatos. Mai ismereteink szerint mintegy 2800 edényes növényfaj,
200 mohafaj és 42 ezer állatfaj lelhető fel Magyarországon. A fajok körülbelül 20–25%-a tartozik a
veszélyeztetettek közé, Európa védett fajainak közel fele a Kárpát-medencében él.
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A KSH adatai szerint a 10 nemzeti parkon, 38 tájvédelmi körzeten, 160 természetvédelmi területen és az 1
természeti emléken kívül még 5 bioszféra-rezervátumot, 21 Ramsari területet és számos – az ország területének
mintegy 21%-át kitevő – Natura 2000 területet tartanak nyilván. A védett természeti területek száma 209,
területük 847 252 hektár.
A felszín alatti vízkészletek – a talajvizet kivéve – jó minőségűek. Ivóvíz-minőségi gondot jelent viszont az
alföldi települések egy részében a víz arzéntartalma. Az erdőállomány, a fahozamok folyamatosan növekvők és
jó minőségűek, ugyanakkor az erdő- és vadgazdálkodás számára kedvező feltételeket a klímaváltozás hatásai és
más körülmények (szárazodás, savas esők, betegségek, erdőtüzek, kártevők, falopás stb.) veszélyeztetik.
Hazánkban fokozódó az érdeklődés az egyes megújuló energiaforrások felhasználására, ám a magyarországi
agroökológiai tájak, körzetek érzékenysége, sérülékenysége, tűrő- és regenerálódó képessége rendkívül
differenciált, amivel célszerű tudatosan számolni a fejlesztési törekvések kidolgozásában.
A biodiverzitás fontossága az alábbi funkciókkal indokolható:
• alapvető funkciók biztosítása, hogy a Föld lakott maradhasson (szénciklus, vízkörforgás, talajvédelem stb.),
• esztétikai, tudományos, kulturális és más pénzben nem mérhető, de elismert funkciók,
• számos termék forrása (pl. élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek)
• fajtagazdagság biztosítása, új fajták létrehozásának alapja,
• egyedi és változatos, a rekreáció, ökoturizmus erőforrása lehet.
1997-ben R. Costanza Nature-ben megjelent a Föld ökoszisztéma szolgáltatásainak és a természeti tőkéjének
értékelésével foglalkozó munkája, amely mind a mai napig hatással van a szakterületen tevékenykedők
munkásságára, az alábbi kutatási célokat tűzte ki maga elé:
• megjelenítse a természeti tőke értékét, lehetséges hasznait,
• becslést adjon a teljes természeti tőke értékére,
• a további elemzéshez kiindulási alapot, keretet adjon,
• feltárja azokat a területeket, ahol leginkább szükség van további kutatásokra,
• további kutatást, illetve vitát generáljon.
(A természeti tőke értékelésével kapcsolatban lásd a 2.4. és 2.5. leckéket.)
Az ökoszisztéma szolgáltatások a természetes és az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom
számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelenti. Kofi Annan, az ENSZ főtitkára 2000-ben
kezdeményezte a Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés (Millennium Ecosystem Assessment) kidolgozását,
melynek céljai a következők voltak:
a földi ökoszisztémák emberi hatásokra bekövetkező változásainak feltárása,
ezen változások hatásainak becslése,
tudományos alapú cselekvési terv készítése az ökoszisztémák megőrzése, fenntartása és az emberi igények
hosszú távú kielégítése céljából.
A nemzetközileg elfogadott Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés (2005) 4 alapvetően négy ökoszisztéma
szolgáltatáscsoportot különböztet meg:
• a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem, takarmány, nyersanyag stb.),
• szabályozó szolgáltatások (pl. klímaszabályozás, beporzás, árvízvédelem stb.),

Millenniumi Ökoszisztéma Értékelés – Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystems and Human Well-being – Biodiversity
Synthesis. Millenium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, D.C.
4
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• támogató szolgáltatások (pl. tápanyagkörforgás, talajok keletkezése stb.),
• kulturális szolgáltatások (pl. rekreáció, oktatás, művészeti inspiráció stb.).
A bioszféra globális folyamatai biztosítják például az éghajlat szabályozását, a légkör oxigéntartalmának
állandóságát, továbbá biztosítja számunkra az ivóvizet, a talajfolyamatokat, melyek a földművelést lehetővé
teszik, vizeink öntisztuló képességét, alapvető táplálékainkat stb. Ezen szolgáltatások hatékonyságát és a
rendszerek működésének megbízhatóságát a biológiai sokféleség biztosítja. A Környezet- és természetvédelmi
Lexikon (2002)5 szerint a biológiai sokféleség vagy biodiverzitás az élő természet eredendő létezési formája,
amely a biológiai szerveződés több szintjén is kifejezésre jut. A biológiai sokféleség egyaránt megjelenik a
génállomány, a fajok és az élőhelyek szintjén.
Mindezekből is látszik, hogy a természet a társadalmi-gazdasági rendszer működéséhez nélkülözhetetlen
szolgáltatásokat nyújt a biodiverzitás által fenntartott ökológiai folyamatokon keresztül.

1.4. A kimerülő és megújuló erőforrások optimális felhasználása
Jelen témában azt vizsgáljuk, hogy a kimerülő erőforrásokat (pl. érckészletek, szén, olaj) milyen ütemben lehet
hasznosítani gazdaságilag. Az ilyen típusú erőforrásokra az a jellemző, hogy korlátozottan állnak rendelkezésre
és nem újratermelhetők. Következésképpen ezeknek az erőforrásoknak van egy ún. lehetőségköltsége a
kitermelésre és a felhasználásra vonatkozóan, ami egy potenciális jövőbeni felhasználásra vonatkozik, vagyis
amit akkor kaphatunk, ha nem most, hanem később használjuk fel az adott erőforrást. Ahhoz, hogy egy nem
megújuló erőforrás optimális felhasználásról beszélhessünk, ezt a lehetőségköltséget is célszerű figyelembe
venni.

2.1.4.1. ábra Forrás: Kerekes (2007)
Az alapvető hatékonysági kritérium esetében az ár megegyezik a termelés határköltségével. Amint azonban azt
az ábra is szemlélteti, ez a feltétel módosul a kimerülő erőforrások esetében, mégpedig oly módon, hogy az ár a
termelés határköltségével és az előzőekben vázolt lehetőségköltséggel egyezik meg.
Kerekes (2007)6 alapján, ha egy gazdasági szereplő az erőforrás időben optimális elosztása érdekében ahelyett,
hogy y∗ ∗ mennyiséget termelne, az ár és a kitermelési költség között meghagy egy AB nagyságú pozitív

5
6

Környezet- és természetvédelmi Lexikon. (Szerk.: Láng I.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest.
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különbséget, és csak y∗ mennyiséget termelni ki, akkor lesz a felhasználás valóban optimális, ha az AB
nagysága időben állandó. A szakirodalomban AB megegyezik a bérleti díjjal vagy határprofittal.
Feltételezhetnénk, hogy a nem megújuló erőforrások árait mindig növekvő tendencia jellemzi. Az ábra azonban
azt is megmutatja, hogy adott ár mellett a kereslet akár zérus értékű is lehet. Továbbá például a műszaki
technológiai fejlődés következményeként kialakulhatnak olyan helyettesítők, melyek ugyanazt a feladatot tudják
teljesíteni, ráadásul olcsóbban. A szénhidrogéneket kiválthatja a nukleáris energia, napenergia stb.. Kimerülő
erőforrások esetében természetesen emberi időléptékekben gondolkodunk, hiszen, ha más szempontból például
földtörténeti, geológiai idősíkon vizsgálódnánk, akkor tulajdonképpen a kimerülők is megújulónak
számítanának.
Sokszor nehéz elkülöníteni a kimerülő és megújuló erőforrásokat, hiszen például előfordulhat az innovációnak
köszönhetően, hogy a korábban kimerülőnek hitt erőforrások megújíthatóvá válnak.
A természeti környezet alapvetően képes a regenerálódásra, és a társadalmi igények ésszerű kielégítése esetében
ez a tulajdonsága nem is sérül, vagyis például a kivágott erdők, a vizekből kifogott halak stb. idővel
újratermelődnek. A természeti környezetben, az ökoszisztéma szolgáltatásokban, a biodiverzitásban a
gazdasági-társadalmi tevékenységek által okozott károk helyreállítása jóval hosszabb időt vesz igénybe, mint
mondjuk egy nyersanyag- vagy energiahiányé.
A megújuló energiaforrások felhasználása fenntarthatósági nézőpont szerint csak olyan ütemben lehetséges,
mint amilyen ütemben azok képesek az újratermelődésre.
Közgazdasági szempontból kicsit kacifántosabb a helyzet. Nem mindegy, hogy az adott megújuló természeti
erőforrás magán- vagy köztulajdonban van. Az adott természeti erőforrás eltartóképessége határozza meg a
maximális megújuló erőforrás mennyiséget. Az ún. biológiai növekedési törvény szerint meg lehet határozni mit
is jelent egy adott erőforrástípus védelme.

2.1.4.2. ábra Forrás: Kerekes (2007)
Kerekes (2007) alapján az ábrán lévő adatokat látva a védelem annyit tesz, hogy megakadályozzuk, hogy a
példánál maradva a halpopuláció 6 millió egyed alá csökkenjen. Amíg legalább 6 millió hal található a tóban,
addig nem szükséges a halászatot korlátozni. Célszerű tekintettel lenni arra, hogy amennyiben évente 2 milliónál
több egyedet halásznak le, akkor az induló egyedszámtól függetlenül egyértelműen a halállomány elfogyása
következik be.
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Amennyiben a tó köztulajdonban van nagyobb az esély a túlhalászatra, mivel ebben az esetben az egyénileg
halászókat nem ösztönzi semmi a kifogások korlátozásában. Ellenben, ha a tó magántulajdonban van, akkor a
tulajdonos értelemszerűen a fenntartható mértékű lehalászásban lesz érdekelt. Amennyiben a megújuló erőforrás
kitermelésének költsége jelentős mértékben megnövekedik, akkor köztulajdon esetén csak addig meríti az
erőforrást, amíg a saját költségei még megtérülnek, s ez is megakadályozhatja a túlhasználatot. Köztulajdon
esetében nem következik be katasztrófa, amennyiben a kereslet és kínálat befolyásoló hatása az egyensúlyi
mennyiséget a fenntartható mérték maximuma alatt tartja. Hosszú ideig ez volt a jellemző, de napjainkban
sajnos a szűkösség miatt a kereslet és kínálat találkozása a fenntartható mérték maximuma fölött jön létre.
Éppen ezért tulajdonítanak növekvő jelentőséget a különféle korlátozásoknak, tiltásoknak, amik a megújuló
erőforrások védelmét szolgálják.

1.5. A közjavak túlhasználata
Magánjavak esetében a fogyasztók versenyeznek a javakért, és a fogyasztók egy részének kizárása
megvalósítható. A magánjavak lényegében a hagyományos piaci áruk, megszerezni azokat a piacon pénzért
lehet, és a fogyasztó pontosan beazonosítható. A tiszta közjavak esetében viszont senki sem zárható ki a javak
fogyasztásából, s nincs rivalizálás a fogyasztók között, mivel az egyének általi fogyasztás nem csökkenti a
mások számára rendelkezésre álló készletet. Továbbá a közjavakra a kollektív fogyasztás jellemző, vagyis
egyidejűleg többen is fogyaszthatják ugyanazt a szolgáltatást, mindenki számára hozzáférhető, és a hasznukból
sem lehet kizárni egyéneket.
Számos környezeti erőforrás sorolható a közjavak kategóriájába. A szakirodalom két csoportot különböztet meg
általában, mégpedig:
• szabad természeti javakat
• és a termelt közjavakat.
A szabad természeti javak, mint például a víz, levegő, táj, biodiverzitás stb., korlátlanul állnak mindenki
rendelkezésére, míg a termelt közjavak egy termelési folyamat eredményei (pl. KRESZ-tábla, út stb.). Azokat a
jószágokat, javakat, amelyek esetén az egyéni fogyasztás nem csökkenti ugyan a rendelkezésre álló készletet, de
bizonyos fogyasztók kizárhatók belőle (pl. internet, kábeltévé stb.), vegyes javaknak nevezzük.
A közjavak felhasználásnak negatív hatásai közrosszként jelentkezhetnek, amit például az üvegházhatás, a faji
diverzitás csökkenése és a savas eső testesít meg. A különféle környezeti problémákat kiválóan a példázza az
ún. közlegelő tragédiája jelenség. 1968-ban Garrett Hardin biológus által a Science folyóiratban megjelentetett
The Tragedy of the Commons című cikkéhez köthető a fogalom.

2.1.5.1. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c3/Garrett_Hardin.jpg
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Ebben a cikkben egy angol közlegelőt hoz fel példaként Hardin. Ennek a legelőnek most legyen az az alapvető
ismérve, hogy 10 tehenet tud úgy eltartani, hogy mindegyik napi 10 liter tejet ad. Némi idő elteltével az egyik
gazda kihajt még egy tehenet a legelőre. Mi ennek a következménye? Az, hogy egy-egy tehénnek kevesebb fű
jut, így mindegyik csak 9 liter tejet ad naponta. Azonban az a gazda, amelyiknek két tehene legel a mezőn,
összesen napi 18 liter tejre tesz szert, és természetesen a jövedelme is arányosan növekszik. Erre ráeszmél egy
másik gazda, és ő is kihajt még egy jószágot a közlegelőre. Így minden tehén már csak 8 liter tejet ad naponta,
de két gazdának napi 16 litert. A folyamat szépen folytatódik tovább, minden gazda kihajt még egy tehenet a
legelőre.

2.1.5.2. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/5/5b/Kozlegelok.PNG
Mikor már 6 gazda hajtotta ki a plusz tehenét a legelőre, akkor már a kéttehenes gazdák is kevesebb tejet kapnak
naponta az eredeti 10 literhez képest. Ha 8 gazdának van két tehene a közlegelőn, akkor már ők is csak 4 litert
tejet kapnak. S végül a kilencedik gazda már nem nyerne semmit sem egy második tehénnel. A közlegelő addig
működik optimálisan, amíg minden felhasználó betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat.
Azonban a dezertálás nyereségesebb bármely időpontban egy szabályokat betartó szereplő számára, ráadásul
közben a többi résztvevő helyzete kezdetben csak alig romlik. Összességében, amikor az egyének a saját önnön
érdekeinek megfelelő döntéseket hoznak az adott erőforrás felhasználásával kapcsolatban, végső soron saját
maguknak fognak ártani. (A fenti ábrán szereplő rövidítések jelentése: SZT=szabálytisztelők, D=dezertőrök,
K=közösség.)
Megjegyzendő, hogy a példával kapcsolatban a legismertebb leírás Hankiss Elemér 1983-ban megjelent
Társadalmi csapdák című könyvében olvasható, ahol a bemutatott közlegelő példában a tehenek súlyváltozása
szerepel, s nem a napi termelt tej mennyisége, mint az előzőekben bemutatott példában.
A közlegelők tragédiájának gyakorlati példája maga a környezetszennyezés. A közlegelők tragédiája is
alátámasztja, hogy ilyen szemlélet mellett a készletek végül kimerülnek, a közjavak, pedig tönkremennek.

1.6. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célja a környezeti alapismeretek összefoglalása és az alapfogalmak tisztázása, mint például a
környezeti elemek, környezetvédelem, természetvédelem, biológiai sokféleség, ökoszisztéma szolgáltatások,
kimerülő és megújuló erőforrások stb. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,6 óra.

2. A környezetszennyezés gazdaságtana
2.1. Környezetgazdaságtan, ökológiai gazdaságtan
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Az ökológiai gazdaságtan tudományterülete a közgazdaságtan és az ökológiai tudományok határmezsgyéjén
helyezkedik el. Alapvető célja, hogy olyan modelleket alkosson, amelyek a társadalmi-gazdasági-természeti
rendszert összefüggő, egymásba ágyazott és együtt fejlődő rendszerként kezelik és vizsgálják.
Az ökológiai közgazdászok képviselői leginkább a környezetgazdálkodás társadalmi, politikai problémáit
vizsgálják munkáikban. A kutatások központi kérdése egy fenntartható társadalmi-gazdasági rendszer
peremfeltételeinek meghatározása, és az annak megfelelő modell kidolgozása.
Az ökológiai gazdaságtan a természet rendszeréből indul ki, s annak logikája mentén igyekszik választ adni a
gazdasági és társadalmi szféra között fennálló konfliktusokra, ellentmondásokra és problémákra. Amennyiben
sikerül feltárni a gazdaság és a természet közötti kölcsönkapcsolatokat, alapvető összefüggéseket, akkor az
alapján próbál javaslatokat megfogalmazni, mégpedig oly módon, hogy a társadalmi-gazdasági rendszer
összhangban álljon a bioszféra működésével.
Az ökológiai gazdaságtan képviselőinek nézetei a témával kapcsolatban nem egységesek. A tudományterület
jeles képviselői közé tartoznak: Schumacher E., Boulding K. E., Costanza R., Carten D.

2.2.1.1. ábra Forrás: saját szerkesztés, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék, Környezet- és
erőforrásgazdaságtan előadás (2006) alapján
A környezetgazdaságtan képviselőinek, ahogyan azt a következő témakörök is érzékeltetik (Pigou és Coase
elméleti modelljeinek bemutatása), nézetei inkább azt tükrözik, hogy akkor történik előrelépés a megoldás felé,
ha a piacon keresztül próbáljuk vizsgálni a jelenségeket. Tulajdonképpen annak az elemzéséről van szó, hogy
hogyan lehet a piaci viszonyokat oly módon átalakítani, hogy érzékennyé váljon a társadalmi-gazdasági szféra a
természeti-környezeti problémákra. A környezet-gazdaságtani vizsgálatok középpontjában tulajdonképpen a
szennyezések és azok hatásainak csökkentési lehetőségei állnak.
Tehát a környezetgazdaságtan képviselői a piacban, a piaci eszközökben látják a megoldás kulcsát, ellenben az
ökológiai gazdaságtan képviselői között éles vita alakult ki a piac szerepének megítéléséről. Például
Schumacher munkásságában az a véleménye tükröződik, hogy a ha árat adunk a természeti értékeknek, akkor az
tulajdonképpen egyenlő azzal, mintha elárulnánk a természetet. Ezzel szemben Boulding a kutatásaiban arra a
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következtetésre jutott, hogy a probléma alapvető oka a természeti erőforrások reális beárazásában keresendő.
(Lásd erről részletesebben a 2.4. és a 2.5. leckéket!)
Abban egyértelműen egységes az ökológiai gazdaságtan és a környezetgazdaságtan tudományterülete, hogy a
természetet tekinti mindenféle gazdasági tevékenység alapjának.

2.2. Külső gazdasági hatások és típusai
A neoklasszikus közgazdaságtan neves képviselője, Alfred Marshall volt az, aki a költségek és hasznok
fogalmát bevezette a közgazdaságtudományba. Olyan eseményekre használta a kifejezéseket, amikor például
egy vállalat közvetlenül befolyásolja egy másik egység működését, méghozzá anélkül, hogy a piacon
kapcsolatba lépnének. Mivel az ilyen típusú hatások léte zavarja a piac működését, ezért a neoklasszikus
közgazdaságtan képviselői igen fontosnak tartották, hogy ezeket valahogy bevonják a gazdasági
elszámolásokba.

2.2.2.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfred_Marshall.jpg
A külső gazdasági hatások, vagyis externáliák fogalma Arthur Cecil Pigou, angol közgazdász 1920-ban
megjelent az Economics of Welfare (Jóléti gazdaságtan) című munkájához is kapcsolható. Ebben a művében
megkülönböztette a társadalmi és magánköltségeket, mellyel megalapozta a külső gazdasági elméletét.
Egy gazdasági tevékenység során nincs másról szó, mint hogy piaci adásvétel jön létre egy termelő és egy
fogyasztó között, akik a piacon keresztül állnak szerződésben. Abban az esetben, ha e szerződés következtében
egy harmadik félre váratlan és nem szándékos költségek hárulnak, vagy éppen haszontöbblete jelentkezik, akkor
externáliákról beszélhetünk. Tehát a harmadik fél nem része a piacnak, nem kötött szerződést sem a termelővel,
sem a fogyasztóval, mégis hatással van rá a létrejött gazdasági tevékenység, vagyis abban az esetben, ha egy
piacon kívüli hatást kénytelen elviselni, külső gazdasági hatásról beszélhetünk.
A közgazdaságtan neves képviselői foglalkoztak a témakörrel. A Samuelson–Nordhaus (1998)7 szerzőpáros
nevéhez kötődik a következő definíció: „Külső gazdasági, vagyis túlcsordulási hatás következik be, amikor a
termelés, vagy a fogyasztás járulékos költségeket, vagy előnyöket okoz másoknak, mégpedig úgy, hogy azokat

7

Samuelson, P.A.–Nordhaus, W.D. (1987): Közgazdaságtan. KJK, Budapest.
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okozóik nem fizetik meg. A külső gazdasági hatás a gazdaság egyik szereplőjének a magatartása által egy másik
szereplő jólétében előidézett olyan hatás, amely nem jelenik meg piaci tranzakciókban.”

2.2.2.2. ábra Forrás: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1970/samuelson-bio.html

2.2.2.3. ábra Forrás: http://nordhaus.econ.yale.edu/
Mishan (1982)8 a Költség-haszon elemzés c. könyvében közölte az alábbi tömör definícióját az externáliákkal
kapcsolatban, miszerint a „Külső hatás… egy személy vagy vállalat törvényes tevékenységének véletlen
mellékhatása egy másik személy vagy vállalat profitjára, illetve jóléti szintjére.”

8

Mishan, E.J. (1982): Költség-haszon elemzés. KJK, Budapest.
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2.2.2.4. ábra Forrás: saját szerkesztés/
Az externáliák csoportosítása többféleképpen lehetséges. Alapvetően megkülönböztethetünk pozitív és negatív,
illetve fogyasztói és termelői externáliákat.
Pozitív externália esetén a külső hatás által befolyásolt gazdasági szereplő vagy személy számára az
externáliakedvezően befolyásolja a környezetét. Ezért a külső hatásoknak köszönhetően az érintett tevékenysége
nagyobb hasznossággal jár, vagy kisebb költséggel valósítható meg. Vállalatok esetén pedig a
profitmaximalizáló output kisebb, mint a társadalmilag kívánatos mennyiség.
Negatív externália esetén a külső hatás által befolyásolt gazdasági szereplő vagy személy számára az externália
károsan befolyásolja környezetét. Ekkor ezek a külső hatások az azonos mennyiségű termelés költségeinek
emelkedését, illetve az azonos nagyságú fogyasztói hasznosságának csökkenését idézi elő. Vállalatok esetén
pedig a profitmaximalizáló output nagyobb a társadalmilag kívánt mennyiségnél.
A negatív externáliák lehetnek technológiai vagy pénzügyi jellegűek, s akár közjavakhoz, akár magánjavakhoz
is kapcsolódhatnak. Léteznek olyan esetek is, amikor a negatív és pozitív externáliák együtt jelentkeznek.
Továbbá beszélhetünk megfordítható és egyirányú externáliákról is. A megfordítható externáliák esetében az
erőforrások minden résztvevő számára hozzáférhetőek és képesek egymásra hárítani a költségeket. Az
egyirányú típus esetében az erőforrás felhasználói hasznának vagy költségének csupán egy iránya van.
Fogyasztói externáliáról akkor beszélhetünk, ha a fogyasztói tevékenység okoz valamilyen véletlen
mellékhatást, ami egyaránt lehet pozitív vagy negatív.
Termelői externália esetében pedig a termelő tevékenysége idézi elő az externáliát, ami szintén lehet pozitív
vagy negatív.
Összességében megállapítható, hogy a környezetszennyezés formájában testet öltő externáliák költségei
növekednek, az emberiség egyre nagyobb hányadát érintik, és károsítják a szabad javak minőségét. A szabad
javak sajátossága, hogy a gazdasági szereplők számára értéktelennek tűnnek a gazdasági döntéshozatal során, s
úgy kezelik, mintha a végtelenségig lehetne fogyasztani azokat.
A szennyezést kiváltó vállalat vagy személy nem szándékosan idézi ugyan elő a környezetszennyezést, de ha
nagyobb termeléssel nagyobb profitot akar elérni, akkor döntéseiben általában figyelmen kívül hagyja a
környezetszennyezést, hiszen az nem jelenik meg nála költségként. Az externális hatásokat, az ehhez
kapcsolódó hasznokat és költségeket nem veszi figyelembe sem az eladó, sem a vevő, és a piaci árban sem
jelenik meg.

2.3. Az externális hatások közgazdasági következményei
Ahogy azt már az előzőekben is érzékeltettük, a termelés és a fogyasztás növekedése olyan gazdasági
hatásokkal járhat, melyeket a hagyományos piaci mechanizmusok képtelenek kezelni. Ezek a külső (externális)
hatások, pedig ún. piaci kudarcokhoz vezethetnek. A piaci elégtelenség következményeképpen a tisztán piaci
mechanizmusok eredményeként alakuló tényezőelosztás nem azonos a társadalmilag optimális erőforrásfelhasználással. Ez Szlávik (2007)9 szerint a környezettel összefüggésben az alábbiakkal indokolható:
• az erőforrások használatával járó környezeti hatásokról hiányosak a hozzáférhető adatok, információk,

9

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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• a környezetet használók nem veszik figyelembe kellő mértékben a jelenlegi tevékenységeik várható jövőbeni
hatásait,
• sok esetben tisztázatlanok a tulajdonjogok,
• tökéletlen az árszerkezet, mely meghatározza az adottságokhoz kötődő piaci lehetőségeket,
• az egyének viselkedésével kapcsolatos kulturális, jogi stb. szabályok eltérése.
Az externáliák fontos sajátossága, hogy azok közvetlenül és nem a piacon vagy az árakon keresztül
érvényesülnek. Környezet-gazdaságtani megfontolásból egyértelmű, hogy az emberek jólétére gyakorolt
externális hatás legalább annyira fontos, mint az árral rendelkező piaci termékek és szolgáltatások hatása. Az
általánosságban optimális megoldásnak vagy egyensúlyi helyzetként megítélt szituációk nem azok, amíg a külső
hatásoknak, vagyis tulajdonképpen a mások által végzett tevékenységek mellékhatásainak az ára vagy nem
szerepel a modellben, vagy helytelenül került megállapításra.
A környezetgazdaságtan szakirodalmából jól ismert, hogy a gazdaságban egyre jelentősebben érvényesülnek az
externális hatások, egyre bővül az érintettek köre. Az egyes gazdasági szereplők miközben a saját profitjuk
maximalizálására törekednek, és egyaránt szolgálják tevékenységükkel a közjót is, mégis számos esetben
előfordulhat, hogy a negatív externális környezeti hatások következtében előidézett károk miatt esetenként a
közjó helyett a közrosszat érik el. A hagyományos közgazdasági módszerek nincsenek tekintettel a vállalati
jövedelmezőség elemzésében az externális károkra, továbbá a vállalkozás profitjából nem vonják le a harmadik
félnek, a másoknak okozott károkat sem.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő, vállalkozó számára a környezet gazdasági értelemben teljesen értéktelen,
ami abból adódik, hogy ingyenesen áll a rendelkezésére. S a profitmaximalizáló tevékenysége közben nem
érzékeli, hogy másoknak kárt okoz tevékenysége mellékhatásainak következtében. Ez zavarokat okozhat a
gazdaság működésében, melyek Kerekes (2008)10 szerint az alábbi formákban jelentkezhetnek:
• „A szennyezést okozó tevékenység (például valamely termék termelése) túlzott lesz, vagyis lényegesen többet
termelnek belőle, mint amire egy egészséges gazdaságban szükség volna. Valószínűleg ez a helyzet
napjainkban a személygépkocsival, a cigarettával és más élvezeti szerekkel, de az ún. fogyasztói
társadalmakban a csomagolóanyagokkal, sőt bizonyos élelmiszerekkel is.
• Semmi sem ösztönöz arra, hogy a szennyezést csökkentsék, ezért túl sok szennyezést termelnek. Elég, ha a
rossz hatásfokú energiafelhasználás következtében fellépő környezetszennyezésre, a túlságosan nagy
teljesítményű presztízsautókra, a néhány száz kilométeres távolságokon közlekedő repülőjáratokra stb.
gondolunk.
• A szennyezést okozó termék, szolgáltatás ára túlságosan alacsony, ami túlzott keresletet biztosít számára a
piacon. Ha például a cigaretta árának kellene fedeznie annak a pótlólagos egészségügyi hálózatnak a
működtetését, amely a dohányzás áldozatainak megfelelő gyógyulását biztosítaná, a jelenlegi árak
sokszorosát kellene a cigarettáért fizetni. Ha a villamos energia ára tartalmazná a savas esők okozta károk
teljes körű elhárításának a költségeit is, a jelenlegi villamosenergia-árak sokszorosához jutnánk. Magasabb
árak esetén ezen termékek iránti kereslet lényegesen alacsonyabb volna.
• Amíg a szennyezési költségek külsők, vagyis nem az üzletben közvetlenül érdekelt termelőnél és
felhasználónál, hanem másoknál jelentkeznek, addig semmi sem ösztönöz az egységnyi termelésre jutó
szennyezés csökkentésére, vagyis a termékegységre jutó szennyezési szint is túl magas.
• Az, hogy a szennyezésnek a környezetbe való kiengedése annyira olcsó, gátolja, sőt gazdasági értelemben
lehetetlenné teszi a hulladékok újrahasznosítását, a szennyező anyagok visszaforgatását. Szinte minden
szennyezést csökkentő megoldásnak van valamilyen költségvonzata. Például a háztartási hulladék
komposztálása pénzbe, fáradtságba kerül, amit a komposzt ára nem fedez. Amíg a háztartási hulladékot szinte
ingyen lehet lerakni az elhagyott bányagödrökbe vagy más közterületre, a komposztálás sohasem lesz
versenyképes ezzel a hagyományos ártalmatlanítási eljárással szemben.”
Forrás: Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai

10

Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest.
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2.4. Az externáliák gazdaságilag optimális szintje
Jelen fejezetben az externáliák optimális szintjét, illetve nagyságát vizsgáljuk. Természetesen nyilvánvaló, hogy
szigorúan ökológiai, környezetvédelmi nézőpontból nem helyes ennek a problémafelvetésnek az elemzése,
hiszen az a legjobb változat, az a létező legoptimálisabb megoldás a társadalom számára, ha ezek a negatív
külső hatások egyáltalán nem léteznek, vagyis az értékük zérus. A gyakorlatban, a fenntarthatósági
szempontokat is szem előtt tartva sok esetben értelmezhető ez a kérdéskör, miként azt a következő ábra is
bemutatja.

2.2.4.1. ábra Forrás: Kerekes S.–Szlávik J.: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. KJK KERSZÖV. Budapest, 2003.
A keresleti függvény az x tengellyel párhuzamos, ha szabad versenyt feltételezünk, mivel egy-egy termelő
kínálatának változása ilyenkor nincs módosító hatással az árra. Amennyiben az árból kivonjuk az egyéni termelő
határköltségeit, akkor megkapjuk egy versengő termelő szennyező tevékenységének határhasznát, ezt jelöli az
MNPB (Marginal Net Private Benefit) görbe.
Az MNPB görbe azt mutatja meg, hogy a termelő számára a szennyező tevékenységének egy egységgel történő
bővítése mekkora plusz hasznot biztosít [Szlávik (2007)11, Kerekes (2007)12]. Ez a haszon akkor a legnagyobb,
ha Qm nagyságú a termelése. Az MNPB alatti terület megegyezik a termelő profitjával. Ez a tiszta haszna.
A MEC (Marginal External Cost) görbe pedig a szennyező tevékenység következtében a társadalomnál
keletkezett externális határköltséget mutatja.
Q* a két görbe metszéspontja, ami azt a tevékenységszintet jelöli, ahol a termelő határhaszna egyezik a
társadalmi határkárral. Tehát Q*-nál kisebb gazdasági aktivitás esetén a termelői hasznok magasabbak a
társadalmi károknál.
A görbék alatti területek a következő jelentésekkel bírnak Szlávik (2007) és Kerekes (2007) alapján:
B: az externália gazdaságilag optimális nagysága,
11
12

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest.
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A+B: a tiszta magánhaszon társadalmi optimuma,
A: a társadalmi tiszta haszon maximuma,
C+D: az externália azon része, amit el kell kerülni,
C: a tiszta magánhaszonnak az a része, amit a társadalom nem ismer el,
Q*: a gazdasági tevékenység társadalmilag optimális szintje,
Qm: a gazdasági tevékenység azon szintje, amely mellett maximális a magánhaszon.
A szakirodalom szerint a fenti ábra leginkább azt hivatott alátámasztani, hogy a környezetvédelem nem
költségmentes, és a gazdasági szereplők csak valamilyen külső eszköz segítségével vehetők rá arra, hogy a
gazdasági aktivitásukat a számukra maximális hasznot biztosító Qm szintről a társadalmilag már elfogadható Q*
nagyságúra redukálják.

2.5. Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben 1.
(Pigou-i adó)
Amint azt a 2.2.2. témánál már említettük, Arthur Cecil Pigou közgazdász volt az, aki az externáliák
internalizálásának, vagyis belsővé tételének – értsd gazdaságba bevonhatóságának – jelentőségét hangsúlyozta.
Pigou nevéhez kapcsolódik az externáliák kezelésének egyik közgazdasági megközelítése. Elképzelése szerint a
külső gazdasági hatásokat leginkább az adózás segítségével lehet a gazdasági szereplők döntéseiben mérvadóvá
tenni.

2.2.5.1. ábra Forrás: http://historyofeconomics.wordpress.com/category/quote/
Pigou fő célkitűzése az volt, hogy a természeti környezet és az emberi környezet ugyanolyan termelési
tényezőként jelenjen meg és működjön, mint ahogyan például a munka és a tőke. Ennek a célnak a
megvalósításához egy sajátos adó bevezetését vizsgálta.
Pigou szerint, ha t* az a nagyságú adó, amit a szennyező tevékenység egységére vetnek ki, akkor a gazdasági
szereplőket, vállalatokat ez abba az irányba fogja befolyásolni piaci viselkedésük és döntéseik tekintetében,
hogy termelésüket Qm termelési volumenről Q* szintre csökkentsék, ahol Q* a termelési volumen társadalmilag
optimálisnak tekintett szintje.
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2.2.5.2. ábra Forrás: Kerekes S.–Szlávik J.: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. KJK–
KERSZÖV, Budapest, 2003.
Az ábrán szerepel a gazdasági szereplő, illetve termelő ezzel az egységes adóval csökkentett határhaszna is. Ez a
Q* termelési volumennél, illetve teljesítménynél nulla. Ezután pedig negatív, ami arra utal, hogy az ennél
nagyobb gazdasági aktivitást a társadalom már nem ismeri el hasznosnak, már csak a tevékenységhez
kapcsolódó szennyezés miatt sem.
Amint azt az ábra is bemutatja, az adó optimális nagysága az optimális szennyezési szint externális
határköltségével egyezik meg. Ami azt jelenti, hogy az adó megállapításához pontosan ismerni kell:
• az externális határköltség görbéjét,
• valamint az egyéni tiszta határhaszongörbe lefutását és helyét.
Ez a két feltétel a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhető, hiszen a gazdasági szereplők ugyan ismerik a
határhasznaikat, illetve azok alakulását, de erről a szabályozó hatóságnak nincsenek információi. Továbbá ezek
az egyéni termelők nincsenek tisztában azokkal a károkkal, amiket a tevékenységük által a társadalomnak
okoznak. Ez a szakirodalomban ún. információs aszimmetria, ami lényegében megakadályozza az adó
gyakorlatban történő bevezetését.

2.6. Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletekben 2.
(Coase-tétel)
A 2.2.5. témában megismert Pigou-féle elmélet csak az egyik közgazdasági elméleti megközelítése az
externáliák kezelésének. Ronald Coase Nobel-díjas amerikai közgazdász megítélése szerint nincs szükség állami
beavatkozásra a külső gazdasági hatások kezeléséhez, hanem a piac magától is rátalál a társadalmilag optimális
szintre, abban ez esetben, ha a tulajdonjogok rögzítettek, s tisztázottak.
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2.2.6.1. ábra Forrás: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1991/coase.html
Coase 1960-ban megjelent tanulmánya szerint abban az esetben jön létre hatékony elosztás, ha:
• a tárgyalási költségek elhanyagolhatók,
• az érintett felek szabadon tárgyalhatnak egymással,
• az érintett felek száma kicsi,
• a bíróság bármelyik félnek megadhatja a jogosultságot.
Coase tétele azt mondja ki, hogy függetlenül attól, hogy ki rendelkezik a tulajdonosi jogokkal, alku útján eléri a
rendszer az optimumot (Kerekes, 2007)13. A bírósági döntésnek pedig tulajdonképpen az a következménye, hogy
az érintett felek között módosíthatja a költségek és hasznok megoszlását.
A szennyezők és a környezetromlás áldozatai feltételezhetően káruk határköltsége és a haszon, illetve a
csökkentés költségei alapján fognak egyezkedni a környezeti degradáció vagy az azt előidéző közgazdasági
tevékenység optimális szintjéről. A Coase által feltételezett mechanizmus működése a következő.
Szabályozatlanság vagy a veszélyeztetett szereplők kiegyenlítő erejének hiánya esetén a szennyező megpróbál
olyan szinten tevékenykedni, ahol maximalizálhatja profitját. A társadalmi optimum azonban ott van, ahol a
szennyező tevékenységből eredő határhaszon egyenlő a szennyezésből fakadó társadalmi határveszteséggel. Ha
azonban az áldozatnak törvényes joga van egy nem szennyezett környezethez, akkor a szennyezőnek
kárpótolnia kell őt. Tehát elvileg egy olyan természetes tendencia alakul ki, mely a társadalmi optimum irányába
halad. Coase feltételezése szerint ez a tétel akkor is igaz, ha a szennyezőnek vannak törvényes jogai és az
áldozatnak kell fizetnie azért, hogy a szennyező csökkentse tevékenységét, ill. annak negatív hatását, vagy
tartózkodjon tevékenységétől. A Coase-tétel azt mondja ki, hogy függetlenül attól, hogy melyik félnek vannak
törvényes jogai, egy automatikus tendencia alakul ki a társadalmi optimum tárgyalásokon keresztül történő
elérésére.

13

Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest.
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2.2.6.2. ábra Forrás: Szlávik (2007)
Szlávik (2007)14 alapján vegyük példaként az alábbi esetet: egy csendes és nyugalmas lakókörzetben az egyik
lakóház tulajdonosa asztalosipari tevékenységbe kezd, egy igen zajos fűrészgépet üzemeltetve, s egyáltalán nem
törődve a zajcsökkentéssel. Ez a helyzet környezeti probléma, mivel a fűrészelő nem kizárólag maga viseli
cselekedeteinek minden következményét. A külső káros hatás miatt nem hatékony állapot alakul ki.
A megoldás lehetséges útjai Szlávik (2007) szerint:
„Első esetben adottnak véve, hogy a vállalkozónál, a fűrészelőnél van a jogosultság. A szomszéd(ok) jólétének
figyelembevétele nélkül a fűrészgép tulajdonosa igen zajosan, „Qm” decibellel dolgozik. Példánkban
feltételeztük, hogy a fűrészelő családját nem zavarja a zaj, mivel az iparos e család időbeosztásához igazodik,
így az egyéni határkár esetünkben nem értelmezhető. Nem igazodik viszont számos szomszéd időbeosztásához.
(Például kisgyerekkel otthon lévő anyuka, otthon alkotó író, könyvelő stb.) A hatékony zajszint az ábra tanúsága
szerint „Q*”. Ez a szint az, ahol a nettó társadalmi haszon maximális. Hogyan lehet hatékonyságot elérni ebben
a viszonyban? Az első lehetőség az egyéni megállapodás. A szomszédok fizethetnek a fűrészgép
tulajdonosának, hogy bizonyos időszakokban pl. korán reggel, hétvégeken stb. ne dolgozzon a fűrészgépen.
Tételezzük fel, hogy a szomszédok felajánlanak p* összeget, hogy ennyit fizetnek minden mínusz decibelért, ill.
nyugodalmas óraért. Racionális mérlegelés esetén az asztalos szomszéd ebben az esetben a szintet „Q” -ra
hajlandó csökkenteni az előnyök mérlegelése után. A fenti esetben ugyanis a zajos asztalos „CQ mQ*” hasznot
veszít, de a „CBQmQ*” téglalapnak megfelelő bevételt nyer, ami nagyobb, mint a vesztesége. Amint az ábrából
kitűnik, a fenti cselekvés következtében a szomszédok is „gazdagodtak”. Bár meg kellett fizetniük a
„meggyőzés” költségét (CBQmQ*), viszont már nem viselik a hangos zaj által őket ért veszteségeket (ACq*qm),
ami az ábra tanúsága szerint nagyobb. Figyeljük meg, hogy a p*-nál kisebb bármely összeg felajánlásával a
szomszédok eredményt érnek el, hiszen bármely esetben csökken a kibocsátott zaj, és nagyobb a kár
csökkenése, mint a vállalkozói haszon. Gazdaságilag viszont p*-nál nagyobb összeg felajánlása nem hatékony,
hiszen a „Q”-nál nagyobb csökkentés esetén a haszoncsökkenés felülmúlja a kármérséklést.

14

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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A következőkben nézzük meg azt az esetet, amikor a jogok a lakóknál, a potenciális károsultaknál vannak.
Nézzük az ábrát. A kezdőpont az origóban van, hiszen a károsultak nem akarják a szennyezést, ők szívesen
élnek nyugodt, csendes lakókörnyezetben. Vajon sor kerülhet-e alkura? Valós alkura sor kerülhet, hiszen Q*
pontig a vállalkozó károkozáson felül gazdaságosan tudja kompenzálni a lakókat a tevékenysége által
elszenvedett károkért, esetünkben a zajokozásból fakadó hátrányokért. A tárgyalás során a lakóknak a
szennyezéskibocsátás mérséklése (esetünkben a zajcsökkentés) a fontos. Ez a termelés visszafogása mellett
szennyezéscsökkentő (zajcsökkentő) berendezéssel is történhet. Ebben az esetben a szennyezőnek addig a
pontig éri meg a zajcsökkentés, amíg a csökkentés költségét kompenzálja a lakók által nyújtott összeg.
(Feltételezzük, hogy a kárt szenvedők által nyújtott kompenzáció mind a beruházási, mind a működési
költségeket fedezi.) A vállalkozónak hasonló esetben addig érdemes elmenni a lakók kompenzálásában,
ameddig a zajcsökkentési beruházás és a kompenzáció együttes összege alatta van az egyéni tiszta határhaszon
görbéjének.”
A két elosztás esetében különbözőképpen oszlanak meg a költségek az érintettek között. Abban az esetben,
amikor a fűrészgép tulajdonosa rendelkezik a tulajdonjoggal, akkor a költségeket a szomszédok fogják viselni.
Fordított esetben pedig a fűrészgép tulajdonosa viseli a költségeket. Mindkét esetben hatékony, optimális
zajszint lesz az eredmény. A Coase-tétel rámutat arra, hogy már valamely nem hatékony állapot léte önmagában
is kikényszeríti, hogy javítsanak az állapotokon. Ennek a kényszernek a léte nem függ a tulajdonjogok
odaítélésétől.

2.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A leckéhez kapcsolódóan sokféle esettanulmányt tartalmaz az alábbi kiadvány:
Pataki György és Takács-Sánta András (szerk.): Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan
szöveggyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest, 2004.
A 2.2.1. témában szereplő gondolatok részletes megértését segítheti az alábbi tudományos folyóiratcikk:
Málovics György–Bajmóczy Zoltán: A fenntarthatóság közgazdasági értelmezése. Közgazdasági Szemle, LVI.
évf., 2009. május, 464–483. o.
A cikk az alábbi linken érhető el: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00159/pdf/04essze_malovics_bajmoczy.pdf
A villamosenergia-termelés externális költségei, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra c. tanulmány
2010 áprilisában készült a MEH részére (Készítette a Power Consult Szolgáltató Kft). Az elemzés az alábbi
linken érhető el: http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201006/meh_externalia_powerconsult.pdf

2.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A második lecke alapvető célja a környezetgazdaságtan alapjainak bemutatása. A témakörbe tartozik a
környezetgazdaságtan és az ökológiai gazdaságtan fogalmának megismerése, az externáliák típusainak és az
externális hatások közgazdasági következményeinek és optimális nagyságának ismertetése, valamint az
externáliák internalizálási lehetőségeire vonatkozó elméletek bemutatása. A lecke elsajátításának becsült ideje
2,55 óra.

3. Környezetgazdálkodási típusok és a
fenntarthatóság
3.1. Környezeti hatáslánc
Célszerű a környezeti hatáslánc, vagyis a gazdálkodás szennyezési folyamatának lépéseit megismerni ahhoz,
hogy kialakítható legyen bármilyen térség, ország, régió stb. hatékony környezetpolitikája. Ezeket a lépéseket
szemlélteti az alábbi ábra.
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2.3.1.1. ábra Forrás: BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék, Környezet- és erőforrásgazdaságtan (2006)
előadás
Első lépésként egy helyzetfelmérés, helyzetértékelés szükséges, melyben megtörténik az adott térségre
vonatkoztatva a társadalmi-gazdasági tevékenységek kiterjedésének és szerkezetének feltérképezése.
Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az egy főre jutó szennyezés ugyan alacsony, de ha az adott térségben nagy
a népsűrűség és magas a GDP termelés környezeti terhelése, akkor felléphetnek környezeti károk. Fennállhat az
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a helyzet is, hogy az adott ország, térség igen környezetbarát az egységnyi GDP-re jutó kibocsátásban, de
amennyiben a kibocsátás mennyisége magas, akkor a környezetszennyezés mértéke is magas lehet.
A következő lépésben történik a makro- és mikrostruktúra elemzése. Hiszen kialakulhat olyan helyzet is, hogy
miközben mikroszinten javulást értünk el, a makroszerkezet romlása ezt a pozitív hatást eliminálja. Klasszikus
példa erre, hogy hiába ösztönözzük a tisztább technológiával rendelkező személygépjárművek használatát, ha a
nem megfelelő közlekedéspolitikai szabályozások következtében a közösségi közlekedés hanyatlásnak indul,
tönkremegy. Ebben az esetben a végeredmény könnyen lehet, hogy nagyobb környezetszennyezés lesz.
A fentiek következménye az emissziós állapot kialakulása. Hiszen az összes károsanyag-kibocsátás egyaránt
függ az adott társadalom méretétől és gazdasági aktivitásától.
A környezeti hatáslánc soron következő lépése az immissziókkal kapcsolatos. A környezetminőség, vagyis az
immissziós állapot az adott emisszió és transzmisszió függvénye. Az immissziót befolyásolja, hogy milyen
gyorsan terjed a szennyezés, illetve, hogy a természeti környezet semlegesítő kapacitása mennyire túlterhelt.
Értelemszerűen a transzmissziót csak részben befolyásolják a természeti körülmények, gondoljunk csak arra,
hogy a felszíni vizeink 96%-a külföldről érkezik hazánkba, vagy például, hogy a levegőminőséget is
befolyásolhatja földrajzi elhelyezkedésünk.
A környezeti hatások tekintetében négy nagyobb csoportot célszerű vizsgálni, mégpedig:
• az emberi környezetre,
• a természeti környezetre,
• az épített környezetre,
• és a gazdasági környezetre kifejtett hatásokat.
A környezet-gazdaságtani szakirodalom ezen belül különösen a természeti környezetre, az élővilágra és az
emberi egészségre gyakorolt hatást tartja kiemelten fontosnak.
Célszerű a fenti hatásokat értékelve kialakítani a környezetpolitikát. Meg kell fogalmazni a környezetpolitikai
célokat, amikhez hozzá kell rendelni a szükséges eszközöket és intézkedéseket.

3.2. A környezetpolitika fogalma és típusai
A környezetpolitika fogalma Szlávik (2007)15 alapján a következőkben adható meg: a környezetpolitika nem
más, mint a környezetvédelem területén megfogalmazott fő célok, alapelvek, szükséges intézkedések és egyéb
feltételek összefoglalása a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás elősegítése érdekében.
A környezeti hatáslánchoz kapcsolódva (lásd részletesen 2.3.1. téma) az alábbi környezetpolitika-típusokat lehet
megkülönböztetni:
1. gyógyító,
2. hatásorientált,
3. forrásorientált,
4. szerkezetváltó, illetve megelőző környezetpolitika.
A gyógyító környezetpolitika esetében a tevékenység iránya a Környezeti hatáslánc c. ábrán (lásd a 2.3.1.
pontban) a hatások négyszögére mutat. Ebben az esetben a már bekövetkezett károk enyhítése áll az
intézkedések középpontjában. Általában ez a legköltségesebb és a legkevésbé hatékony környezetpolitikai
megoldás.
A hatásorientált környezetpolitikai intézkedések az immissziós állapot, vagyis a környezetminőség javítását
tűzik ki célul. Oly módon történik az immissziós állapot javítása, hogy közben a kibocsátások nem csökkennek.

15
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A gyakorlatban leginkább a forrásorientált környezetpolitika terjedt el. Az intézkedések alapvető célja a
károsanyag-kibocsátás mérséklése. Például a napjainkban már klasszikusnak számító ún. csővégi (end-of-pipe)
technológiák is zömében a környezetpolitika negatív ösztönzésére jöttek létre, köszönhetően a különféle direkt
szabályozóeszközöknek (pl. határértékek, bírságok stb.).
A szerkezetváltó vagy megelőző környezetpolitikának az az alapvető célja, hogy a társadalom mikro- és
makrostruktúráját befolyásolja, mégpedig oly módon, hogy az egész társadalmi-gazdasági rendszert egy
környezetbarátabb irányba terelje. Végső célja pedig a fenntartható fejlődés megvalósítása.
A környezetpolitikáknak másféle csoportosítása is elfogadott a szakirodalomban. E szerint alapvetően két nagy
csoportra bonthatók, mégpedig:
1. extenzív
2. és intenzív környezetvédelem.
Extenzív környezetvédelemről akkor beszélhetünk, ha bármilyen a szennyező technológia káros kibocsátásainak
megszűntetését célzó, a szennyező folyamathoz kapcsolódó, környezetvédelmi technológiai rendszert
alkalmaznak. Tulajdonképpen olyan, mintha egy szűrőt építenének be a természeti környezet, s vele együtt a
társadalom, valamint a szennyező technológiai eljárás közé.
Az intenzív környezetvédelem esetében az ún. tisztább technológiák alkalmazásáról van szó. Ez a típus a kár
megelőzésére koncentrál, a károkozó forrás megszüntetésével. Az intenzív környezetpolitika alapkövetelménye,
hogy a termelési folyamatokat a természeti rendszerek logikája szerint alakítsák ki, vagyis az inputok és
outputok zárt rendszert alkossanak.

3.3. A környezetvédelmi szabályozás céljai és formái
A környezeti hatáslánc és az egyes lépéseihez kapcsolódó környezetpolitikai megfontolásokat követően a
gazdálkodási folyamat szakaszaihoz tartozó szabályozási módok kerülnek bemutatásra. Ahogy az már a korábbi
leckéből (lásd 2.2. lecke) is kiderült, az externáliák mind a termelésre, mind a fogyasztásra hatnak, s ez a
sajátosság indokolja a környezetvédelmi szabályozóeszközök sokféleségét és széleskörű alkalmazási
lehetőségeit.
Szlávik (2007)16 szerint „a környezetszabályozás stratégiai feladata az, hogy a gazdaság rövid távon a környezet
ellenében ható folyamatait a környezet hosszú távú fennmaradási érdekeivel összhangba hozza.” Eme célkitűzés
elérése érdekében a szakirodalom szerint az alábbi három feltételt szükséges egyidejűleg figyelembe venni:
1. a természeti tőke használatát, mely összhangban áll a hosszú távú fenntartható fejlődés megvalósításával,
vagyis ezt a tőketípust a jelenben oly módon szükséges hasznosítani, hogy az ne akadályozza a következő
generációk lehetőségeit,
2. fontos a környezetvédelem lehető leggazdaságosabb megvalósítása, szükséges a különféle környezetpolitikatípusok és szabályozási módok közül a költséghatékony megoldások előtérbe helyezése,
3. olyan környezetszabályozási formát kell választani, mely a különféle etikai szempontokat is figyelembe
veszi.
A környezetszabályozás lehet közvetlen (direkt), közvetett (indirekt) és önkéntes, s egyaránt vonatkozhat az
emisszióra és az immisszóra is.
A megközelítés első lépése a kitermelésre vonatkozik. Alapvető cél lehet a nem megújuló erőforrások
kitermelésének mérséklése, amire általában alkalmasak a különféle adótípusok, melyek végső soron az adott
erőforrással való takarékosságot ösztönzik. Az olyan jellegű árképzés, mely igyekszik beépíteni az externális
költségeket is, kiválóan alkalmas arra, hogy elősegítse a másodnyersanyagok felhasználásának intenzifikálását.
Ez elősegíthető az újrahasznosítás, a gazdasági termelésrendszerbe történő visszajuttatás szakaszában
alkalmazott támogatásokkal.
A második szakaszban a gyártás befolyásolása következik, mely igen sokféleképpen történhet. Az eszközök
között a szakirodalom fontosnak tartja kiemelni a környezeti szempontú technológiaértékelést, mely képes az
16
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ökológiai és humán szempontokat is figyelembe venni a műszaki, technológiai és gazdasági tényezőkön
túlmenően. Ebben az esetben a normák, a különféle technológiai előírások és díjak alkalmazhatók hatékonyan.
A gazdasági tevékenységet alapvetően befolyásoló fogyasztás sem maradhat ki a sorból. Fontos önkéntes
eszközök alkalmazhatók, mint például az ökocímkézés vagy az ökomarketing más hasznos eszközei.
Az utolsó szakasz a hulladékgazdálkodás témakörét érinti, melyben célszerű az EU hulladékhierarchiára
vonatkozó irányelveit figyelembe venni.

3.4. A környezetvédelem szabályozásának eszközei 1.
A szakirodalomban a környezetszabályozási eszközök többféle csoportosítása ismeretes. Jelen tananyagban
Szlávik (2007)17 nyomán az alábbi három nagy csoportot különböztetjük meg egymástól:
• direkt vagy közvetlen szabályozó eszközöket,
• közgazdasági vagy piaci szabályozó eszközöket,
• és az önkéntes eszközöket.
A direkt vagy közvetlen eszközök csoportjába olyan intézkedések sorolhatók, melyek, ahogyan az az
elnevezésükből is kitűnik, közvetlenül igyekeznek hatni a tevékenységükkel a környezetet szennyezőkre,
mégpedig az alábbi eszközök segítségével:
• nemcsak a szennyező tevékenységek, hanem a felhasznált anyagok szabályozásával,
• a szennyezőanyag-kibocsátás mérséklésével vagy betiltásával,
• bizonyos tevékenységek adott területen történő időszakos korlátozásával.
Az ilyen típusú szabályozásnak az a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nem ad választási lehetőséget a
szennyező tevékenységet végzőnek. Az előírás teljesítendő, különben valamilyen jogi vagy egyéb
következményekkel jár a szennyezőt illetően. A szakirodalomban ezt a típust az ún. utasítás és ellenőrzés
(command and control) rendszerének nevezik, amire az engedélyeztetés, normák, szabványok stb. eszközök
alkalmazása jellemző.
Közgazdasági vagy piaci szabályozó eszközök esetében az ösztönző hatás abban rejlik, hogy az érintettek
viselkedése abban az esetben mozdul el a társadalmilag kívánatos változatok felé, ha a környezetbarát
viselkedésmód nagyobb értékű, mint a kevésbé környezetbarát verzió. Ez a viselkedés különféle környezeti
díjak bevezetésével, adódifferenciálással vagy éppen anyagi támogatás stb. segítségével motiválható leginkább.
A gazdasági eszközök a szennyező tevékenységet végzőknek, szemben a közvetlen szabályozással, hagynak
választási lehetőséget, hogy melyik, számukra legelőnyösebb megoldást választják. Az ilyen típusú eszközök
egy adott környezeti cél elérését követően elméletileg költséghatékony megoldást eredményezhetnek.
Az önkéntes szabályozó eszközöket általában a direkt vagy a közgazdasági eszközökkel kombinálva
alkalmazzák a gyakorlatban. Ezek az eszközök igen rugalmasak, s általában a környezeti tudatosságot vagy
felelősséget helyezik a középpontba. Nyilvánvalóan ezek az önkéntes eszközök a közvetett vagy közvetlen
meggyőzés és/vagy nyomás gyakorlásával is érvényesíthetők, mint például az önkéntes egyezmények vagy
környezeti megállapodások érdekében folyó tárgyalások esetében.
A direkt, a közgazdasági és az egyéb szabályozó eszközök közötti különbségek a gyakorlatban nem olyan
élesek, mint az elméletben, sokszor nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy egy adott eszköz melyik
csoportba tartozik.

3.5. A környezetvédelem szabályozásának eszközei 2.
A közgazdasági szabályozó eszközöket többféle módon csoportosítja a szakirodalom. Ezek Szlávik (2007) 18
alapján a következőképpen alakulnak:
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• környezeti díjak, adók,
• piaci engedélyek (szennyezési jogok) rendszere,
• végrehajtási ösztönzők,
• támogatások,
• önkéntes megállapodások,
• környezeti felelősségbiztosítás.
A fentiek közül pár kiemelt területet ismertetünk. A környezeti díj, tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a
problémakört, azt mutatja meg, hogy mennyi a szennyezésért fizetendő ár. A szakirodalomban sokszor szinte
szinonimaként használják a díj és az adó fogalmát, holott azok elméletileg nem azonosak. A díjak olyan
kifizetéseket jelölnek, melyekért cserébe termékek vagy szolgáltatások járnak. Az adók pedig olyan jellegű
kifizetések, melyekért cserében nem járnak juttatások. Szigorúan értelmezve az adók egyértelmű célja a
költségvetési bevételek növelése.
Gazdaságpolitikai szempontból érdekes az ösztönző és a redisztributív hatás kérdésköre. A díjak az érintetteknél
mint költségek jelennek meg, és ösztönző hatásuk attól függ, hogy mennyiben befolyásolják az érintettek jóléti
vagy jövedelmezőségi szintjét. Sokszor inkább a redisztributív (újraelosztó) hatás érvényesül.
Környezeti adókat általában olyan területeken alkalmaznak, mint például az üzemanyagok és egyéb
energiahordozók, a szállítmányozás, hulladékkezelés, levegőszennyezés stb. Bizonyos területeken az adók
alkalmazása nem célravezető, mint például a veszélyes hulladékok esetében. Az adók többnyire a
visszafordítható természeti problémák kezelésére alkalmasak.
A környezetvédelmi díjaknak többféle típusát különbözteti meg a szakirodalom:
• kibocsátási vagy környezetterhelési,
• termékdíjak,
• betétdíjak,
• szolgáltatás díjak.
A kibocsátási vagy környezetterhelési díjakat a szennyező anyagok természeti környezetbe jutása esetén, a
szennyezőanyagok mennyiségének és minőségének vizsgálata alapján állapítják meg. Leginkább olyan estekben
lehetnek hatékonyak, amikor a szennyező tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek lehetőségük van
valamilyen technológiai innovációra, s ezáltal az emisszió csökkentésére. A szakértők a környezeti díjakat a
vízszennyezés szabályozására tartják a legalkalmasabbnak, a repülőgépek zajterhelésével kapcsolatban szintén
jól alkalmazhatóak, azonban például ez eddigi tapasztalatok alapján a hulladékokkal kapcsolatban egyértelműen
alacsony hatékonyságúak, s a légszennyezés befolyásolásában is csak közepesen hatékonynak nevezhetők.
Érdemes kiemelni, hogy ezen eszköz alkalmazása esetén a szennyező már az első kibocsátott szennyezőanyagegység után is fizet, szemben a normák alkalmazásával, ahol csak a normaérték, illetve határérték elérése után
kell fizetnie.
A környezetre különösen veszélyes anyagokat tartalmazó termékekre, vagy az olyan termékekre, amelyek
termelési, értékesítési vagy fogyasztási folyamataik során veszélyesek a környezetre, termékdíjakat vetnek ki.
OECD szakértői tanulmányok alapján megállapítható, hogy különösen az üzemanyagok esetében, valamint a
hulladékgazdálkodás területén találták igen hatékonynak alkalmazásukat. Zaj- és vízszennyezés esetén közepes
hatékonysággal működnek. Nem alkalmazhatók mérgező termékek esetében, hiszen ilyenkor a tiltás lenne a
legcélravezetőbb megoldás.
Az adódifferenciálás eredménye a környezetbarát termékek kedvezőbb ára, illetve a szennyező termékek
esetében azok árának növekedése. Tulajdonképpen olyan mintha egy pozitív és negatív termékdíjat
alkalmaznánk.
A betétdíjakat a potenciálisan szennyező termékek esetében számolják fel, amit visszatérítenek abban az
esetben, ha azt visszaviszik a megfelelő helyre. Ez a típusú eszköz jutalmazza a környezetbarát magatartást. A
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betéti díj rendszere már elég régóta hatékonyan működik például az italok csomagolóanyagainak esetében. A
rendszer előnye, hogy ösztönzi az újrahasznosítást. Megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a termelők, a
kereskedők és a fogyasztók együttműködési hajlandósága.
A szolgáltatási, felhasználói díjakat egy szennyezőanyag vagy hulladék közüzemi kezelésének költségeiért kell
fizetni. A díjszabás egyaránt működhet egységesen vagy a kezelt kibocsátástól függően.
A piaci engedélyek vagy szennyezési jogok rendszerének célja mesterséges piacok kialakítása, ahol a
résztvevők szennyezési jogokat adhatnak, vehetnek. Ezt a típust leginkább az Amerikai Egyesült Államokban
alkalmazzák. Abban az esetben, ha egy szennyező kevesebb emissziót produkál, mint amit az előre
megállapított kerete megenged, akkor módjában áll a tényleges és a megengedett kibocsátási szint közötti
különbséget ezen a piacon értékesíteni. Ez az ún. emissziókereskedelem rendszere, melynek egyik típusa a
kvótakereskedelem, ami egyes országokra vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás esetében működik.
Szlávik (2007) szerint az emissziókereskedelem gyakorlatban működő elemi az alábbiak:
• buborékpolitika (bubble policy),
• az emissziókiegyenlítés rendszere (offset),
• emissziós bankügyletek (banking),
• és az együttes szennyezéskibocsátás (netting).
A buborékpolitika esetében egy burát vagy buborékot képzelnek el egy adott területe felett, és ebben határozzák
meg az immissziós szinteket. A területen működő szennyező gazdasági tevékenységet végül elosztják ezeket a
szennyezési jogokat. A megállapított maximális összes szennyezést nem lehet túllépni, de a cégek egymással
együttműködhetnek. Ez a típusú szabályozás inkább az egyes cégek üzemein, részlegein belül valósul meg a
gyakorlatban. Ahhoz, hogy ez a rendszer hatékonyan működhessen, Szlávik (2007) szerint legalább az alábbi
feltételeknek teljesülnie kell:
• Jelentős különbségeknek kell lennie a szennyezéscsökkentés határköltségei között, és jelen kell lenniük a
tisztább termelés lehetőségeit biztosító technológiáknak.
• A piacon kellő számú eladónak és vevőnek kell jelen lennie.
• Az engedélyek piacát szabályozó előírásoknak egyszerűeknek és világosnak kell lenniük.
• A szennyezők és a szennyezést elviselők elhelyezkedésének kis jelentőséggel kell bírnia.
Az emissziókiegyenlítési rendszert erősen szennyezett és gyakran válságban lévő térségekben, régiókban
alkalmazzák. A rendszer értelmében új fejlesztéseket, illetve beruházásokat oly módon lehet megvalósítani,
hogy a plusz szennyezést kompenzálja egy már meglévő kibocsátásban bekövetkező nagyobb mértékű
csökkentés.
Az emissziós bankügyletek pedig alkalmasak arra, hogy a megszabottnál nagyobb mértékű csökkenéseket
tárolni lehessen. Szlávik (2007) szerint a koncepció központi eleme az emissziócsökkentési hitel (Emission
Reduction Credits – ERC), amit a cégek akkor nyerhetnek el, ha az emissziójuk alacsonyabb, mint amit az
érvényben lévő technológia megkövetel.
Az együttes szennyezéskibocsátás leginkább az innováció gyorsítását szolgálja. Szlávik (2007) szerint a lényege
az, hogy ha egy adott cég fölé képzelt „mini buborékban” egy új beruházás vagy technológiamódosítás nem
növeli a szennyezési szintet, akkor az engedélyezési eljárás környezeti szempontból nagymértékben
leegyszerűsödik.

3.6. Kritériumok a megfelelő környezetvédelmi szabályozó
eszközök kiválasztásához
Ebben a témában összefoglaló képet adunk arról, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a
környezetvédelmi szabályozó eszközök kiválasztásánál. A szakirodalomban az alábbi alapvető kritériumokat
fogalmazzák meg a környezetvédelmi szabályozó eszközökkel kapcsolatban:
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• statikus hatékonyság,
• dinamikus hatékonyság,
• az ellenőrzés és a végrehajtás egyszerűsége,
• a gazdasági változásokhoz történő rugalmas adaptáció,
• és a politikai megfontolások.
A statikus hatékonyság kritériumához kapcsolódva a statikusság fogalmát úgy értelmezhetjük, mint egy
szennyezés-csökkentési intézkedés végrehajtását, vagyis egy jellemzően csővégi megoldásról, extenzív
környezetpolitikáról van szó. Ilyen hatékonysági feltétel mellett inkább az adók, díjak működnek hatékonyabban
a normákkal való szabályozáshoz képest.
A dinamikus hatékonyság kritériuma a megelőző, szerkezetváltó vagy forrásorientált környezetpolitika
ösztönzését segítheti. A dinamikus hatékonyság leginkább hosszú távú kezdeményezéseket tömörít, mint
például egy adott szennyező tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek felajánlott lehetőség a
technológiaváltásra vonatkozóan, vagy akár a tevékenység áttelepítésének ösztönzése. Pénzügyi ösztönző
hatásuk miatt általában az adók, díjak és az értékesíthető engedélyek működnek hatékonyan, hiszen például az
adók vagy díjak képesek rendszeresen felhívni a szennyező tevékenységet folytató gazdasági egység figyelmét
arra, hogy ha csökkenti a káros kibocsátásait, akkor pénzt tud megtakarítani, ezáltal csökkenhetnek a költségei.
Ezek az eszközök élénkítik az innovációs tevékenységet, mely fontos szerepet tölt be a regionális
gazdaságfejlesztésben (lásd 3.4. lecke). A normák kevésbé hatékonyan működnek, sokszor csak az új telepítésű
termelőegységekre vonatkozik, s nem veszi figyelembe a régiebbi szennyező egységeket, ami ily módon az
erősen szennyező termelőegységek fennmaradásának kedvez.
Az ellenőrzés és végrehajtás egyszerűségére vonatkozó kritérium azt igyekszik mérni, hogy a hatóságnak
milyen mennyiségű és minőségű adatra van szüksége egy adott környezetpolitikai eszköz alkalmazásához. Ez a
feltétel különösen fontos, ha sokféle szennyező különböző mértékben és különböző módokon szennyezi és
károsítja a természeti környezetet.
A gazdasági változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodás esetében a rugalmasság arra vonatkozik, hogy a
használatban lévő környezetpolitikai eszközök egy alapvetően új helyzet kialakulásakor is működőképesek
legyenek, és megfelelően ösztönözzék a környezetpolitikai célok megvalósítását. Amennyiben nem kellőképpen
rugalmas a rendszer, akkor az állandó újraszámítás, szabálymódosítás, határérték-meghatározás igen költséges
információgyűjtéssel jár, és egyéb adminisztratív lépéseket követel meg az szabályozótól. Az adók és a díjak
ugyan kevésbé rugalmasak az értékesíthető engedélyekhez képest, viszont jóval egyszerűbben átalakíthatók,
mint a normák.
A politikai megfontolások a társadalom különböző eszközök közötti választási lehetőségeire vonatkozik.
Amennyiben egy bevezetni kívánt eszközzel kapcsolatban a felmerülő költségek jelentős kiadást jelentenek a
helyi szervezetek számára, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem szavazzák meg az adott eszközt. Abban az
esetben, ha a beszedett adók, díjak egy környezetvédelmi célokat szolgáló alapba kerülnek, máris elfogadhatóan
működik a redisztribúció rendszere.
A legnagyobb szennyezők sokszor azzal érvelnek, hogy a túl szigorú intézkedések tulajdonképpen a társadalom
jólétét veszélyeztetik, hiszen az adott esetben bezárt, felszámolt gyárak növelik a foglalkoztatási problémákat. A
statisztikai elemzések azonban a környezeti ipar fejlődését mutatják, s eszerint valójában több munkahely jött
létre, mint amennyit megszüntettek.
A különböző eszközök hatásossága egy sor sajátos kritériumtól függ, például hogy van-e jól működő
környezetvédelmi hatóság a térségben, milyenek a piac jellemzői, vagy könnyen be tudja-e fogadni a
környezetpolitikai szabályokat a törvényhozó és szabályozó rendszer stb. Az előzőekben ismertetett kritériumok
segíthetnek az adott helyzetben leghatékonyabban alkalmazható megoldás kiválasztásában.
Ha azonban a javasolt eszközöket a felsorolt kritériumok szerint minősítjük, könnyebb lehet a legmegfelelőbbek
kiválasztása.

3.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
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A lecke alapvető célkitűzése a környezeti hatáslánc segítségével a környezetpolitika különböző típusainak
megismertetése a hallgatókkal. Továbbá a környezetvédelem szabályozó eszközeinek bemutatása a megfelelő
eszköz kiválasztásához szükséges kritériumok ismeretében. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,2 óra.

4. A környezet monetáris értékelése 1.
4.1. A természeti tőke mérésének sajátosságai
A természeti környezet egy igen sajátos közgazdasági természetű jószág, amit kiválóan jellemeznek Boulding
(1993)19 sorai, miszerint: „Sok probléma abból adódik, hogy számos természeti erőforrásnak nincs reális ára, s
az emberek nem fizetik meg a szennyezésük által okozott károkat. Ha az embereknek meg kellene fizetniük
azokat a károkat, amelyek az általuk okozott kellemetlenségek miatt következnek be, sokkal több erőforrást
lehetne ezeknek a kellemetlenségeknek a megelőzésére fordítani.” Vagyis mivel nincsen valós ára a természeti
erőforrásoknak, így nem is fizeti meg a társadalom a használatát, vagyis szükséges a természeti tőkerészek
értékelése, és az eredmények alapján a gazdasági döntéshozatalba való bevonása.
Az ökológiai gazdaságtan és a környezetgazdaságtan jeles képviselőinek véleménye is megoszlik a természeti
tőke értékelhetőségével, pontosabban annak monetáris értékelésével kapcsolatban. (Lásd 2.2.1. téma.) A
szakirodalom alapján megállapítható, hogy a természeti környezet monetáris értékelésének gondolata alapvetően
két fő szempont szerint osztja meg a tématerület szakembereit. A szakértők egy része teljesen egyértelműen
erkölcsi, etikai alapon kérdőjelezi meg a felvetés helyességét, abból az állításból kiindulva, hogy nincs jogunk
értéket adni a természetnek. (Schumacher ezt egész egyszerűen a természet elárulásának ítéli munkásságában.)
A másik csoport erkölcsi alapon nem zárja ki a monetáris értékelés lehetőségét, inkább módszertani
megfontolásokból tartják kifogásolhatónak.
Az, hogy miért is van szükség a természeti környezet monetáris értékelésére, az alábbiakkal indokolható:
1. mivel a gazdasági döntéshozók alapvetően úgy szocializáltak, hogy gazdasági számítások alapján döntenek,
ezért a természeti tőke esetében is javallott olyan formába önteni a tudnivalókat, hogy az
• egyrészt lehetővé tegye a környezeti károk figyelembevételét egy gazdasági döntés meghozatalánál,
• másrészt alkalmas legyen a környezeti beruházások megindoklására, támogatására,
1. ily módon elérhető, hogy ne zérus értékkel szerepeljenek a természeti tőkerészek a gazdasági
döntéshozatalban,
2. lehetővé teszi az egyes beruházások közötti természeti tőke szempontú összehasonlító elemzéseket,
értékeléseket.
A monetáris értékelés igen sok szakterületet érint a közgazdaságtantól a természettudományokon át a
pszichológia, szociológia, etika stb. tudományterületekig, mely a módszertanokban is megnyilvánul. Monetáris
értékelésre idődimenzió szerinti értelmezése alapvetően kétféleképpen lehetséges, előzetesen és utólagosan is
szükség lehet a projekt jellemzőitől függően. Például egy környezeti célú projekt esetében (pl. vízminőségjavítás) előzetes értékelést alkalmaznak, míg egy természeti katasztrófa esetében nyilvánvalóan utólagos
értékelésre kerülhet csak sor, de az utólagos értékelés az előzetes eredményeinek ellenőrzésére is kiválóan
alkalmas.
Szlávik (2007)20 alapján a természeti tőke sajátos mérésének okai alapvetően az alábbi három tényezőre
vezethető vissza:
1. szabad javak, közjavak,
2. diszkontálási sajátosságok,
3. externáliák.

Boulding, K.E. (1993): The Economics of the Coming Spaceship Earth, Valuing the Earth. (Eds. Daly, H. E.–Townsend, K.N.) The MIT
Press Cambrige, Massachusetts, London, England.
20
Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
19
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A szabad javak és közjavak témakörével kapcsolatban lásd a 2.1.5. témát. Tömören megfogalmazva abból
adódik a probléma, hogy a természeti tőkerészek többnyire a szabad javak vagy közjavak közé sorolhatók, mely
jellemzőikből fakad az a következmény, hogy a gazdasági döntéshozatalban ezek a javak tulajdonképpen
értéktelennek tűnnek, és így nem veszik figyelembe ezeket.
A diszkontálási sajátosságok következménye, hogy a távoli jövőben bekövetkező károk igencsak
jelentéktelennek tűnnek a döntés meghozatalakor, pedig egyes döntések környezeti hatásai, kárai igen hosszú
távúak lehetnek. (Például gondoljunk csak az atomerőműből származó veszélyes sugárzó hulladékok bomlási
idejére.) Felléphetnek olyan szinergikus hatások is ilyen időtávon, amiket még nem is ismerünk. A diszkontálás
tulajdonképpen a mai gazdasági döntésünknek a pozitív vagy negatív jelenértékét adja meg.
Az externáliákkal kapcsolatban a 2.2.2. és a 2.2.3. témában megfogalmazottak a természeti tőkerészek esetén
különösen helytállóak.

4.2. A teljes gazdasági érték fogalma
A teljes gazdasági érték (TGÉ) tulajdonképpen nem más, mint egy kiterjesztett értékkoncepció (Szlávik, 2007 21).
Az ilyen típusú értékelés alapját tulajdonképpen a természeti tőkerészek és az ember kapcsolata jelenti, látható,
hogy ez a kapcsolat az ábrán balról jobbra haladva egyre csökken.

2.4.2.1. ábra Forrás: Munashinghe (1992) alapján in. Szlávik (2005, 2007)
A TGÉ alapvetően Munashinghe (1992) alapján két nagy csoportba sorolható:
1. személyes használattal összefüggő tényezők, melyek az egyének által a környezet által nyújtott
szolgáltatások tényleges élvezetéből fakadnak,
2. személyes használattal nem összefüggő tényezők, melyek azon a feltételezésen alapulnak, hogy az egyének
akkor is tulajdonítanak valamilyen értéket az erőforrásoknak vagy természeti szolgáltatásoknak, ha éppen
nem használják őket.
A személyes használattal összefüggő értékösszetevők:
21

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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A közvetlen használat értékén belül kétféle típus különböztethető meg, mégpedig:
• in situ,
• ex situ.
Az in situ a helyben történő fogyasztásra utal, például egy adott térségbe látogatók által igénybe vett természeti
szolgáltatások rekreációs tőkehozadékai sorolhatók ide.
Az ex situ kategória, pedig az adott térségben található kitermelt erőforrásokra vonatkozik.
A közvetett használat értéke általában egy jóval szélesebb értékkategóriát ölel fel, mint az előző. Például ide
sorolható egy adott területről írt könyv vagy egy természetfilm stb. Ezek az értékek sokszor rejtve maradhatnak
az emberek számára, nem érzékelik őket csak akkor, amikor ezek a funkciók károsodnak vagy megszűnnek.
Például gondoljunk csak az erdők szerepére a talajerózió megakadályozásában vagy a csapadék megkötésében
egy adott folyó vízgyűjtőjén. Ezt addig nem értékeljük kellőképpen, amíg vagy egy természeti katasztrófa, vagy
tarvágás következtében el nem tűnnek ezek a természeti erőforrások, s nagyobb esőzésekkor vagy hirtelen
hóolvadáskor már nem képesek megakadályozni sem a sár, sem a csapadékvíz hirtelen lezúdulását. A
következmények sárlavina és árvizek képében jelentkeznek, amik gazdasági károkat jelentenek.
A választási lehetőség értékösszetevő tulajdonképpen a két nagy csoport mindegyikéhez besorolható. Ebben az
esetben arról van szó, hogy léteznek olyan természeti erőforrások, melyek annak ellenére jelentenek értéket,
hogy pillanatnyilag nem használjuk, és még korábban sem származott belőlük semmilyen formában sem
hasznunk. Itt ezeknek a megőrzése a kulcs, mégpedig a jövő generációk számára, ami egybevág a
fenntarthatóság gondolatiságával, hátha a jövő generációnak ez még értéket jelent.
A hagyomány vagy örökölhetőség esetében azt szeretnénk elérni, hogy a következő nemzedékek is
megismerhessék, élvezhessék például egy természeti értékhez kapcsolódó különféle hagyományokat, szokásokat
stb.
A létezési érték az a tényező, melyet a legnehezebben tudunk kézzelfoghatóvá tenni. Tulajdonképpen a
természet önmagában való értékét próbálja megjeleníteni.

4.3. Környezetértékelési módszerek 1. (piaci alapú módszerek)
A szakirodalom szerint a költségalapú vagy piaci alapú módszerek mindig abból a feltételezésből indulnak ki,
hogy egy természeti erőforrás értéke (az általuk az ember számára biztosított hasznosság) megegyezik a
megőrzéshez vagy helyreállításhoz szükséges költségek nagyságával.
A természeti erőforrás károsodásával valamilyen szolgáltatás elveszik. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk vagy
mesterségesen pótoljuk, valamilyen beruházás, fejlesztés szükséges. Ez költséggel és kiadásokkal jár. Ennek
nagyságával becsülhetjük az eredetileg ingyenes szolgáltatás értékét.
A költségalapú módszerekhez a következő környezetértékelési eljárások sorolhatók:
• a helyettesítési költség módszere,
• az árnyék projekt módszere,
• a helyreállítási költség módszere,
• a védekezési költség módszere,
• termelékenység vizsgálata,
• költség-haszon elemzés.
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A piaci alapú módszerek megkülönböztetése a költségük szerint lehetséges. Ezek egyrészt jelenthetik a
természeti erőforrás károsodása következtében elmaradt hasznokat, vagy a különböző költségfajtákat, amelyek
jellemzően az alábbiak lehetnek [Csete (2009)22]:
• a környezetállapot vagy -funkció helyreállításának költsége,
• a környezetállapot romlása megakadályozásának költsége,
• a leromlott környezetállapot által előidézett hatások kiküszöbölésének költsége,
• a mesterséges helyettesítés vagy áthelyezés költsége.
A költségalapú módszerek előnyei közé sorolhatók az alábbi jellemzők:
• a döntéshozók általában jobban ismerik őket,
• a költségek a döntéshozók számára is világos módon jelennek meg,
• a költségek viszonylag pontosan számíthatóak,
• felhívják a figyelmet a természet által nyújtott ingyenes szolgáltatások értékes voltára.
Az eljárások hátrányaira vonatkozóan pedig az alábbi megjegyzések tehetők:
• nem biztos, hogy igaz a kiinduló feltételezés,
• számos tényezőt figyelmen kívül hagynak,
• a rangsorolást nem teszi lehetővé,
• a TGÉ-nek csak a használattal kapcsolatos részével számol.
A helyettesítési költség módszerének célja annak vizsgálata, hogy egy ingyenes természeti szolgáltatást vagy
terméket mekkora költséggel lehetne pótolni. Az alapvető feltételezés az, hogy ennek a természeti
szolgáltatásnak a minimum értéke ennek a költségnek felel meg. A szakirodalom alapján megállapítható, hogy
az eljárás eredménye általában alsó becslésnek tekinthető. A módszer alapvető feltételei pedig a következők:
• Az ember által létrehozott szolgáltatás kiterjedése, hatása azonos az eredetivel.
• Az első feltételnek megfelelő megoldások közül mindig a legalacsonyabb költségűt alkalmazzák.
• Az aggregált fizetési hajlandóság lehetővé tenné a beruházást.
Az árnyékprojekt-módszer esetében arról van szó, hogy egy projekt, beruházás, fejlesztés környezetkárosító
hatása miatt egy másik projektre (egy árnyék projektre) van szükség az előbbi által okozott káros hatások
semlegesítéséhez. A természeti erőforrások értékére pedig ennél az eljárásnál az árnyék projekt költsége nyújt
alsó becslést. Gondoljunk csak arra, ha a beruházás miatt lecsapolnak egy vizes területet, s ezért csatornákat kell
építeni az öntözés biztosítására, vagy éppen mesterséges élőhelyeket alakítanak ki a korábban a területen
fészkelő madarak számára.

4.4. Környezetértékelési módszerek 2. (piaci alapú módszerek)
A helyreállítási költség módszere is a piaci alapú környezetértékelési eljárások csoportját színesíti. Hasonlít az
előző témában ismertetett árnyékprojekt-módszerhez, hiszen ebben az esetben a helyreállítási költség nagyságát
rendeljük hozzá a helyreállított vagy helyreállítandó környezeti erőforráshoz. A különbség abban rejlik, hogy ez
az eljárás akkor alkalmazható, ha nem feltétlenül egy korábbi, környezetkárosító projekt negatív hatásait
próbáljuk mérsékelni vagy semlegesíteni. Fokozatosan, több ok miatt leromlott erőforrás későbbi helyreállítása,
vagy szükség szerint más helyen történő kialakítása is jelenthet költséget. Példaképpen megemlíthető a KisBalaton helyreállítási költsége.

Csete M. (2009): Környezetértékelés- és kockázatkezelés előadás anyaga. BME Környezetmérnök BSc képzés. BME GTK
Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapest.
22
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A védekezési költség módszerének esetében azt vizsgálják, hogy mekkora védekezési költségekkel tudták volna
kiküszöbölni a természeti környezet (általában emberi beavatkozás hatására történő) kedvezőtlen megváltozását.
Gondoljunk csak arra ez egyszerű példára, hogy a légszennyezés mértéke miatt a kerékpárosoknak kötelező
maszkot hordani.
A termelékenységi vizsgálatot akkor célszerű alkalmazni [Csete (2009)23]:
• egyrészt, ha a környezet inputként szolgál valamely tevékenységhez, megváltozik, és ennek hatására a
tevékenység eredményessége, haszna is megváltozik, ekkor az elmaradt hasznok különbségét teszik
egyenlővé a károk értékével,
• másrészt, ha egy környezetszabályozási döntés miatt valamely tevékenység eredményessége, haszna
megváltozik (csökken), vagy költségesebbé válik ugyanolyan output biztosítása. A termelékenység
csökkenését, illetve a pluszköltségeket adott esetekben kompenzálják (pl. EU földalapú támogatások). A
kompenzáció mértéke megegyezik az elmarad hasznok különbségével, vagyis a károkkal.
A termelékenységváltozás módszere abban az esetben alkalmazható, ha például egy vizes élőhelyben olyan
minőségi változás következik be, hogy drasztikusan lecsökken a halállomány mennyisége, illetve értéke, akkor
ez az értékváltozás már kézzelfogható, és ez az értékváltozás megfeleltethető a szennyezés okozta károknak. A
szakirodalom szerint a termelékenységváltozás esetében azt is vizsgálhatják, hogy megfigyelik a környezet
minőségében bekövetkező változásokat, és megpróbálják megbecsülni, hogy ezek milyen különbséget
jelentenek a piacra került termékek és szolgáltatások értékében.
A termelékenységváltozás hatásának pénzértékben való kifejezése a piaci ár alapján történik, ha az ár
változatlan. A termelékenység változásának meghatározása az alábbi lépések szerint történik:
• Ismert hatások alapján becsléssel
• A területen végzett munka, felmérés, tesztelés
• Laboratóriumi kísérlet
A termelékenységváltozás módszerével kapcsolatban többféle probléma is felmerülhet. Egyrészt, hogy adott
esetben több input is befolyásolhatja a vizsgált tevékenységet, továbbá léteznek szinergikus hatások, s igen
nehéz pontosan meghatározni, melyik input milyen mértékben befolyásolta az outputot. Ezenkívül a hosszú idő
múlva jelentkező hatások előrejelzésére sem annyira alkalmas ez az eljárás.
A környezetértékelési módszerek alkalmazása sok esetben költség-haszon elemzésekhez lehetnek szükségesek.
A költség-haszon (CBA) és a költség-hatékonyság (CEA) elemzés nem ugyanazt az eljárást jelenti. A költséghatékonyság elemzés inkább monetáris alapon, a költség-haszon elemzés pedig közgazdasági nézőpontból
elemez, például, hogy egy TGÉ összetevő vajon mennyiben szolgálja a közjót, s ezt próbálják meg a módszerrel
számszerűsíteni.
A költség-hatékonyság elemzés leggyakrabban optimalizálási eljárást jelent, ami nem más, mint egy
szisztematikus módszer a cél teljesítésének legalacsonyabb költségű eszköze megtalálására.
A költség-haszon elemzés során olyan beruházási döntéseket, fejlesztéseket vizsgálnak, amelyek közpénzek
felhasználásával valósulnának meg, mint például az infrastrukturális beruházások, vagy a környezeti célú
fejlesztések. A költség-haszon elemzés lépései Szlávik (2007)24 alapján a következők:
1. A projekt meghatározása
2. A projekt hatásainak azonosítása
3. A gazdaságilag releváns hatások meghatározása
4. A releváns hatások fizikai mennyiségekben történő kifejezése
5. A hatások pénzbeli kifejezése
Csete M. (2009): Környezetértékelés- és kockázatkezelés előadás anyaga. BME Környezetmérnök BSc képzés. BME GTK
Környezetgazdaságtan Tanszék, Budapest.
24
Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
23
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6. A költségek és hasznok diszkontálása
7. A nettó jelenérték kiszámítása
8. Az érzékenység elemzése

4.5. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a természeti tőke mérésének sajátos okait feltárni, és bevezetni a teljes gazdasági
érték fogalmát. Mindezek ismeretében kerül sor a környezetértékelési módszerek első nagy csoportjának, a piaci
alapú módszereknek a bemutatására. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,8 óra.

5. A környezet monetáris értékelése 2.
5.1. Környezetértékelési módszerek 3. (kinyilvánított preferencia
módszerek)
A környezetértékelési eljárások csoportjain belül a kinyilvánított preferencia módszerek esetében abból indultak
ki a szakértők, hogy az egyes emberek viselkedése, megítélése, értékrendje alapján következtetünk a természeti
javak értékességére az egész társadalom számára.
Ezekben a vizsgálatokban nem kérdeznek rá közvetlenül az emberek fizetési hajlandóságára, hanem a piacon
árusított cikkek fogyasztásában beálló változások alapján következtetnek az ezen árucikkekhez kapcsolódó
természeti erőforrások iránti keresletre, s így ezen keresztül azok értékére.
Szlávik (2007)25 alapján három környezetértékelés eljárás tartozik a kinyilvánított preferencia módszerek
csoportjába, mégpedig a következők:
1. utazási költség módszere,
2. hedonikus ármódszer,
3. hedonikus bérmódszer.
Az utazási költség módszere esetében a fent említett kapcsolódó termék lehet akár az utazás során felhasznált
üzemanyag, menetjegy, belépők stb. A hedonikus ármódszer esetében az ingatlanokat vizsgálják kapcsolódó
termékként, a hedonikus bérmódszer esetében a munkahelyi kockázatot, adott esetben az emberéletet tekintik
kapcsolódó terméknek. Jelen dokumentumban az első két eset ismertetésére térünk ki.
A szakirodalom alapján az utazási költség módszere (TCM, Travel Cost Method) az egyik legrégebbi eljárás,
módszertani hátterét az 50-es, 60-as években dolgozták ki, s elsőként Hotelling javasolta az alkalmazását.
Elgondolásának alapja az volt, hogy az ingyenes természeti szolgáltatások igénybevételéért is hajlandóak
vagyunk áldozni bizonyos pénzt és időt. Tulajdonképpen a költségtől függ a szolgáltatás igénybevételének
gyakorisága. A szolgáltatás értéke pedig az ily módon megszerkesztett keresleti görbe alapján megbecsülhető. A
módszer segítségével értékelhető természeti tőkeértékeket az alábbi ábra mutatja be:

25

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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2.5.1.1. ábra Forrás: Csete (2009) Környezetértékelés és kockázatkezelés előadás
Az utazási költség összetevőit az alábbi fő tényezőcsoportok alkotják:
• közvetlen utazási költség (pl. gépkocsi használata, menetjegy, autópályadíj)
• járulékos költségek (pl. parkolás, belépődíj, szállás, étkezés, a területen elköltött összeg)
• az utazással töltött idő haszonáldozat költsége
Az utazási költség módszere végrehajtási lépései Szlávik (2007) alapján a következők:
1. A függő változó (látogatási ráta), illetve az alkalmazott modell kiválasztása
2. A látogatási ráták meghatározása minden egyes övezetre (zonális módszernél)
3. A többcélú utazások azonosítása
4. Az utazási költségek becslése
5. Statisztikai regresszió meghatározása
6. Keresleti görbe szerkesztése

86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A környezetgazdaságtan alapjai

7. A fogyasztói többlet becslése

5.2. Környezetértékelési módszerek 4. (kinyilvánított preferencia
módszerek)
A kinyilvánított preferenciamódszerek csoportjába tartozó másik „klasszikus” környezetértékelési eljárás az ún.
hedonikus ármódszer (hedonic price) vagy más néven élvezeti ár módszere.
Az 1960-as, 70-es években került kidolgozásra ez a környezetértékelési eljárás, melynek alapja a karakterisztika
elmélet. A karakterisztika elmélet megközelítése szerint valamely jószág által az egyénnek nyújtott hasznosság a
jószág jellemzőinek összességétől függ. Bizonyos feltételek mellett az egyes jellemzők hatásai elkülöníthetőek,
és meghatározható, hogy a különböző jellemzőkben bekövetkező változások hogyan hatnak az egyénnek
nyújtott hasznosságra.
A hedonikus ármódszer az ingatlanok árát és a vevők vásárlási döntését befolyásoló tényezők közül a természeti
tőkerészekhez, környezeti jellemzőkhöz kapcsolódók lehatárolását célozza. Az alábbi ábra egy ingatlan árát
befolyásoló tényezőket mutatja meg.

2.5.2.1. ábra Forrás: Csete (2009) Környezetértékelés és kockázatkezelés előadás
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A következő ábra azt érzékelteti, hogy a hedonikus ármódszer alkalmazásával milyen környezeti jószágokat
lehet értékelni.

2.5.2.2. ábra Forrás: Forrás Csete (2009) Környezetértékelés és kockázatkezelés előadás
A hedonikus ármódszer előnyei közé az alábbi jellemzők sorolhatók:
• kinyilvánított preferencia módszer, így valós piacon való viselkedés megfigyelésén alapul,
• a térinformatikai rendszerek (GIS) adatai felhasználhatóak,
• a beruházási döntéseket (pl. elkerülő út, zajvédő fal) alátámaszthatja adatokkal.
A módszer hátrányai:
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• alkalmazásához élénk ingatlanpiac szükséges,
• adat-, idő és költségigényes (drágább a költségalapú módszereknél),
• csak a használattal kapcsolatos értékrészeket becsüli (TGÉ),
• gondot okoz a (környezeti) változók mérése,
• eltérő eredményt mutat ingatlanár és bérleti díj esetében.
A hedonikus ármódszer módszertani nehézségeivel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a változók mérése
komoly megfontolásokat igényel. A modell azon a feltételezésen alapszik, hogy az ingatlanpiacon mindenki
hozzájuthat az összes releváns információhoz.

5.3. Környezetértékelési módszerek 5. (feltárt preferencia
módszerek)
A környezetértékelési módszerek harmadik nagy csoportját az ún. feltárt preferencia módszerek képezik. Azért
nevezik ezeket a környezetértékelési eljárásokat feltárt preferencia módszereknek, mert az emberek ebben az
esetben egy adott jószággal kapcsolatos értékítéleteiket, preferenciáikat nem fejezik ki semmilyen piaci
magatartással. A módszerek alkalmazása során csak hipotetikus helyzetek felvázolása, majd az ezekkel
kapcsolatos értékítéletek kiderítésével válnak ismertté ezek a preferenciák, mindez ún. „mit csinálna, ha” típusú
kérdések segítségével történhet.
A szakirodalomban a feltárt preferencia módszereknek három típusa ismert:
1. a feltételes értékelés,
2. a feltételes választás,
3. és a feltételes rangsorolás.
A feltételes értékelés (CVM, Contingent Valuation Method) egy kérdőíves felmérésen alapuló eljárás, melyben
két dologra kérdezhetnek rá:
1. mekkora összeget fizetne a megkérdezett egy adott természeti jószágért, tényezőért, szolgáltatásért,
2. vagy mekkora összeg, kompenzáció fejében mondana le róla.
A fizetési hajlandóság (WTP, Willingness to Pay) azt jelenti, hogy egy adott személy mekkora összeget lenne
hajlandó felajánlani egy adott természeti tőkerész megőrzéséért, illetve megvédéséért. Az elfogadási
hajlandóság (WTA, Willingness to Accept), pedig azt mutatja, hogy mekkora összeget lenne hajlandó elfogadni
egy illető, cserébe azért, hogy lemond egy adott természeti tőkerészről. A szakirodalomban inkább a WTP
alkalmazását tartják elfogadhatóbbnak, inkább azt ajánlják.
A feltételes értékelés előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:
• széles körben alkalmazható, gyakorlatilag bármilyen értékösszetevő értékelésére,
• szinte ez az egyetlen módszer, amellyel meghatározható a TGÉ (a nem használattal kapcsolatos értékek is),
• a többi feltárt preferencia módszerhez képest egyszerűen értékelhető eredmények ad,
• elterjedt módszer.
A szakirodalom alapján a CVM hátrányai közé az alábbi jellemzőket sorolják:
• vitatott az eredmények érvényessége (közgazdászok, pszichológusok, döntéshozók, jogászok),
• hipotetikus piacot kreál, nem valós döntési helyzetet vizsgál,
• befolyásolhatja a fizetés módja,
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• a WTP-WTA esetében eltérő értékeket kaphatunk a vizsgálatok eredményeképpen,
• különféle torzító hatások léphetnek fel,
• igen költséges és időigényes eljárás.
Szlávik (2007)26 alapján a feltételes értékelés alkalmazásakor a kérdőíves felmérés során az alábbi torzító
tényezők léphetnek fel:
• Stratégiai torzítás esetében a válaszadó szándékosan nem a tényleges fizetési hajlandóságát adja meg, mivel
befolyásolni szeretné a döntést.
• Információs torzítás akkor lép fel, ha a válaszadó a nem megfelelő vagy hiányos információ miatt nem tud
objektív választ adni.
• Kiindulási ponti (és középponti, szélső ponti) torzítás esete forog fenn, ha nem nyílt a WTP/WTA-ra
vonatkozó kérdés, befolyásol a kiinduló összeg.
Beágyazódásról akkor beszélünk, ha nehézkes a rész-egész meghatározása, aminek két típusát szokás
megkülönböztetni:
Beágyazódásról akkor beszélünk, ha nehézkes a rész-egész meghatározása, aminek két típusát szokás
megkülönböztetni:
1. klasszikus, amikor a részekből összeadott összeg magasabb, mint az egész értékelésekor kapott összeg,
2. teljes, amikor egy jószág egy részének értéke magasabb, mint a teljes értéke.
• A megelégedettség érzése (Warm glow effect) esetében a válaszadó szeretne „helyesen” viselkedni, ennek
a jelenségnek az előfordulási valószínűsége a személyes megkérdezésnél jelentős.

5.4. Környezetértékelési módszerek 6. (feltárt preferencia
módszerek)
A feltárt preferencia módszerek egészen speciális módszereinek ismertetésével is foglalkozik a szakirodalom,
ilyen például a feltételes választás és rangsorolás módszere.
A feltételes választás (choice experiment) módszere egy adott természeti/ környezeti erőforrás bizonyos
jellemzőit tartalmazó választási helyzetek elemzését foglalja magában. Olyan diszkrét választási modellek
becslését teszi lehetővé, amelyek az egyének egyes jellemzők közötti átváltási hajlandóságát tükrözik.
Marjainé (2005)27 alapján elmondható, hogy a módszert természeti/környezeti erőforrások értékelésére először
Adamowicz és munkatársai alkalmazták 1994-ben, vízi rekreáció értékének vizsgálatára. A gyakorlatban igen
kevés alkalommal alkalmazták eddig ezt az eljárást.
A következő ábra a feltételes választás módszerének lépéseit mutatja.

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
Marjainé Sz. Zs. (szerk.) (2005): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. KvVM Természetvédelmi
Hivatalának tanulmánykötete, Budapest.
26
27
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2.5.4.1. ábra Forrás: Csete (2009) Környezetértékelés és kockázatkezelés előadás
A feltételes rangsorolás (contingent ranking) módszerét a ’90-es évek második felében kezdték el alkalmazni,
gyakorlati megvalósításra kevés példa található.
Marjainé (2005) alapján ismert, hogy a feltételes rangsorolás módszerének alkalmazása során az emberek
természeti erőforrásokkal kapcsolatos preferenciáit előre meghatározott alternatívák rangsorolása alapján
mutatják ki. A feltételes rangsorolás módszerénél az egyéneknek olyan kártyákat adnak, melyeken a szóban
forgó természeti erőforrás, tőkeérték különböző minőségi szintjei szerepelnek a rangsorolást befolyásoló egyéb
tényezőkkel együtt. Az embereket arra kérik, hogy preferenciáik alapján rangsorolják a kártyákon szereplő
szituációkat.
A következő ábra a feltételes rangsorolás módszerének lépéseit mutatja be:
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2.5.4.2. ábra Forrás: Csete (2009) Környezetértékelés és kockázatkezelés előadás

5.5. A környezetértékelés eredményeinek alkalmazhatósága
Az előzőekben megismert költség- vagy piaci alapú, kinyilvánított vagy feltárt preferencia módszerek
alkalmazásából származó eredményeket Szlávik (2007)28 szerint az alábbi esetekben lehet hasznosan
felhasználni:
• „A környezetet is érintő beruházások költség-haszon elemzése során a környezet állapotában bekövetkezett
változás pénzbeli értékének meghatározására.
• Új környezetvédelmi szabályozók kidolgozása során a szabályozás módjának, illetve mértékének
meghatározására.
• Különböző hatásokra a természeti környezetben bekövetkező értékváltozások becslésére.
• A környezetszennyezés hatására felmerülő externális költségek meghatározására.
• A természeti vagyon értékének meghatározására a nemzeti elszámolások készítése során.”
Marjainé (2005)29 a környezetértékelési módszerek eredményeivel kapcsolatban a pontosság igényének
fontosságának hatására hívja fel a figyelmet munkájában.

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
Marjainé Sz. Zs. (szerk.) (2005): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. KvVM Természetvédelmi
Hivatalának tanulmánykötete, Budapest.
28
29
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2.5.5.1. ábra Forrás: Marjainé (2005) alapján a szerző szerkesztése
Amint az az ábrán is látható, a környezetértékelési eredmények pontosságával szemben támasztott
követelmények az egyes felhasználási területek tekintetében lentről felfelé egyre jobban nőnek. A pontatlanság
akkor jár a legkisebb problémával, ha az eredményt valamilyen környezettudatosságot célzó kezdeményezés
támogatására szeretnénk alkalmazni. Vagyis olyan esetben, amikor valamilyen értékösszetevő nagyságát, értékét
szeretnénk az érdekelteknek megmutatni.
A különböző környezetértékelési módszereket sokszor különféle projektek kapcsán alkalmazzák, ahol zömében
költségvetési pénzekből történik a beruházás, és ahol különösen fontos lenne a társadalmi haszon, a közjó
elősegítése. Éppen ezért fontos, hogy ne csak a fejlesztés költségeit és hasznait, hanem a közjót vagy éppen a
közrosszat érintő hatásokat is figyelembe vegyék.

5.6. A környezetértékelési módszerek összegző értékelése
A környezetértékelési módszereket többféleképpen csoportosítják a szakirodalomban [Munashinghe (1993),
Turner–Pearce–Bateman (1994), Mitchell–Carson (1989), Marjainé (2005)] az alábbiakban Szlávik (2007)30
besorolását közöljük:

30

Szlávik J. (szerk.) (2007): Környezetgazdaságtan. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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2.5.6.1. ábra Forrás: Szlávik (2007)
Az előző témákban az egyes környezetértékelési módszereket egyenként mutattuk be, azonban alkalmazásukhoz
célszerű egymáshoz képesti viszonyaikat is tudni. Marjainé (2005)31 munkájának köszönhetően az alábbi
táblázat összefoglalóan ismerteti, hogy melyik eljárás, melyik TGÉ összetevő esetében alkalmazható. A feltárt
preferencia módszerek többnyire a személyes használattól független értékrészek esetében alkalmazhatók, a többi
módszer pedig inkább a személyes használathoz tartozó tőketípusok esetén használható.

Marjainé Sz. Zs. (szerk.) (2005): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. KvVM Természetvédelmi
Hivatalának tanulmánykötete, Budapest.
31
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2.5.6.2. ábra Forrás: Marjainé (2005)
A következő két táblázat Marjainé (2005)32 írása nyomán összefoglaló áttekintést nyújt számunkra a különböző
környezetértékelési eljárásokról, mégpedig a következő szempontok alapján:
• az értékelés elvégzésének időigénye,
• a környezetértékelési eljáráshoz kapcsolódó problémák, nehézségek,
• a módszer költségigénye.

Marjainé Sz. Zs. (szerk.) (2005): A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. KvVM Természetvédelmi
Hivatalának tanulmánykötete, Budapest.
32
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2.5.6.3. ábra Forrás: Marjainé (2005)
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2.5.6.4. ábra Forrás: Marjainé (2005)
A táblázatokban a költségigény oszlopában látható * jelölés arra vonatkozik, hogy az itt szereplő adatok a 2005ös évre vonatkoznak. A példaképpen bemutatott költségigények természetesen nagymértékben függnek a
különböző értékelési feladatok sajátosságaitól is.

5.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
Krajnyik Zsolt: A környezeti javak pénzbeli értékelése Magyarországon és Szlovákiában a feltételes választás
módszerének alkalmazásával. PhD értekezés, 2008.
A dolgozat az alábbi linken elérhető el: Budapesti Corvinus Egyetem – Doktori disszertációk archívum

5.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a környezetértékelési módszereken belül a kinyilvánított preferencia módszerek és
a feltárt preferencia módszerek megismertetése a hallgatókkal, továbbá a környezetértékelési módszerek
alkalmazásából származó eredmények alkalmazhatóságának vizsgálata. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,9
óra.

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő
információk
A 2. modul összesen 5 leckéből és 27 témából áll, melyek tananyagának elsajátítására vonatkozóan a becsült idő
10,05 óra.
Az első lecke alapvető célja a környezetgazdaságtan alapjainak bemutatása. A témakörbe tartozik a
környezetgazdaságtan és az ökológiai gazdaságtan fogalmának megismerése, az externáliák típusainak és az
externális hatások közgazdasági következményeinek és optimális nagyságának ismertetése, valamint az
externáliák internalizálási lehetőségeire vonatkozó elméletek bemutatása. A lecke elsajátításának becsült ideje
1,6 óra.
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A második lecke alapvető célja a környezetgazdaságtan alapjainak bemutatása. A témakörbe tartozik a
környezetgazdaságtan és az ökológiai gazdaságtan fogalmának megismerése, az externáliák típusainak és az
externális hatások közgazdasági következményeinek és optimális nagyságának ismertetése, valamint az
externáliák internalizálási lehetőségeire vonatkozó elméletek bemutatása. A lecke elsajátításának becsült ideje
2,55 óra.
A harmadik lecke alapvető célkitűzése a környezeti hatáslánc segítségével a környezetpolitika különböző
típusainak megismertetése a hallgatókkal. Továbbá a környezetvédelem szabályozó eszközeinek bemutatása a
megfelelő eszköz kiválasztásához szükséges kritériumok ismeretében. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,2
óra.
A negyedik lecke alapvető célkitűzése feltárni a természeti tőke mérésének sajátos okait, és bevezetni a teljes
gazdasági érték fogalmát. Mindezek ismeretében kerül sor a környezetértékelési módszerek első nagy
csoportjának, a piaci alapú módszereknek a bemutatására. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,8 óra.
Az ötödik lecke alapvető célkitűzése a környezetértékelési módszereken belül a kinyilvánított preferencia
módszerek és a feltárt preferencia módszerek megismertetése a hallgatókkal, továbbá a környezetértékelési
módszerek alkalmazásából származó eredmények alkalmazhatóságának vizsgálata. A lecke elsajátításának
becsült ideje 1,9 óra.
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz
Biológiai sokféleség, biodiverzitás: Az élő természet eredendő létezési formája, amely a biológiai szerveződés
több szintjén is kifejezésre jut. A biológiai sokféleség egyaránt megjelenik a génállomány, a fajok és az
élőhelyek szintjén.
CVM: (Contingent Valuation Method) feltételes értékelés.
Externália: Külső hatás, egy személy vagy vállalat törvényes tevékenységének véletlen mellékhatása egy másik
személy vagy vállalat profitjára, illetve jóléti szintjére. (Mishan)
Hedonikus ármódszer: Más néven hedonic price vagy az élvezeti ár módszere. A hedonikus ármódszer esetében
a környezetértékelés során az ingatlanokat vizsgálják kapcsolódó termékként.
Karakterisztika elmélet: A karakterisztika elmélet szerint valamely jószág által az egyénnek nyújtott hasznosság
a jószág jellemzőinek összességétől függ. Bizonyos feltételek mellett az egyes jellemzők hatásai
elkülöníthetőek, s meghatározható, hogy a különböző jellemzőkben bekövetkező változások hogyan hatnak az
egyénnek nyújtott hasznosságra.
Kinyilvánított preferencia módszerek: Ebben az esetben a szakértők az egyes emberek viselkedése, megítélése,
értékrendje alapján következtetnek a természeti javak értékességére.
Környezetpolitika: Nem más, mint a környezetvédelem területén megfogalmazott fő célok, alapelvek, szükséges
intézkedések és egyéb feltételek összefoglalása a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás elősegítése
érdekében.
Környezetvédelem: Egy olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek alapvető
célja az emberiség ipari, mezőgazdasági, bányászati stb. egyéb tevékenységeiből fakadó káros következmények
kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az emberiség károsodás nélküli fennmaradásának érdekében.
TCM: (Travel Cost Method) utazási költség módszere.
Teljes gazdasági érték (TGÉ): Egy kiterjesztett értékkoncepció. Az ilyen típusú értékelés alapját tulajdonképpen
a természeti tőkerészek és az ember kapcsolata jelenti.
Természetvédelem: Egy olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi tevékenység, melynek alapvető
célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása, tudományos alapokon nyugvó szakszerű fenntartása,
kezelése, megőrzése.
WTA: (Willingness to Accept) elfogadási hajlandóság.
WTP: (Willingness to Pay) fizetési hajlandóság.
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Javasolt szakirodalom a modulhoz
A környezetgazdaságtan alapjai. Kerekes, Sándor. 2007. Aula Kiadó.
Környezetgazdaságtan példatár. Marjainé Szerényi, Marjainé Szerényi, Bisztirczky, József, Csutor, Mária, és
Kocsis, Tamás. 2008. Aula Kiadó.
A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek. Marjainé Szerényi, Zsuzsanna. 2005.
A környezetvédelem alapjai. Moser, Miklós és Pálmai, György. 2006. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest.
OECD: A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése: útmutató döntéshozók számára.
Szemelvények az OECD környezetpolitikájából.. Pomázi, István. 2003.
Környezetgazdaságtan. Szlávik, János. 2007. Typotex Kiadó, Budapest. Szerzői jog © 20007 BME GTK
Közgazdaságtudományok Intézet.
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3. fejezet - A regionális gazdaságtan
és területfejlesztés alapjai
1. A területfejlesztés közgazdasági elméletének
kialakulása
1.1. Thünen elmélete a mezőgazdasági termelés térbeli
elhelyezkedéséről
Johann Heinrich von Thünen 1842-ben megjelent, Az elszigetelt állam mezőgazdasága és nemzetgazdasága c.
munkája jelentette a térgazdasági modellek kialakulásának kezdetét, s a mezőgazdasági termelés térbeli
elhelyezkedését vizsgálta.

3.1.1.4. ábra Forrás: http://faculty.washington.edu/krumme/450/thunen.gif
Munkájában Thünen egy olyan területet, egy olyan elméleti államot feltételezett, mely teljes mértékben
elszigetelt, a földjei mindenhol azonos minőségűek, a termékek ára is mindenhol ugyanaz, és minden helyre
ugyanolyan minőségű utak vezetnek, pontosabban nincsenek épített utak, ami lehetővé teszi a bármilyen irányú
közlekedést.
Ilyen feltételek mellett egyértelmű, hogy egyazon termékre vonatkozóan annak a termelőnek lesz kisebb a
haszna, aki távolabbról szállít a piacra, vagyis a földjének járadéka alacsonyabb. Ebben a modellben
egyértelműen a piactól való távolság függvénye, hogy mit milyen eredménnyel lehet termelni. A piachoz közel
az értékükhöz képest inkább nagy súlyú, illetve térfogatú terményeket célszerű termelni, távolabb pedig
olyanokat, melyek értéküknél fogva nagyobb termelési, ill. szállítási költséget is elviselnek. Összességében
elmondható, hogy minél kevesebb költséggel, ill. befektetéssel jár egy termék, annál messzebb lehet termelni a
piactól.
A termelő egy hektárra jutó jövedelme tehát Illés (2008) 1 alapján:
J = Q · P – K – Q · t · k, ahol
J = az adott termék egy hektárra jutó jövedelme,

1

Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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Q = az adott termék termésátlaga,
P = az adott termék súlyegységre jutó egységes ára,
K = az adott termék termelésének egy hektárra jutó művelési költségei,
t = a tonnakilométerre jutó szállítási költség,
k = a termőföld piactól való távolsága kilométerben.

3.1.1.1. ábra Forrás: Illés (2008)
Az ábra alapján megállapítható, hogy a jövedelem a piactól való távolság növekedésével egyre csökken, ami a
növekvő szállítási költségekkel indokolható. A Z pontban 0 a jövedelem, azaz a szállítási költségek összege
megegyezik az ár és a termelési költségek különbségével. A termék termelése Z ponton túl veszteséges, így nem
is termelik.
Egy vizsgált területen többféle mezőgazdasági terméket is termelhetnek. Minden terméknél eltérő a P · Q – K
értéke. Ezen túlmenően a szállítási költségek sem azonosak, ami abból fakad, hogy a termelt mezőgazdasági
termékek termésátlaga eltérő, a nagyobb súly elszállítása pedig többe kerül. Továbbá a súlyegységre jutó
szállítási költségek sem azonosak, hiszen minden terméket másképp lehet szállítani, annak adottságaitól
függően. Van, amit lehet ömlesztve szállítani, azonban van olyan is, amelynek súlya relatíve ugyan kisebb, de
nagy a térfogata (pl. szalma) stb. Mindezek alapján egyértelmű, hogy rövidtávon a szállítási költségek
határozzák meg a termőterület kiterjedését.
Illés (2008) alapján elmondható, hogy bármely „k” távolságra a piactól azt a terméket termelik, amelynek
jövedelmezősége az adott ponton a legmagasabb, az egyes termékek övezeteinek határa pedig ott található, ahol
két termék jövedelmezősége megegyezik. Illés (2008) alapján ez a következőképpen foglalható össze:
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3.1.1.2. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
Az ábrán három mezőgazdasági termék termelési övezete szerepel. Az OX övezet található legközelebb a
piachoz, ill. városhoz, itt termelik az I. terméket, hiszen ennek jövedelmezősége a legmagasabb. Az XY
szakaszon a II. termék, az YZ szakaszon pedig a III. termék termelési övezete helyezkedik el.
Egy termék görbéje akkor tolódik el felfelé, ha a termékből a piacon hiány van, ekkor nő az ára és így a
jövedelmezősége is. A görbe felfelé tolódásával megnő a termelési övezet is, ahol megnő a termelés, s végül
kialakul a piaci egyensúly.
Amennyiben a fenti ábrát elforgatjuk az Y tengely körül, s felülről tekintünk rá, akkor kaphatjuk meg az ún.
Thünen-köröket (lásd alábbi ábra).
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3.1.1.3. ábra Forrás: a szerző szerkesztése
Az ábra alapján is látható, hogy alapvetően ötféle termelési kör, ill. gyűrű létezik. Az elsőben leginkább a
romlandó termékek (tejtermékek, zöldségek) előállítása a jellemző. A másodikra az erdőgazdálkodás jellemző,
ami a nagy súlyú fa szállításából adódik. A harmadik az extenzív, a negyedik pedig az intenzív mezőgazdasági
termények termelésének helyszíne. Az ötödik körre az állattartás, más megközelítésekben a vadgazdálkodás is
jellemző, hiszen ezek az állatok a lábukon is szállíthatók. A későbbiekben Thünen kiegészítette modelljét más
elemekkel is, többek között megállapította, hogy különböző tényezők, mint például egy út vagy egy folyó
eltorzíthatják ezeket a köröket.

1.2. Weber elmélete az ipartelepítésről
Alfred Weber német közgazdász a XX. század elején publikálta munkáját (Über den Standort der Industrien) az
ipari telephelyelméletről, melyet a századforduló gazdasági fejleményeire alapozott. Weber, akárcsak Thünen,
élt azzal a feltételezéssel, amely a szabad versenyre és az egységes piac létére vonatkozik. A meghatározó
feltételek között szerepel az ipari termelés fellendülése, a közlekedési infrastruktúra kiépülése, a városok
fejlődése, a szabad versenyes kapitalizmus. A korra jellemző, hogy a közlekedés fejlődése ellenére is igen
meghatározóak voltak a szállítási költségek, olyannyira, hogy a bérköltségeket is meghaladták.
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3.1.2.2. ábra Forrás: http://www.csiss.org/classics/content/51
Eredetileg Weber is minden irányú szállítási lehetőséggel számolt, ezt az absztrakciót azonban később
feloldotta. Explicit módon nem veszi továbbá figyelembe, hogy az ipari nyersanyagok, bányatermékek
minősége és kitermelési költsége lelőhelytől függően különböző, illetve e minőségi és kitermelési költségeket
szállítási költségekké transzformálja, azokkal hozza közös nevezőre. Egy rosszabb minőségű, drágábban
kitermelhető nyersanyagot úgy tekint, mintha azt nagyobb távolságról kellene szállítani. Így Weber művének
középpontjában is a szállítási költségek állnak.
Weber vizsgálataiban a szállítás szempontjából három telepítési esetet lehet megkülönböztetni Illés (2008) 2
alapján:
• egy ipari üzem vagy termékeinek fogyasztópiaca,
• valamely, az üzem számára szükséges energiahordozó, alapanyag vagy félkész termék lelő-, illetve gyártási
helye,
• valamely más, közbenső földrajzi hely.
Fogyasztópiacra abban az esetben települ szállítási szempontból az ipar, ha a késztermék súlya nagyobb, mint az
összes üzembe szállítandó nyersanyag, energiahordozó, illetve félkész termék, vagy ha a késztermék fajlagos
szállítási költségei annyival magasabbak, hogy az kompenzálja ezt a súlykülönbséget. Illés (2008) szerint a
késztermék magasabb súlyára kiváló például szolgálhatnak a különböző folyadékokat előállító iparágak,
amelyek jelentős vízfelvétellel járnak, például a söripar, az üdítőital-gyártás vagy egyes festéktípusok gyártása.
A késztermék magasabb fajlagos szállítási költségeire példa a romlandó terméket előállító sütő- és tésztaipar.
Nyersanyagra vagy energiahordozóra jellemzően az építőanyag-ipar, a kőolaj-finomítás, a kohászat és az
élelmiszeripar (pl. malomipar, konzervipar stb.) épül rá.
Az üzemek többségének azonban nem csak egyféle nyersanyagra, energiahordozóra stb. van szüksége, és
általában nem is csak egy piacra szállítanak. Az ezek alapján történő telephely kiválasztására Weber kidolgozott
egy képletet, amelyben anyagindexet és telephelysúlyt alkalmaz.
Az anyagindex az 1 tonna késztermék előállításához szükséges beszállított nyersanyag mennyiségét jelöli, a
telephelysúly pedig az 1 tonna késztermék előállításához megmozgatott összes nyersanyag és késztermék
együttes súlyát jelenti. A következő telepítési lehetőségeket határozza meg Illés (2008) szerint:
• „Egy beszállítandó anyaghoz települ az üzem, ha van olyan ai anyagindex, amely meghaladja az összes
megmozgatandó súlymennyiség, azaz a telephelysúly felét: ai>T/2.

2

Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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• A késztermékpiachoz települ az üzem, ha a késztermék súlya (mutatószámunkban mindig 1) meghaladja a
telephelysúly felét: 1>T/2, azaz T<2.
• Közbenső telephely választandó, ha a fenti két eset közül egyik sem áll fenn: minden a i<T/2 és T>2.”
Ha csak egyetlen nyersanyag és egyetlen késztermékpiac van, úgy a harmadik, közbenső eset nem lehetséges,
hiszen a két mennyiség közül valamelyik feltehetően nagyobb, mint az összes mennyiség fele. Ha netán
egyenlők lennének, akkor sem érdemes közbenső telephelyet választani, mivel ez esetben többszöri be- és
kirakodás szükséges, míg a két végpont – a nyersanyag vagy a piac – mellé település esetén ennek egy része
megtakarítható. Közbenső telephely választása legegyszerűbb esetben tehát három szállítási pont meglétekor
fordulhat elő (két nyersanyag – egy piac, vagy egy nyersanyag – két piac).

3.1.2.1. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
Weber egy háromszögből indul ki, melynek csúcspontjai egy-egy termelési tényezőt jelképeznek, mégpedig:
fogyasztópiac, nyersanyag és energia. Számításai során Weber arra a következtetésre jutott, hogy adott eladási
ár mellett a nyereséget csak oly módon lehet tovább növelni, ha az üzem csökkenti a költségeit, vagyis olyan
helyre próbál települni, ahol a szállítási költségek együttes összege a legkisebb lesz. Az ABC háromszögön
belül kell megtalálni ezt a pontot, ahol a termeléshez nélkülözhetetlen mennyiségek szállításának költsége a
legkisebb. Tulajdonképpen a háromszög súlypontját kellene keresni, de nem a mértanit, hanem egy olyan
jellegűt, amelyre a következő feltételezések fennállnak Illés (2008) alapján:
w1t1s1 + w2t2s2 + w3t3s3 min, ahol w1, w2, w3 = az egyes pontokba ki- és beszállítandó fajlagos súlymennyiségek,
vagyis az anyag- és késztermékindexek,
• t1, t2, t3 = az adott anyag-, illetve termékfajtákra vonatkozó szállítási tarifák,
• s1, s2, s3 = a keresett távolságok a csúcspontoktól, amelyek együttesen az optimális P telephelyet
meghatározzák.
A számítások eredménye egy olyan földrajzi pont, mely valahol a térben helyezkedik el, de korántsem biztos,
hogy ebben a pontban éppen települések találhatók, s még utak is vezetnek oda. Ha nincsen út vagy vasút, amin
szállítani lehetne, akkor vagy ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, vagy a telephelyet kell arrébb helyezni,
ami persze egyben az optimális ponttól való eltérést is jelenti.
Weber modelljének további gondolatai ennek az elmozdulásnak a döntési mechanizmusával kapcsolatosak.
Ilyen például a munkaerő figyelembevétele. Weber korában a munkaerő csak helyben volt felhasználható, így
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felmerült a kérdés, vajon megéri-e a szállítási szempontból optimális telephelyről egy alacsonyabb munkabérű
helyre áttelepülnie az üzemnek. Weber kidolgozott egy ún. munkaegyütthatót (Arbeitskoeffizient = A), amely az
1 tonna szállítandó súlyra vonatkozó bérköltséget jelenti.
Illés (2008) szerint amennyiben „az optimális szállítási pont magasabb bérköltségei mellett a munkaegyüttható
A1, az olcsóbb munkabérű településen pedig A2, akkor az egy megmozgatandó tonnára jutó bérmegtakarítás A1 –
A2. Ha a telephelynek az optimális szállítási ponttól e munkaerő felhasználása érdekében S kilométerrel kellene
elmozdulnia, akkor ez abban az esetben érné meg, ha e kilométerszám, a tonna-kilométerenkénti szállítási tarifa
(t) és a telephelysúly szorzata kisebb, mint a két munkaerő-együttható különbözete, vagyis:
T·S·t < A1 – A2 ”
Tehát bizonyos esetben úgy érhető el megtakarítás, ha a bérköltségek egy részét helyettesítik a szállítási
költségekkel. Ez az ún. helyettesítési hatás, mely fontos szerepet töltött be a későbbiekben a telephelyelméletek
modelljeiben.
Modelljében Weber az ún. agglomerációs hatásokat is igyekezett szem előtt tartani. A méretgazdaságosságot az
alábbiak szerint vizsgálta, Illés (2008) alapján Weber szerint ilyen szempontból a telepítési döntésnek
alapvetően kétféle lehetősége van:
• „Az egyik: a két azonos terméket termelő üzem egymástól nem túl messze, de mégis különböző beszállítókra
és késztermékpiacokra telepítése, az azokból, ill. azokhoz való szállítás szempontjából optimálisan.
• A másik alternatíva a két kisebb üzem együttes kapacitásával azonos nagyobb üzem létesítése valahol a kettő
közötti területen, amely ugyan a kisebb üzemek beszállítóitól és piacaitól így valamivel távolabb lenne, de
kihasználhatná a nagyobb méret gazdaságosságát.”
Abban az esetben érdemes nagyobb üzemet építeni, amennyiben C jelöli az üzem méretétől független állandó
költségeket, W1 és W2 pedig a kisebb üzemek késztermék-előállítását, ekkor Illés (2008) alapján:
T·S·t < 2C/(W1+W2) – C/(W1+W2)

1.3. Lösch regionális gazdasági elmélete
A két világháború között jellemző piaci feszültségek, valamint az 1929–33-as gazdasági válság miatt is egyre
inkább előtérbe került a piacok térbeli törvényszerűségeinek vizsgálata a telepítési döntések eddigi tényezőinek
figyelembevételén túlmenően. A korszak ismereteit August Lösch foglalta össze 1940-ben megjelent művében
(Die räumliche Ordnung der Wirtschaft).

3.1.3.1. ábra Forrás: http://clustersmarinvillalobos.blogspot.com/2007/11/biografas-august-lsch-1906-1945.html
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Lösch egy térbeli egyensúlyelmélet kidolgozását vette fontolóra, mely tökéletes versenyt feltételez, s melyre az
alábbi feltételek igazak:
• minden telephelyen olyan gazdasági tevékenység folyik, mely egyrészt jövedelmet jelent a termelő számára,
másrészt pedig valódi szükségletet elégít ki, vagyis a fogyasztók számára hasznos termékeket, ill.
szolgáltatásokat állít elő;
• a telephelyek a térben sűrűn helyezkednek el, minden keresletet kielégítve;
• bárki, bárhol végezhet bármilyen gazdasági tevékenységet;
• a termelés és a kereskedelem piaci körzetei a lehető legkisebbek a minél több résztvevő érdekében;
• az éppen a piaci körzetek határain elhelyezkedő fogyasztók bármely termelőtől választhatnak, alapvetően
közömbös a viselkedésük.
A modell meghatározó környezeti tényezői közé tartozik a közlekedési eszközök fejlődése (pl. teherautó), a
közúti infrastruktúra kiépülése és a villamos energia hozzáférhetőségének javulása.
A regionális gazdaságtani vizsgálatok ebben a korban leginkább a piaci problémákra, a verseny térbeli
összefüggéseire, az állami szerepvállalás térbeli hatásainak vizsgálatára koncentráltak. Lösch munkájának
eredményeképpen tudható, hogy a profitmaximalizálás indokolja a telephelyválasztás fő szempontját, a
versenytársak, valamint a fogyasztók térbeli elhelyezkedésére pedig a hatszögletű vagy kaptárszerű
elrendeződés jellemző.
Lösch modellje kiindulásként három tényezőt vett figyelembe, mégpedig a 3t-t, vagyis a távolságot, a
tömegtermelést és a tökéletes versenyt. Ezt továbbfejlesztve bevonta modelljébe a társadalmi-gazdaságitermészeti tényezőket is. Munkájának középpontjában a piaci vonzásterek és a gazdasági régiókba történő
szerveződésük állt. Véleménye szerint tökéletes térbeli piaci verseny esetén, amennyiben egy síkságra települt
üzem az önellátó családi gazdaságok helyett elkezd valamit termelni, valamilyen árut gyártani, akkor ellátási,
piaci körzete addig terjed ki, amíg a termék szállítási költsége a jövedelmével egyenlő nem lesz, s amíg olcsóbb
megvenni, mint otthon előállítani. A jövedelmező tevékenység következtében újabb gazdasági szereplők lépnek
be a piacra, s végül lefedik a teljes területet. Ez a belépésesdi addig tart, amíg létezik profit. A kialakuló piaci
körzetek kezdetben kör alakúak, majd sokszögekké, pl. hatszöggé alakulnak. Ez a példa egyetlen termékre
vonatkozik, de mivel természetesen valójában sokféle terméket gyártanak és fogyasztanak, sokféle piaci körzet
jön létre, és többféle – pl. eltérő méretű és alakú – térbeli háló alakulhat ki.
Egy másik, a szakirodalomban ismert térbeli modell ugyancsak egy német tudós nevéhez fűződik. Walter
Christaller 1935-ben publikálta munkáját (Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena. Gustav Fischer Verlag),
melynek lényege a központi helyek elméleteként, ill. rendszereként vált ismertté.
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3.1.3.2. ábra Forrás: http://faculty.washington.edu/krumme/450/christaller.html
Munkájában Christaller a közigazgatáshoz hasonlóan egy teljesen hierarchikus rendszert mutat be. Ennek
értelmében kisebb piaci területek alkotják a magasabb szinten lévő ellátóterületeket, s ezek a piaci központok
egy lépcsős rendszert alkotnak. Illés (2008)3 szerint a központi helyek elmélete, illetve rendszere leginkább a
kelet-európai, tervgazdálkodást folytató államokban vált népszerűvé, mivel logikája közel állt a központi
tervezés gondolatiságához. Többek közt Magyarországon is születtek a központi helyek elméletét követő
településhálózat-fejlesztési koncepciók.

1.4. Területi munkamegosztás (Ricardo, Ohlin)
David Ricardo 1817-ben megjelent munkájában (The principles of political economy and taxation) ismertette a
komparatív előnyök elméletének lényegét, mely tulajdonképpen a nemzetközi kereskedelem és a
munkamegosztás gondolatkörének és elméleteinek összekapcsolását jelentette. A telepítés is szoros
kapcsolatban áll a munkamegosztással, hiszen az optimális telephelyválasztás gazdaságos tevékenységet és
ezáltal egy nagyobb térségre kiterjedő versenyképességet is megalapozhat.

3.1.4.1. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/David_Ricardo%281%29.jpg
Munkájában Ricardo arra kívánt rávilágítani, hogy a nemzetközi kereskedelem minden részt vevő ország
számára bizonyos előnyökkel jár. A megfelelő, előnyös munkamegosztás feltétele az, hogy a különböző
termékek, ágazatok termelékenysége, valamint hatékonysága eltérő legyen a különféle országokban. A lényeg,
hogy egy termék vagy ágazat más ágazatokhoz, termékekhez viszonyított hatékonysága az adott országban jobb
legyen, mint ugyanezen ágazatnak, terméknek a másik országban az ottani többi ágazathoz viszonyított
pozíciója. Ebben az esetben a nemzetközi kereskedelemben részt vevő országok a náluk relatíve hatékonyabb
tevékenységekre fognak specializálódni, ezáltal a munkamegosztás összességében nagyobb hatékonyságot és
többlettermékeket eredményezhet.
Illés (2008)4 szerint például a nemzetközi cserében az adott áruk áraránya a két ország árarányai között fog
kialakulni. „Ha pl. Magyarországon egy tonna kukorica és egy tonna búza ráfordításai 1:1 arányban állnak
egymással, és Romániában ugyanez az arány 1:1,2, akkor – egyéb feltételek azonossága mellett –
Magyarországnak a búza, Romániának a kukorica termelésére kell szakosodnia. A két termék cserearányai a
bilaterális kereskedelemben az 1:1 és az 1:1,2 között lesznek, de hogy pontosan hol, azt már nem a
közgazdasági törvények, hanem a két ország kereskedőinek tárgyalási pozíciói, ügyessége, valamint a gazdasági
és politikai erőviszonyok szabják meg.”
Ricardót követően sokan sokféleképpen változtatták, fejlesztették tovább, egészítették ki, gondolták újra
elméletét. Ezeknek a munkáknak a szintézise mintegy száz évvel később két svéd közgazdász, Eli Hekscher és
Bertil Ohlin munkáiban megjelenve Hekscher–Ohlin-elvként vált ismertté a regionális gazdaságtanban.
Hekscher műve 1919-ben, Ohliné pedig 1933-ban jelent meg (Bertil Ohlin: Interregionális és nemzetközi
3
4

Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
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kereskedelem. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981). 1977-ben Ohlin ez irányú munkásságáért
közgazdasági Nobel-díjat kapott.

3.1.4.2. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Bertil_Ohlin.jpg
Modelljében Ohlin két olyan régió gazdasági kapcsolatait vizsgálta, melyek között kizárólag az előállított
termékek áramlása megengedett, a termelési tényezőké nem. Az egyes régiók eltérő adottságokkal
rendelkeznek, különböző arányú termelési tényezőkkel stb., s mivel nincs termelésitényező-áramlás a régiók
között, így a tőke- vagy munkaerőhiány, ill. -fölösleg nem tud kiegyenlítődni. A szűkösen rendelkezésre álló
tényező drágábbá, míg a felesleggel rendelkező olcsóbbá válik. Illés (2008) szerint ennek következménye az,
hogy mivel „a termékek költségeit az előállításukhoz felhasznált termelési tényezők ára szabja meg, így a
földdel bőségesen ellátott régiókban a földigényes, a sok és fölös munkaerővel rendelkező régiókban a
munkaigényes, a sok tőkével rendelkező régiókban viszont a tőkeigényes termékek válnak viszonylag olcsóbbá.
Azáltal azonban, hogy olcsóbbá válnak, egyúttal versenyképesek is lesznek, és megindul vagy megnő e
termékek exportja azon más régiókba, ahol az e termékekhez elsősorban szükséges termelési tényező
szűkösebben áll rendelkezésre.”
Vagyis az egyes régiók olyan termékeket fognak importálni, melyek előállításában nagy a súlya a náluk szűkös
tényezőknek, s olyan termékeket fognak exportálni, melyek előállításában a bőségesen rendelkezésre álló
tényezők dominálnak. Ohlin a következőképpen lép tovább ezen a feltételezésen, Illés (2008) alapján: „Ha egy
munkaerővel fölösen rendelkező régió nagy arányban termel saját szükségletein túl munkaigényes termékeket,
és azokat exportálja, ez jelentősen meg fogja növelni az adott régióban a munkaerő iránti keresletet. A
munkaerő következésképpen keresettebb, szűkösebb tényezővé válik, értéke és ez által a munkabérek meg
fognak növekedni. Más oldalról, ha Anglia pl. nem importált volna élelmiszereket olyan országokból, ahol föld
bőségesen állt rendelkezésre, és egész élelmiszer-szükségletét otthon kellett volna megtermelnie, az óriási
nyomás alá helyezte volna a hazai földterületet, a legkevésbé termékeny földeket is intenzíven meg kellett volna
művelni, s a földjáradékok, a földbirtokosok jövedelme a csillagokig emelkedett volna. A szabad kereskedelem
tehát nagymértékben tehermentesítette Anglia földjét a túlzott arányú és intenzív művelés alól, és ez a
földbirtokosok járadékát nagymértékben csökkentette. Ez az érdekütközés volt az alapja Angliában az egész
XIX. századon végighúzódó gabonavámokról folytatódó vitának.”
Ohlin modellje szerint a kereskedelem nemcsak a termékek cseréjéről szól, hanem azt is befolyásolja, hogy a
tényezőárak (pl. munkabérek, földjáradékok, kamatok) kiegyenlítődjenek az eltérő adottságú régiók között.
Tehát a kereskedelem részben helyettesítheti a munkaerő és a tőke áramlását.

1.5. Regionális fejlődés és struktúraváltás 1. (Perroux,
Boudeville)
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A XX. század második harmadában a keynesi közgazdasági gondolkodás került a középpontba, s nem volt ez
másként a regionális gazdaságtanban sem. A második világháborút követően egyre nagyobb súlyt kap a
regionális gazdaságtan.
Több regionális gazdaságtani modell kiindulópontját a keynesi multiplikátor vagy tovagyűrűző hatás alkotja. E
szerint az elképzelés szerint, amely a világháborút követően még relevánsabbá vált, egy olyan külső hatás –
mely az adott térség gazdasági rendszeréhez képest minősül külsőnek –, mint például valamilyen beruházás,
exportigény stb., jó esetben tovagyűrűző gazdaságélénkítő vagy akár gazdaságnövekedési hatásokat is kiválthat.
Ezen hatások az adott térség – ország, régió, város – gazdasági szerkezetétől, belső kapcsolatainak intenzitásától
is nagymértékben függnek.
François Perroux francia közgazdász 1955-ben publikálta írását (Note sur la notion de pole de croissance.
Économie Appliquée, No. 1. et 2. 1955.), melyben a multiplikátor hatáshoz kapcsolódva elsőként szerepelt az
ún. növekedési pólusok és centrumok elmélete.

3.1.5.1. ábra Forrás: http://www.eumed.net/economistas/06/perroux.htm
Ezek az ún. növekedési pólusok nem mást jelentenek, mint különféle ágazatok gazdaságélénkítő céllal történő,
adott térségbe való telepítését. Ezen ágazatok a gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatokon keresztül
adhatnak lökést más tevékenységek fejlődéséhez. Illés (2008) 5 szerint ezek a „kapcsolatok különbözők, vannak
úgynevezett serkentő vagy serkentett iparágak. A serkentő vagy ösztönző ágazatok azok, ahol az újítási szellem,
a vállalkozói kedv, a kereslet és a technikai fejlődés által kiváltott előrehajtó erők a legerősebbek, és ezen
keresztül más gazdasági tevékenységekre is hatást gyakorolnak. Ezek a hatások ismét kétfélék lehetnek: az ún.
toló és húzó (push and pull) hatások. A toló vagy push hatások azok, amikor pl. egy új olajlelőhely feltárása,
helyben vagy máshol, ösztönzést ad új kőolaj-feldolgozó, ill. petrolkémiai létesítményeknek. Húzó vagy pull
hatásról beszélünk, ha egy autógyár a műszer-, gumi-, hengereltacéláru-termelésnek ad ösztönzést. Push hatást
új erőforrások feltárása vagy a termelési folyamatban, a gyártásban egy új technológia megjelenése válthat ki,
míg a pull hatás általában keresleti eredetű, és új fogyasztási cikk megjelenésével vagy keresletének jelentős
növekedésével hozható összefüggésbe. E pólusok azonosítása és fejlesztése jelenti a kulcsot a gazdaság
fejlesztéséhez.”
Perroux növekedési pólusait nem földrajzi térben kell értelmezni. Tanulmányában gazdasági térről ír, mely nem
egyenlő a földrajzi térrel, s ezt a teret tulajdonképpen a gazdasági kapcsolatok rendszere alkotja és határozza
meg. Perroux tanítványa, J. R. Boudeville volt az, aki 1961-ben megjelent munkájában (Les espaces
économiques) konkrét földrajzi térre is alkalmazza a növekedési pólusok elméletét, hiszen a kapcsolódó
üzemek, intézmények, a munkaerő valós fizikai térben létezik és működik, aminek következtében a potenciális
hatások is térbeli eloszlással rendelkeznek. Ezeket nevezi növekedési centrumoknak. Véleménye szerint a külső
hatások nemcsak a szűkebb környezetüket befolyásolhatják, hanem például a dolgozók kulturális, fogyasztási,
egészségügyi, lakás- és egyéb igényeit és lehetőségeit is behatárolják.

1.6. Regionális fejlődés és struktúraváltás 2. (Myrdal, Tinbergen)

5
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Az előző témában szereplő tovagyűrűző hatások befolyásolják a településhálózat fejlődését, leginkább a
Christaller-féle központi helyekkel összefüggésben. Jan Tinbergen Nobel-díjas közgazdász foglalkozott
munkájában a tovagyűrűző hatás ezen aspektusával, amit az alábbi Illés (2008)6 szerinti példa mutat be a
legszemléletesebben:

3.1.6.2. ábra Forrás: http://www.nobel-winners.com/Economics/jan_tinbergen.html
„Egy 100 000 fő lakosú régióban a kiinduló időpontban a lakosok jövedelmük 55 százalékát költik
mezőgazdasági termékekre (élelmiszerekre), 20 százalékát ún. alapfokú, 15 százalékát középfokú és 10
százalékát felsőfokú szolgáltatásokra. A teljes mezőgazdasági tevékenység a mindenfajta központi szerepkör
nélküli falvakban folyik. A termelékenység a mezőgazdaságban és a szolgáltatást nyújtó ágazatokban azonos,
tehát a foglalkoztatottak és a népesség szektorális megoszlása azonos a kiadásokkal (jövedelmekkel). E
falvakban lakik tehát a lakosság 55 százaléka, 55 000 fő. Az alapfokú központok látják el a falvakat és saját
magukat alapfokú szolgáltatásokkal. Mivel a ”szolgáltatóknak” is van szükségük szolgáltatásokra, ezt a
következő kifejezéssel jelölhetjük. A falvak és az alapfokú központok együttes lakossága:
F+A1= 55 0000 + 55 000·0,2 + 55 000·0,2 2 + 55 000·0,23 +…55 000·0,2n, ahol n→∞
Könnyen felismerhető, hogy itt a Keynes-féle multiplikátor hatással van dolgunk, eszerint annak képlete is
használható:
F+A1 = 55 000/(1-0,2) =55 000/0,8 = 68 750, ebből logikusan következően
F+A1+A2 = 55 000/[1-(0,2+0,15)] = 55 000/0,65 = 84 615
F + A1+A2+A3 = 55 000/[1-(0,2+0,15+0,1)] = 55 000/0,55 = 100 000
ahol F a falvak, A1 az alsófokú, A2 a középfokú és A3 a felsőfokú központok népessége.
Mivel a képletben mindig a legalsó szinttől halmozott népességszám szerepel, az egyes központi szintek
népességszáma kivonással kapható meg. Tételezzük fel, hogy egy meghatározott időszak után a lakosság
fogyasztási szerkezete megváltozik. Most már csak jövedelme 45 százalékát költi élelmiszerekre, 25 százalékát
alsófokú, 20 százalékát középfokú és 15 százalékát felsőfokú szolgáltatásokra. Hogyan fog megváltozni a
foglalkoztatottság szektorális, és ennek következtében a lakosság lakóhely (központtípus) szerinti megoszlása?
Ezt az alábbi táblázat szemlélteti:”

6
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3.1.6.1. ábra Forrás: Illés (2008)
A multiplikátor hatások leginkább a legmagasabb szintű központokban jelennek meg, hiszen itt áll
rendelkezésre sokféle szolgáltatás, melyekkel környezetüket is el tudják látni. Valamely külső hatás régióra ható
multiplikatív hatása egyértelműen függ a régió belső szerkezetétől és a belső kapcsolatok intenzitásától is.

3.1.6.3. ábra Forrás: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1974/myrdal-bio.html
Gunnar Myrdal szintén Nobel-díjas svéd közgazdász is foglalkozott munkájában a növekedési pólusok
vizsgálatával. Elemzéseiben arra a következtetésre jutott, hogy ezen növekedési centrumok kialakítása jelentős
hatást gyakorolhat a földrajzi környezetre, s a hatás mértéke függ a gazdasági szerkezettől, ill. fejlettségtől.
Alapvetően kétféle irányú hatást lehet megkülönböztetni: az egyik a spread (terjesztő), a másik pedig a
backwash (kimosó, kilúgozó) hatás. Illés (2008) szerint:
„A spread hatás általában pozitív: az új iparág, új üzem növeli az ismeretek, iskolázottság, szakképzettség
szintjét a helyi lakosság alkalmazásával. Foglalkoztatottságot és jövedelmet növel, ami azután a helyben
elköltött jövedelmek révén további tovagyűrűző, multiplikátor hatásokat fejt ki. Emellett a helyi vállalkozások
bedolgozói szerepköre révén további beruházásokat és foglalkoztatást ösztönöz.
A backwash hatás általában negatív. Az új iparág, üzem olyan tömegáruval árasztja el az adott körzetet, amely
számos korábbi kisipari, kézműipari üzemet tönkretesz, ezért több munkahelyet szüntet meg, mint amennyit
teremt (ilyen kritikák az új bevásárlóközpontokkal szemben is elhangzanak). A helyi lakosság túlnyomó
részének iskolázottsága, szakképzettsége nem elegendő az üzemben való alkalmazáshoz, ezért az idegenből
hozott munkásokat foglalkoztat, ami a térségen belüli feszültségeket növeli. A kevés helybéli szakképzett
ember, akiket felvesz, viszont hiányzik a helybéli vállalatoknak, üzemeknek, amelyek nélkülük működni,
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fejlődni nem tudnak. E szakemberek „elszívása” tehát a helyi gazdaságnak okoz nagy kárt. A cég beszerzéseit
döntően külföldről eszközöli, néha menedzsereinek, vezetőinek fogyasztási szerkezete is zömmel külföldi
árukból áll, így a helyi gazdaságra érdemi keresleti hatást nem fejt ki.”
A gyakorlatban a backwash hatás leginkább akkor kerül előtérbe, amikor a fejlettségi különbségek túlzott
mértékben nyilvánulnak meg, a spread hatás pedig leginkább akkor érvényesül, ha az üzem és a környezet
között nincsen jelentős színvonalbeli eltérés. A növekedési pólusok koncepciója a valóságban akkor lehet
sikeres, ha a pólus és környezete közötti társadalmi, gazdasági, műszaki és kulturális különbség mérsékelt.
Sikeresen működnek ilyen programok például Franciaország déli területein (Toulouse, Montpellier, Grenoble),
viszont Afrika és Latin-Amerika több államában is kudarccal végződtek a kísérletek. Kelet-Közép-Európában
még nem bizonyított a koncepció eredményessége.

1.7. A regionális gazdaságtan továbbfejlesztése
A leckében ismertetett közgazdasági elméletek a ’70-es évek közepére teret nyertek maguknak, ezáltal a
regionális gazdaságtan is előtérbe került. A ’70-es évek közepétől azonban olyan események következtek be a
világgazdaságban, melyek a korábbi paradigmákat megkérdőjelezték, így indokolttá tették az addigi megoldások
újragondolását. A regionális gazdaságtan továbbfejlesztése az alábbi három körülménnyel indokolható:
Weber modelljének egymást követő lépései a való világban nem feltétlenül vezetnek megfelelő megoldásra.
Illés (2008)7 szerint „az olcsóbb munkaerő kihasználása már megváltoztathatja a technológiát, ami a szállított
mennyiségekre is hathat, így már nem az az optimális szállítási pont, amelyhez képest az elmozdulást eredetileg
mérték. A nagyobb üzem fajlagos anyag- és munkaerő-felhasználási mutatói minden bizonnyal mások lesznek,
mint a két kicsié. A telepítési tényezőket nem lehet egymás után, hanem csak egyidejűleg és kölcsönhatásaikat
is számba véve figyelembe venni. A legtöbb tényező meghatározott mennyisége helyettesíthető más tényezők
meghatározott mennyiségével, a technológiai fajlagosok nem egyszer s mindenkorra adottak. E tényezőket csak
bonyolult termelési-telepítési függvényekkel, egyenletrendszerekkel lehet figyelembe venni, amelyekkel
szemben ráadásul egyre több követelményt támasztottak (környezeti hatások figyelembevétele, a tényezők
részletesebb bontása, specifikálása stb.).” A regionális gazdaságtan ebbe az irányba is továbblépett.
A következő felvetés a nemzetközi, interregionális kereskedelem és a területi munkamegosztás
összefüggéseivel, a komparatív előnyökkel kapcsolatban is felmerült, melyek nem adnak megfelelő választ a
világgazdaság több jelenségére. Ohlin arra a megállapításra jutott, hogy a kereskedelem tulajdonképpen a
fejlettségi szintek közelítéséhez járul hozzá. Ezzel szemben a fejlődő és fejlett országok közötti fejlettségbeli
különbségek mit sem csökkentek a valóságban, javarészt egyre nagyobb arányban nőtt a különbség, s a fejlődő
országoknak csak igen kis hányada volt képes a felzárkózásra. Erre a jelenségre Ohlin elmélete nem adott
magyarázatot. Az utóbbi évtizedben több elképzelés is napvilágot látott a témakörrel kapcsolatban. Ezek közül
érdemes kiemelni Paul Krugman új gazdasági földrajz c. elméletét (Geography and Trade. MIT Press,
Cambridge MA., 1991). Krugman újra meghatározza a Weber-féle modellben szereplő telepítési tényezőket.
Krugman modellje szerint Illés (2008) alapján elmondható, hogy Weber elképzeléséhez képest feltételezi, „a
termelés területi koncentrációjával egyrészt valamennyi résztvevő számára csökkennek a szállítási költségek,
hiszen egyre több partner, beszállító ott van a közvetlen közelben, továbbá a munkaerő, a lakosság
koncentrációjával a fogyasztók nagy tömege is egyre könnyebben érhető el. Továbbá a méretgazdaságosság
előnyei nagyobb hatékonyságot eredményeznek, aminek következtében megnő a vállalkozók és munkavállalók
jövedelme, még többet fogyasztanak, vásárolnak, amitől még tovább nő a méretgazdaságosság, és így egy
állandóan önmagát erősítő körkörös folyamat indul meg. Az agglomerációs előnyök, a további koncentráció
tehát nem csökkenő, hanem növekvő, de legalábbis állandó skálahozadékkal jár. Egy kezdeti – akár
véletlenszerű – méretbeli előny így a kumulatív folyamat révén egyre fokozódik.” Emellett Krugman szerint a
műszaki-technológiai fejlődés következtében a szállítási költségek állandóan csökkenő tendenciát mutatnak.
Összességében megállapítható, hogy a regionális gazdasági fejlődést egyrészt a további koncentrálódás,
másrészt a fejlettségbeli különbségek további növekedése jellemzi.
A harmadik szempont az endogén fejlődés (lásd 3.2.2. téma) középpontba kerüléséhez kapcsolható. A
növekedési pólus, ill. növekedési centrum elméletek esetében a fejlődés motorját mindig valamilyen külső hatás
jelentette. Az endogén fejlődés alapvető tényezői mellett a versenyképesség és az innováció is a vizsgálatok
középpontjába került. Michael Porter versenyképességi elmélete a legismertebb a témakörben (The Competitive
Advantage of Nations. The Free Press, New York, 1990). Illés (2008) szerint „Porter a versenyképességet nem
valamely partikuláris jellemzőben, mutatóban, hanem a gazdaság legszintetikusabb mutatóiban, a megtermelt
jövedelem szintjében (egy főre jutó GDP), a foglalkoztatás színvonalában és a gazdasági növekedés ütemében
7
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véli megtalálni, ami ugyan igaz lehet, de a stratégiához és a további elemzéshez kevés fogódzót ad és némileg
tautologikus íze van (az versenyképes, aki gazdag és dinamikus, és aki gazdag és dinamikus, az versenyképes).
Fontosabb és konkrétabb a versenyképesség tényezőinek elemzése, amit Porter négy tényezőcsoportban (innen a
rombusz név) vél megtalálni. A négy tényező közül csak az egyik kapcsolódik a hagyományos komparatív
előnyökhöz. Ez a rendelkezésre álló termelési tényezők mennyisége és minősége, de itt is túllép azon,
amennyiben a termelési tényezők közé sorolja a műszaki, a közigazgatási, az informatikai, valamint a
tudományos és technológiai infrastruktúrát is. A második fontos tényező a piac, a kereslet, ill. annak ösztönző és
kompetitív jellege. A harmadik a támogató (kapcsolódó) iparágak elérhetősége, minősége, az a »klaszter«,
amelybe az adott vállalat vagy éppen város, régió integrálódik, ami azt körülveszi. A negyedik pedig maga a
vállalat jellemzői, stratégiája, szervezete, motivációja, innovatív és alkalmazkodóképessége.”

1.8. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
„Legegyszerűbb, de szemléletes példaként vegyük az irodalomban jól ismert fagylaltárus dilemmáját. A
kiinduló helyzet az, hogy egy meleg nyári napon egy hosszan elnyúló tengerparti strandon, annak közepén
megjelenik fagylaltoskocsijával egy árus, és kínálja áruját. Akik a hosszú strandon hozzá közel napoznak,
nyilvánvalóan több fagylaltot és gyakrabban fognak tőle venni, egyrészt azért, mert hamarabb tudomást
szereznek jelenlétéről, másrészt azért, mert nem jelent számukra akkora erőfeszítést odasétálni a
fagylaltoskocsihoz, mivel az közel van. A távolabb napozók valószínűleg jóval kevesebbet fognak vásárolni,
részben mert nem vagy csak későn szereznek róla tudomást, részben mert többször meggondolják, érdemes-e a
tűző napon hosszú gyaloglást megkockáztatni egy fagylaltért. Az ábra a strand különböző pontjain napozók által
megvásárolt fagylalt mennyiségét ábrázolja a fagylaltoskocsitól való távolsággal összefüggésben. A közel levők
többet, a távolabbiak kevesebbet vásárolnak, míg végül valószínűleg elérünk egy olyan pontra, ahonnan már
senkinek sincs kedve egy fagylaltért ilyen hosszú utat megtenni.

3.1.7.1. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
Tételezzük fel most, hogy megjelenik egy másik fagylaltárus. Az optimális helyzet – mind az árusok, mind a
fagylalt vevői számára – az lenne, ha kocsijukat a hosszú strand két térfelének közepén állítanák fel. A fagylalt a
lehető legtöbb emberhez közelebb kerülne, és az árusok is a lehető legnagyobb mennyiséget tudnák eladni.
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3.1.7.2. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
Csakhogy ebben a helyzetben igen nagy a csábítás mindkettőjük számára arra, hogy egymás »piacterületét
elhódítsák«. Gondoljuk meg: ha pl. P2 közelebb tolja a kocsiját P P1 -hez, akkor a saját térfele felől érkezők
továbbra is az ő vásárlói maradnak, hiszen vele találkoznak először, ugyanakkor P 1-hez való közeledésével
számos vásárló számára e térfélen is ő lesz a legközelebbi eladó.

3.1.7.3. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
Nyilvánvaló, hogy ezt a helyzetet P1 sem fogja tűrni, gyorsan áthelyezi kocsiját P2 másik oldalára, de nem
messze tőle, így aztán ő tudja elsőként fogadni a másik térfélről érkező valamennyi vásárlót. Ez a
pozíciócserélgetés addig folytatódhat, amíg mindketten eljutnak a strand közepére, ahol már nem tudnak
többletpiacot elhódítani a másiktól, miközben mind ők, mind a vásárlók rosszul járnak, hiszen annak ellenére,
hogy ketten vannak, nem tudnak az adott helyről többet eladni, mint az egyetlen fagylaltárus korábban, és
egyetlen fogyasztó sem jutott közelebb a fagylalthoz.
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3.1.7.4. ábra Forrás: Illés (2008) alapján
A fenti példa talán túl triviálisnak tűnik, mégis jól jellemzi a telephelyválasztás jelentőségét a piacokért
folytatott versenyben. Különösen nagyvárosokon belül van ennek jelentősége, ami tükröződik a telekárak és az
üzletbérek alakulásában is.
A másik, a telephellyel, a piacokért folytatott versennyel összefüggő jelenség az árak költségekkel nem
összefüggő térbeli differenciálása. Az árakkal kapcsolatos jelenség, hogy a kereslet árrugalmassága eltérő
relatíve magas és relatíve alacsony árak esetében. Viszonylag magas árak esetén a kereslet erősen reagál az árak
egységnyi változására. Drága – általában új – termékekkel a fogyasztóknak még csak kis hányada rendelkezik,
csak ennyien engedhetik meg maguknak annak vásárlását. Ha ezeknek az ára csökken, hirtelen nagyszámú
fogyasztó lép be új vásárlóként. Alacsony árú termékeknél a kereslet árrugalmassága általában alacsony. E
termékeket elérhető áruk miatt a fogyasztók nagy része már beszerezte, további árcsökkentés vásárlásaikat már
nem fogja érdemben megváltoztatni. E jelenségen alapul a dömping, ami nem más, mint az áraknak a
költségeket nem követő térbeli differenciálása. A gyártóhoz földrajzilag közelebb lakó – általában hazai –
fogyasztóknak eladott termékeket általában csekély szállítási költség terheli, ezért a termék olcsóbban lenne
árusítható. A távoli – tengerentúli – eladásokat jelentős szállítási költség terheli, ezért azok valós költsége a
fogyasztóhoz való eljuttatás ráfordításaival együtt magasabb. A gyártó azonban az egyes piacokon termékeit
nem a valós költségek szerint árazza. A közeli, hazai piacon a valós költségeknél drágábban adja, egyrészt azért,
mert ott bizonyos mértékű monopolhelyzetben van, másrészt mert ez a piac termékeivel valószínűleg már
telített, az alacsonyabb ár keresletét nem túlzott mértékben növelné. Ezzel szemben a távoli fogyasztónál nem
számítja fel a valós költségeket, egyes esetekben még az otthoninál olcsóbban is adja, így jelentős új piacokat
nyer, és ez jövedelmét nagymértékben növeli. A dömpinget a nemzetközi kereskedelem szabályai tiltják, mégis
a csábítás oly nagy, hogy a vállalatok újra és újra ehhez az eszközhöz nyúlnak.”
Forrás: Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok
Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.

1.9. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése, hogy összefoglalja a térbeli gazdaság fő közgazdasági alapjait, illetve azok
kialakulásának rövid történetét. A lecke többek között kitér az egyedi vállalkozások telephelyválasztását
meghatározó tényezők vizsgálatára, a telephelyválasztással kapcsolatos döntések következtében létrejövő térbeli
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szerkezetekre, az egyes országok és régiók közötti területi munkamegosztás és kereskedelem kialakulására. A
lecke elsajátításának becsült ideje 2,55 óra.

2. Területfejlesztés
2.1. A területfejlesztés fogalmának kialakulása és értelmezése
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-a oly módon definiálja a
területfejlesztés fogalmát, miszerint az „az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és
környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása,
rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása,
összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati
döntésekben”.
Az előbbi komplex definíció ellenére megállapítható, hogy a területfejlesztésre sem a nemzetközi, sem a hazai
szakirodalomban nincsen teljesen egységesen elfogadott értelmezés, definíció. Az angol „regional development”
vagy a német „Regionalentwicklung” kifejezés tartalma nem teljesen azonos a hazai „területfejlesztés”
fogalommal. Az angol „regional development” jelentése a területi fejlődést oly módon fedi le, hogy a spontán
fejlődésnek is teret hagy. A német „Entwicklung” kifejezés szintén tágan értelmezhető. A hazai
„területfejlesztés” fogalomban azonban jóval határozottabban jelennek meg a nem-piaci beavatkozások is, ami
feltehetően leginkább a fejlődés-fejlesztés szavak jelentéstartalmának különbözőségével magyarázható. A
területfejlesztést a mindenkori gazdaságfilozófia is befolyásolja, meghatározva a célok, eszközök, módszerek
irányvonalát.
A területfejlesztés további sajátosságai közé tartozik, hogy nem illeszthető be a klasszikus ágazati rendszerbe. A
társadalmi-gazdasági folyamatok térben és időben zajlanak, s szinte minden döntésnek egyaránt vannak térbeli
és szakmai következményei.
Bartke (1995)8 szerint: „A területfejlesztés olyan társadalmi tevékenység, amely a gazdaság területi
szerkezetének alakulását kívánja ellenőrizni, a spontán regionális (gazdasági-társadalmi) folyamatokat törekszik
a kisebb-nagyobb emberi közösségek befolyása alá vonni.” Ez a definíció leginkább a rendszerszemléletet
helyezi a középpontba. Az egyén többféle módon vehet részt a területfejlesztésben, például magánemberként,
vállalkozóként, civil szervezet tagjaként, az általa választott képviselőkön vagy akár a közigazgatáson keresztül.
A területfejlesztés szempontjából a legnagyobb szerepe egyértelműen az államnak és az önkormányzatoknak
van. Az állam a társadalmi-gazdasági rendszert megismerve dönti el, hogy mely pontokon, milyen célból tervez
beavatkozást.
Enyedi (2000)9 megfogalmazása szerint: „A területfejlesztés olyan kormányzati beavatkozássorozat, amely a
regionális fejlődés spontán folyamatait korrigálja. A korrekció célját a területfejlesztési politika határozza meg.
A konkrét célok kormányzati ciklusonként változnak, hazánkban (s Európa más országaiban is) a beavatkozás
általában a területi társadalmi egyenlőtlenségeket kívánja mérsékelni.”
Illés (2008)10 az alábbi megfogalmazást használja: „A területfejlesztés olyan döntések és tevékenységek
megjelölésére szolgál, amelyek közvetlenül a társadalom és gazdaság térbeli szerkezetének bizonyos célok
érdekében való megváltoztatására irányulnak.” Véleménye szerint a legegyszerűbb definíció a következő: „A
területfejlesztés az, amit a Területfejlesztési Minisztérium vagy más, ezzel a feladattal megbízott kormányzati
hivatal tesz.” Többnyire nem jellemző, hogy működne külön területfejlesztési minisztérium vagy hivatal,
például hazánkban sem létezett ilyen 1990-ig, ennek ellenére a térbeli, térségi, területi fejlődés mégis
folyamatosan alakult.
Ian Hamilton (1999)11 szerint a regionális fejlesztés „az emberi tevékenységek, társadalmi, gazdasági funkciók
térbeli alakításának egyik formája, amelyet az állam – a piac által nem megoldott – problémák orvoslása
érdekében hajt végre”. Megfogalmazásában leginkább a közgazdaságtani megfontolások dominálnak,
Bartke István (1995): A társadalom és a gazdaság területi szerkezete rendszerszemléletű közelítésben In: Bartke István (szerk.)
Területfejlesztés. Egyetemi jegyzet. ELTE TTK, Budapest. 9–27. o.
9
Enyedi György (2000): A területfejlesztés tudományos megalapozása. In: Horváth Gyula – Pálné Kovács Ilona (szerk.) Területfejlesztés és
közigazgatás-szervezés (Megye, régió, kistérség). MTA, Budapest. 13–26. o.
10
Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK, Typotex Kiadó, Budapest.
11
Hamilton, F. E. Ian (1999): A regionális politika összefüggései. In: Helyek, terek, régiók. (Szerk.: Nemes-Nagy József) Regionális
Tudományi Tanulmányok 4. 33–47. o.
8
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amennyiben a területfejlesztés és bármilyen állami beavatkozás helyét a piaci kudarcok területén tartja
elfogadhatónak. Beavatkozni csak ott szükséges, ahol a piac kudarcot vall.
Az Európai Unió Kohéziós Politikája alapján elmondható: „A Közösség különösen azt tűzi ki célul, hogy
csökkentse a különböző régiók és szigetek közötti fejlettségben megmutatkozó eltéréseket és a kedvezőtlen
adottságú régiók – beleértve a vidéki területeket – elmaradottságát.” (Az Európai Unióról szóló Szerződés 158.
cikke, 2003)12 E szerint a területfejlesztés fő célkitűzései közé tartozik a területi egyenlőtlenségek, az
életminőségbeli különbségek csökkentése. Sokszor a kohéziós politika szinonimájaként szokás használni a
regionális politika fogalmát. Ám az előbbi általában a térségek közötti társadalmi-gazdasági különbségek
csökkentésére vonatkozik, az utóbbi pedig a régiók között vizsgálja ugyanezt a kölcsönkapcsolati
viszonyrendszert, vagyis a kohéziós politika al-, illetve részrendszereként funkcionál.
Horváth (1998)13 a területfejlesztés feladatai között a „társadalmi alapfunkciók gyakorlásához szükséges
kedvező feltételek megteremtése” mellett kiemeli a méltányosság és igazságosság elvét is.
Kocziszky (2008)14 könyvének bevezetésében megfogalmazottak szerint: „A területfejlesztés adott (földrajzilag
lehatárolt) térség társadalmi, gazdasági, ökológiai potenciáljának tudatos és komplex javítására irányuló
tevékenység.” Ez a komplex definíció áll legközelebb a fenntartható fejlődés három dimenzióra épülő
gondolatiságához, és a rendszerszemléletű megközelítéseket, értelmezéseket erősíti.
Közigazgatási jogi szempontból (Szalai, 2004)15 a területfejlesztés mint közigazgatási tevékenység az adott
településen vagy területen élő lakosság, gazdálkodó szervezetek vagy – közösségi szükségletek esetén – a
települési önkormányzatok, illetve a központi állami szervek egymástól elkülönült döntései eredményeként
végbemenő fejlődés koordinációját, támogatását, illetőleg diszfunkció esetén korlátozását szolgálja.

2.2. A térbeliség jellemzői és a területfejlesztési tevékenységek
viszonya
Ahogyan azt már korábban is említettük, a társadalmi-gazdasági folyamatok alapvető jellemzője, hogy térben és
időben játszódnak le. Mégpedig egy olyan térben, mely egy valós földrajzi hely által lehatárolható, s mely
sajátos jellemzőkkel, illetve tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a fent említett sajátosságok természetesen
hatással vannak a térbeli, társadalmi-gazdasági folyamatokra. Illés (2008)16 alapján ez a négy jellemző a
következő:
1. térbeli, földrajzi egymásmellettiség;
2. térbeli, földrajzi differenciáltság;
3. térbeli, földrajzi távolság és mobilitás;
4. térbeli, földrajzi kiterjedtség és tagoltság.
A közgazdasági elméletek abból indulnak ki, hogy a gazdaság szereplői egymással a piacon találkoznak, ott
adnak-vesznek stb., s a piac elrendezi az egyes szereplők közötti viszonyokat. Egyértelmű azonban, hogy a
gazdasági szereplők nem kizárólag ezen a piacon találkozhatnak, hanem például egymás mellett élnek, laknak
vagy dolgoznak. Ez az egymás mellett létezés pedig olyan interakciókat indukálhat, melyek nem piaci jellegűek,
tehát a piaci mechanizmusok sem alkalmasak azok kezelésére. Ezeket a nem szándékos külső gazdasági
hatásokat nevezzük externáliáknak (lásd részletesen 2.2.2. téma). Például ha egy utcát leaszfaltoznak az utcában
lakók által összeadott pénzből, akkor ez azon utcában lakó egyén ingatlanának értékét is megnöveli, aki
pénzügyileg egyáltalán nem járult hozzá a fejlesztéshez. Ha egy gazdálkodó a földjén nem irtja a különböző
kártevőket vagy gyomnövényeket, akkor azok bizony könnyen átkerülhetnek a szomszédos területre, ezzel kárt
okozva egy másik gazdasági szereplőnek. A térbeli egymásmellettiségből fakadó interakciók általában hatósági,
város- és területrendezési szabályozást, építésügyi előírásokat, környezetvédelmi előírásokat stb. igényelnek.

Az Európai Unióról szóló Szerződés. In: Az Európai Integráció alapszerződései 2. kötet (2003) (Szerk.: Fazekas Judit.) KJK Kerszöv,
Budapest. 23–145. o.
13
Horváth Gyula (1998): Európai regionális politika. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
14
Kocziszky György (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
15
Szalai Éva (2004): A területfejlesztési igazgatás és az építési jog alapjai. In: Ficzere Lajos – Forgács Imre (szerk.) Magyar közigazgatási
jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Egyetemi jegyzet. Osiris, Budapest. 219–260. o.
16
Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK, Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
12
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Különböző térségek különböző adottságokkal, táji jellegzetességekkel és természeti erőforrásokkal
rendelkeznek. Egy helyen bőségesen rendelkezésre áll a víz, olaj stb., míg egy másik földrajzi helyen éppen
ezek jelentik a szűk keresztmetszetet az ott élőknek. Mindennek többek közt az is az egyik velejárója, hogy a
földrajzi környezet jelentősen befolyásolja a tevékenységet, ugyanakkora munkabefektetéssel különböző
eredményt és jövedelmet lehet elérni az eltérő adottságú területeken. Az egyének eltérő mennyiségű és
minőségű természeti és közgazdasági erőforrásokat birtokolnak, ami nagymértékben befolyásolja társadalomban
való esélyeiket. Az ún. különbözeti járadék ezen adottságok kombinációjából adódik, mint például egy
vízigényes ágazatnál az abból adódó nyereség, hogy közelebb helyezkedik el a vízhez. A nagy eltérések
kezelése részben a területrendezés, részben a regionális politika feladatai közé tartozik.
A földrajzi térre olyannyira jellemző távolság leküzdése idő-, energia- és költségigényes. A földrajzi távolság
leküzdése a közlekedési infrastruktúra és a műszaki technológia fejlődésével egyre könnyebbé vált a történelem
során, ami a helyi termelő monopolhelyzetének korlátozott mivoltára is felhívta a figyelmet. Hiszen ha a
távolságot le lehet küzdeni, akkor új piacokat is lehet találni, s az erőforrásokat onnan el lehet szállítani. A
piacok elszigeteltsége egyre inkább megszűnik.
A távolsághoz kötődik a mobilitás fogalma is. A különböző típusú termelési tényezők eltérő mobilitással
rendelkeznek. A föld, termőtalaj nem tartozik a mobil termelési tényezők közé, s a magas- vagy épp mélyépítésű
épületeket sem lehet könnyedén áthelyezni. Az egyes társadalmakon belül a fiatalabbak mobilabbak az
időseknél, az egyedülállók a családosoknál stb. Magyarországon hagyományosan alacsony az országon belüli
mobilitás. A pénz és az információ térbeli mozgatásának mára már szinte megszűntek a térbeli akadályai. A
különböző áruk mozgatása természetesen súlyuktól és jellegüktől függően szállítási, valamint rakodási
költségekkel jár. Illés (2008) szerint a területfejlesztés örök dilemmája a földfelszín differenciáltságából adódó
egyenlőtlenségek kezelése, illetve annak vizsgálata, hogy vajon „két hely között az objektív földrajzi
adottságokból fakadó hatékonysági, termelékenységi különbség kiaknázása nagyobb többletet hoz-e, mint az a
gazdasági, politikai és társadalmi-pszichológiai energia, amit az emberek egyik helyről való elmozdítása és új
környezetbe való helyezése felemészt”. Ez a problémakör és a különböző helyzetekre való válaszok megtalálása
a regionális politika egyik feladata.
A földrajzi tér negyedik tulajdonsága a térbeli kiterjedés és tagoltság. A termelő- és szolgáltatótevékenységek
többsége általában egy pontba települ, termékeivel, illetve szolgáltatásaival egy körzetet, térséget látva el. A tér
piaci körzetekre és ellátási területekre tagolható, amelyek nagysága igen eltérő lehet, mivel minden tevékenyég
különböző gazdasági és műszaki tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlók, fogyasztók a tér egy-egy pontjában
helyezkednek el, például falvakban, településeken és városokban. Ennek köszönhető, hogy az ellátási körzetek
száma véges, és azok egyfajta hierarchiába rendeződnek. Léteznek azonban olyan tevékenységek is, amelyek
nem kizárólag a piac törvényeit követik, hanem a közösség, illetve az állam szervezi meg azokat. Ilyenek
például a közigazgatás, honvédelem, igazságszolgáltatás, egészségügy, oktatás stb., amelyeket szintén térben is
el kell osztani, meg kell szervezni. A térbeli tagolásban, valamint a források hozzárendelésében tölthet be fontos
szerepet a területfejlesztés.
A területfejlesztési tevékenységek csoportosítása többféleképpen történhet. Három olyan jellegzetes terület
létezik, amely szoros összefüggésben áll a fentiekben vázolt földrajzi tulajdonságokkal (Illés, 2008 alapján):
1. terület- és városrendezés;
2. az állam és a vállalkozások gazdaságfejlesztő tevékenységének területi orientálása, terelése, szabályozása,
más néven a regionális politika;
3. közigazgatási területszervezés, önkormányzati finanszírozás.
Mindhárom terület kapcsolatban áll a térbeliség négy jellemzőjével, s az egyes tulajdonságok a különböző
területeket eltérő mértékben befolyásolják. Az összefüggéseket az alábbi ábra mutatja be.
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3.2.2.1. ábra Forrás: Illés (2008) alapján a szerző szerkesztése
A három terület közül a leghosszabb múltra a közigazgatási területszervezés tekinthet vissza, hiszen már az
ókori birodalmak is területi alapon szerveződtek, aminek kezdetben kizárólagos és legfőbb célja az adók
beszedése és központba juttatása volt. Nem terjedt ki arra, hogy vajon a különböző szintű települések milyen
forrásokból tudják ellátni feladataikat. Az önkormányzatiság alapja és a finanszírozási feladatok megoldására
irányuló kezdeményezések Nyugat-Európában a XIX. század közepén jelentek meg. Hazánkban a törvényi és
pénzügyi szabályozás kezdetei a kiegyezés utáni időszakra tehetők.
Városépítésről természetesen már az ókorban is beszélhetünk, de akkoriban ezt inkább művészi, építészeti
szempontú tevékenységnek tekintették. A jelenlegi terület- és városrendezésnek inkább a térbeli
egymásmellettiségből adódó egymásrahatások, összefüggések kezelése, s a lehető legjobb helyzet kialakítása a
feladata. Kezdetben a terület- és városrendezést leginkább az uralkodói igények és nem az alattvalók
szempontjai befolyásolták, amit a telekspekuláció időszaka, az ipari városok jellegzetes beépítésének korszaka
követett. A fordulat, a köz- és magánérdekek közötti arany középútra való rátalálás Haussmann báró párizsi
városrendezési tevékenységéhez köthető. Európában a modern városépítés elvei az első világháborút követően
érvényesültek igazán, a területrendezés pedig többnyire követte a városrendezési törvények és intézkedések
alakulását.
A legújabb keletű terület, vagyis a regionális politika iránti igény a legrégebben iparosodott és legsűrűbben
lakott országban, a két világháború közötti Egyesült Királyságban alakult ki elsőként. Hazánkban az átfogó
területfejlesztési politika iránti igény az 1950-es években jelentkezett, amelyhez eszközöket az új
gazdaságirányítási rendszer életbe lépését követően, vagyis 1968-ban rendeltek hozzá.

2.3. A területfejlesztés mint gazdaságpolitikai eszköz
A történelmi fejlődés következtében a XX. század második felére az állam jelentős közpolitikai szereplővé vált,
s funkciói – például a rendfenntartó, az egészségügyi ellátórendszert működtető, az oktatási és egyéb
szolgáltatási funkciók – is egyre bővültek. Ahhoz, hogy az állam ezeket a közfunkciókat és az újonnan
jelentkező feladatokat is el tudja látni, a gazdasági teljesítmény és az állami bevételek növekedése volt
szükséges. Ez a bővülő költségvetés megteremtette az alapot ahhoz, hogy az állam ne csak az államigazgatási
funkciók betöltésére koncentráljon, hanem például rászorultsági, illetve területi alapon támogatásokat adhasson.
A makrogazdaság mindenkori teljesítménye egyértelműen hatással van a regionális gazdasági szintre. A
társadalmi, gazdasági és politikai változások egyaránt befolyásolják a gazdasági aktivitást, akárcsak a természeti
környezetben bekövetkező változások, legyen az egy adott természeti erőforrás kimerülése, amin a gazdasági
teljesítmény alapult, vagy egy havaria, amely elpusztítja, illetve károsítja a gazdasági növekedés eléréséhez
nélkülözhetetlen legkülönbözőbb termelési tényező- és erőforrástípusokat.
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3.2.3.1. ábra Forrás: Kocziszky, 2008
Amint az az ábrán is látszik, nem minden régió fejlődési pályája ugyanolyan és egyezik meg a makrogazdasági
folyamatok alakulásával. A különböző regionális fejlődési pályákat az eltérő adottságok, endogén és exogén
tényezők indokolják. Ahhoz, hogy egy alacsonyabb fejlődési pályát leíró régiót magasabb szintre lehessen
állítani, a külső és belső feltételek és adottságok, tényezők összehangolása szükséges. A regionális eltérések
kezelésére az állami beavatkozás is alkalmas lehet, amelynek mértéke és aránya mindig az adott helyzettől és a
kitűzött céloktól függ. Más és más célállapot elérése szerepelhet a tervek fókuszában, de általában pozitív irányú
elmozdulások elősegítéséhez használandók. A különböző célállapot jelentheti a felzárkóztatást vagy akár a
vezető pozíció megőrzését is.
Az eltérő szintekre vonatkozó területfejlesztési tervek általában meghatározzák, hogy végrehajtásukkal milyen
állapot érendő el, ahhoz milyen módszereket célszerű alkalmazni, milyen humán és tárgyi feltételek teljesítése
szükséges, továbbá hogy milyen forrásoknak kell rendelkezésre állniuk a megvalósításhoz.
A területfejlesztési eszközöket a szakirodalom általában két nagy csoportba sorolja: a materiális és az
immateriális eszközök kategóriájába.
A materiális eszközök közé tartoznak a fejlesztések különböző pénzügyi, finanszírozási rendszerei, mint például
a különböző támogatásai alapok (európai uniós, állami, regionális, helyi, ágazati), az adókedvezmények,
befektetések, hitelek és más támogatási formák.
Az immateriális eszközök közé a különböző területi stratégiák, fejlesztési programok és az elfogadott
dokumentumok, továbbá az értékelési és monitoring rendszerek, valamint a tudományos elemzések,
tanulmányok, vagyis a területi folyamatok jellegzetességeinek feltárását célzó vizsgálatok, illetve azok
törvényszerűségeinek feltérképezése sorolható.
A hagyományos regionális politika céljai közé sorolandó a foglalkoztatási problémák megoldására való
törekvés, az agglomerációk gondjainak kezelése, a regionális fejlettségbeli különbségek mérséklése, a
társadalom és a környezet harmóniájának megteremtése, valamint a helyi kulturális örökség, hagyományok stb.
megőrzése. Az új regionális politika célkitűzései közé tartoznak a fentiekben felsoroltakon túlmenően az
endogén erőforrásokra való alapozás, a környezetileg is fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése és az
életminőség, életkörülmények javítása. A regionális politika eszközei három nagy csoportba sorolhatók: a
tervezési, vagyis programalkotó, a szabályozási és az intézményi rendszerbe.

2.4. A területi diszparitások okai
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A területi diszparitások, vagyis különbözőségek mérsékléshez járulhatnak hozzá a térségi beavatkozásokat
megalapozó fejlesztési tervek. Nem újszerű jelenségről van szó, hiszen már az ókori görög városállamok között
is léteztek ilyen különbözőségek, azonban csak a második világháborút követően került a téma vizsgálata a
szakértők érdeklődésének fókuszába. A szakirodalomban alapvetően két megközelítés ismert a különbözőségek
kialakulásának okaival összefüggésben. Az egyik elmélet a keresleti, míg a másik a kínálati oldalról vizsgálja a
problémakört, s a keresleti, illetve kínálati különbségekben látják a térbeli egyensúlytalanság okát.
A diszparitás definíciója Kocziszky (2008)17 alapján az „adott nemzetgazdaságon belül az egyes területi
egységek közötti gazdasági különbségek”.
A diszparitás kifejezhető a különböző térségek aggregált teljesítményének (Y) különbözőségével, ami függ:
C: a helyi fogyasztástól,
I: a térségben eszközölt beruházásoktól,
G: a térségbe áramló kormányzati támogatásoktól,
X: az onnan származó exporttól
és
M: az oda áramló importtól.
A különböző gazdaságpolitikai elképzelések más és más területen látják a megoldást. Míg a keynesi
gazdaságpolitika a regionális teljesítmény növelésének kulcsát a fogyasztáson keresztül látja
előremozdíthatónak, addig a neoliberális irányzat inkább a kínálat növelésében látja a megoldást.

3.2.4.1. ábra Forrás: Kocziszky (2008) alapján szerkesztve
Amennyiben a magántőke nem képes a térség Y1 teljesítménynövelésére, akkor a fent említett keynesi
megközelítés értelmében nagyobb állami szerepvállalás (G1 ) szükséges, mint azokban a térségekben, ahol a
teljesítmény magasabb. Fontos a megfelelő gazdaságpolitikai mátrix ismerete és annak megfelelő alkalmazása.

17

Kocziszky György (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar. Miskolc.
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3.2.4.2. ábra Forrás: Kocziszky (2008) alapján szerkesztve
Abban az esetben, ha a régiók növekedési ütemét (∆Y) meghatározó tényezők eltérnek, úgy is mint:
K: tőke,
L: munkaerő,
A: természeti környezet,
I: innovációs potenciál,
akkor a növekedéselméleti kutatások vizsgálatainak értelmében emiatt is kialakulhatnak diszparitások.

3.2.4.3. ábra Forrás: Kocziszky (2008) alapján szerkesztve
Amint azt az ábra is érzékeltetni kívánja, a területfejlesztés alapvető céljai között szerepel a régiók potenciális
adottságainak alakítása egyrészt a belső (b), másrészt a külső (k) erőforrások segítségével. Azok átrendezése,
minőségi cseréje, bővítése esetén akár a kereslet és kínálat fellendülése is előidézhető.

2.5. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a területfejlesztés fogalmának értelmezése, a térbeliség jellemzőinek és a
területfejlesztési tevékenységek megismertetése, továbbá a területi diszparitások okainak és a
területfejlesztésnek mint gazdaságpolitikai eszköznek a bemutatása. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,15
óra.
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3. Régiók, regionalizáció, regionalizmus
3.1. A regionális szint gazdasági szerepe
A különböző globális változások a gazdaság térbeli szerepére is hatással vannak, s átalakították azt, akárcsak a
régiók szerepét. Az egyes tudományágak különbözőképpen közelítik a régió fogalmát. Míg például a földrajz
leginkább térszerkezeti egységként vizsgálja a régiókat, addig a szociológia a kulturális és etnikai identitás
alapján lehatárolható térségeket elemzi. Lengyel (2010)18 alapján a közgazdaságtanban kétféleképpen értelmezik
a régiókat. Egyrészt földrajzilag összekapcsolódó államcsoportok esetében alkalmazzák, ilyen például az
Európai Unió is. Ezeket az országokat tömörítő csoportokat szokás még makrorégiónak is nevezni a
szakirodalomban. A régió másrészt egy adott országon belüli területi egységként is értelmezhető, mely a
nemzeti és helyi szintek között helyezkedik el a területi hierarchiában.
Általánosságban elmondható, hogy míg egy állam, ország eleve adott, pontosan lehatárolt, addig a régiókat
azonosítani szükséges. A régió latin eredetű szó (rego, regere – regio, regno, regnare – regnum), olyan területet
jelent, amely kisebb, mint a szuverén állam, amelynek a részét képezi.
A regionális tudományban három régiótípus különíthető el:
1. homogenitáson alapuló régiólehatárolás;
2. belső kapcsolatok jellegén, intenzitásán alapuló régiólehatárolás, vagy csomóponti régió;
3. fejlesztéspolitikai célú régiólehatárolás, tervezési vagy programozási régió.
A három régiótípus jellegzetes tulajdonságokkal bír, s a különböző szakirodalmi gazdaságfejlesztési
elképzelések, modellek is többnyire ezekre a sajátosságokban rejlő különbségekre vezethetők vissza.
A homogén régiók azok a területek, amelyek bizonyos szempontok alapján (például társadalmi-gazdasági
viszonyok, természeti adottságok stb.) igen hasonlóak egymáshoz. Összefüggő területként vagy olyan eltérő
földrajzi helyeken elhelyezkedő területek együtteseként is értelmezhetők, melyek ugyanolyan, közös
jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek a jellemzők nagyon változatosak lehetnek, például természetföldrajziak
(tengerszint feletti magasság, felszíni formák, növény- és állatvilág stb.), demográfiaiak (kor, nem,
családszerkezet stb.), gazdaságiak (foglalkoztatási szerkezet, vállalkozások jellemzői az adott területeken,
gazdasági dinamika stb.) vagy politikaiak (választási eredmények szerint stb.). A homogén régiók jól
alkalmazhatók a különböző elemzésekben vagy a területi munkamegosztás, specializáció vizsgálatában.
A csomóponti régiók esetében a szakirodalom a gazdasági tevékenységek térbeli koncentrációját, sűrűsödését
veszi figyelembe. A belső kapcsolatok zöme többnyire az adott csomóponton belül vagy a csomópont és
vonzáskörzete között zajlik. A kapcsolatok lehetnek például magán- (iskolába járás, utazás, telefonok,
bevásárlás stb.) vagy gazdasági (munkába járás, beszállítás, ellátási körzetek, klaszterek stb.) jellegűek.
Alkalmazhatók a növekedési pólusok vizsgálatában, s fontos szerepet tölthetnek be a területi közigazgatás
szervezése szempontjából.
A tervezési vagy programozási régió jellemzően a közigazgatási és intézményi vizsgálatokban tölt be hasznos
szerepet. Kombinálja a homogén és csomóponti régiók jellemzőit, hiszen egy inhomogén, belső kapcsolatok
nélküli területet hiábavaló fejlesztéspolitikai egységként lehatárolni. Az Európai Unió regionális politikája,
annak célrendszere és a célterületek lehatárolási módszerei leginkább ennek a típusnak felelnek meg, s nem
annyira az endogén típusú fejlesztéseknek. Általában területi tervezési és információgyűjtési szempontok
figyelembevételére a legalkalmasabb típus.
A tervezési vagy fejlesztéspolitikai célú régiók tulajdonképpen a közigazgatási területi egységekkel egyeznek
meg, a csomóponti régióknak viszont nincsenek rögzített határaik, azok folyamatosan változnak. A homogén
régiótípus valahol a két másik típus között helyezkedik el a rögzítettség tekintetében.
Az utóbbi két évtizedben a régiók fejlesztésével kapcsolatos gazdaságpolitikai szemlélet jelentős mértékben
módosult, akárcsak az Európai Unió regionális politikája. Egyre inkább előtérbe kerültek azok a szempontok
(szubszidiaritás, decentralizáció, partnerség stb.), melyek a helyi szerveződések fontosságát kívánják előtérbe
Lengyel Imre (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
18
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helyezni. A regionalizmus, vagyis az a mozgalom, amely a hagyományos régiók identitásának és
autonómiájának helyreállítását tűzte ki célul, egyelőre mindenhol regionalizációhoz vezetett, vagyis ahhoz az
állami szerephez, mely eleget tesz a regionalizmus igényeinek. A regionalizmus sokszor nem mentes a
szélsőségektől. Az Európai Unió tagállamai a regionalizáció és decentralizáció szempontjából négy csoportba
sorolhatók Illés (2008)19 alapján:
1. föderális rendszerű államok,
2. regionalizált államok,
3. decentralizált országok,
4. unitária országok.
A regionális szint gazdasági szerepének jelentőségét az adott országok decentralizációval kapcsolatos
berendezkedése is befolyásolja. A föderális berendezkedésű országok esetében, mint például Németország,
Ausztria és Belgium, a régiók saját kormánnyal, adózással, törvényhozási kompetenciákkal stb. rendelkeznek. A
regionalizált országokban alkotmányos jogú régiók találhatók, ahol egyértelmű hatalom-, illetve
hatáskörmegosztás áll fenn a központi irányítás és a régiók között, s hiányzik a régióknak az előző típusnál
megtalálható állami jellege. Ebbe a kategóriába sorolható például Spanyolország, Olaszország és az utóbbi
időkben Nagy-Britannia is. A decentralizált országok esetében a régiók jelentőségét és jogaikat az
alkotmányban ugyan nem rögzítették, de az egyes régiókban megtalálhatók választott szervezetek, bizonyos
feladat- és hatáskörökkel. Ide tartozik például Hollandia, Svédország, Dánia és Finnország. Unitária
országoknak azokat az államokat nevezzük, ahol a régiókban kizárólag közigazgatási szervek találhatók,
mindenféle politikai autonómia nélkül, ahogy az Írországra, Portugáliára és Görögországra is jellemző.

3.2. A globalizáció és a térszerveződés összefüggései
Az eddigi kutatások, vizsgálatok alapján összességében megállapítható, hogy a globalizáció hatására alakuló
gazdaság egyik jellegzetes és tetten érhető folyamata a lokalizációs folyamatok felerősödése. Ez egyben a
nemzetgazdaságok, az állami beavatkozások és szerepvállalások leértékelődésével és a regionális gazdasági
tevékenységek felértékelődésével járt együtt. S mialatt az országok szerepe gyengül, a vállalatok
versenyképessége egyre inkább egy nagyon is lokalizált adottságon alapul. A különböző kutatások szerint egy
adott ágazat sikeres vállalatai egy országon belül is koncentrálódnak egy vagy néhány térségbe, városba stb.
(például Szilícium-völgy – csúcstechnológia, London – pénzügyi szektor, Bázel – gyógyszeripar stb.). Lengyel
(2010)20 szerint a globális verseny tulajdonképpen nem más, mint olyan régiók versenye, melyek a globális
iparágak bázisait alkotják. Egy régió gazdaságfejlesztési elképzeléseiben is döntő szerepet játszik, hogy
találhatók-e az adott térségben globális vállalati bázisok, vagy sem.
A globalizáció korában egyre olcsóbbá válik a szállítás, a különböző típusú termelési tényezők mobilitása egyre
rugalmasabb, az infokommunikációs technológiák folyamatosan fejlődnek, támogatva a globalizációs igényeket,
s mindez hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági, piaci szereplők helyhez kötöttsége csökken, és szinte bárhol
végezhetik gazdasági tevékenységüket. Mindezen jelenségek mellett a különböző empirikus vizsgálatok
alátámasztják azt is, hogy a globális vállalatok versenyelőnyeit jórészt meghatározzák a központi telephely
adottságai.
Napjainkra széles körben elfogadottá vált az a nézet, miszerint a globalizáció és a lokalizáció egyazon gazdasági
folyamat két vetületének tekinthető (Lengyel, 2003) 21. Lengyel (2010)22 könyvében összefoglalja a lokálisglobális paradoxon jellegzetességeit, amit az alábbi táblázat is szemléltetni kíván. Ezek a globális nagyvállalatok
működése során megfigyelhető folyamatok egymással szoros kölcsönkapcsolatban álló, egymást feltételező,
kiegészítő jellegűek, hiszen miközben a nagyvállalatok egyre erőteljesebben globalizálódnak, azok a tényezők,
tulajdonságok, amelyekből a versenyelőnyök fakadhatnak, egyre inkább lokalizálódnak.

Illés Iván (2008): Regionális gazdaságtan, területfejlesztés. BME GTK Közgazdaságtudományok Intézet, Typotex Kiadó, Budapest.
Lengyel Imre (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
21
Lengyel Imre (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JATEPress, Szeged.
22
Lengyel Imre (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
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3.3.2.1. ábra Forrás: Lengyel (2010) alapján szerkesztve
A piaci verseny a legtöbb szektorban globálissá válik, vagyis a vállalatokra jellemző lesz, hogy globális
stratégiákat kidolgozva versenyeznek egymással, továbbá hogy ezek a globális stratégiák átlépik a regionális és
országhatárokat. A hagyományos termelési tényezők elvileg bármely vállalat számára korlátlanul elérhetők,
vagyis a mobil tényezők bárhová szállíthatók, az immobil tényezőkhöz pedig szükség szerint különböző
részlegeket lehet telepíteni. Az egész világon terjednek a tudásalapú gazdaságból származó új ismeretek és
technológiák, melyek hatással vannak az országok ágazataira, valamint jellemzővé vált a piaci szereplők közötti
szinte korlátlan és valós idejű információáramlás.
A nemzetek, régiók és városok gazdasági teljesítményére jellemző, hogy a jelentős különbségek nem
csökkennek, s főleg az ún. nem tárgyi javak (intangible assets, megfoghatatlan javak) válnak elsődlegessé, mint
például a védjegyek, szabadalmak, kapcsolatrendszer, elismertség, imázs stb. Szinte bármely vezető globális
üzletág sajátossága, hogy megadható a bázisa, a tulajdonosok országa pedig nem mérvadó. Jellemző, hogy az
ágazatok többségében a világ vezető versenyző cégeinek innovációs kapacitása csak néhány centrumtérségbe
koncentrálódik, továbbá hogy a termelő és kiszolgáló részlegek a félperifériákon, illetve a kevésbé fejlett
területeken – például Magyarországon – koncentrálódnak.
Lengyel (2010) alapján megállapítható, hogy megfigyelhető az ún. lokális specializáció felélénkülése, miszerint
egy fejlett régió azokra a tevékenységekre, iparágakra szakosodik, melyekhez a helyi környezet megfelelő
alapot biztosít, a kevésbé versenyképes, illetve jövedelmező tevékenységek pedig az elmaradottabb régiókba
települnek.

3.3. Területi verseny és versenyképesség
Az utóbbi évtizedekben mind a versenyképesség, mind a fenntarthatóság hangoztatása igen népszerűvé vált. A
két fogalom különböző értelmezéseivel találkozhatunk tanulmányozásuk közben, és az Európai Unió két fő
stratégiai irányvonalában is meghatározó szerepet játszanak.
A versenyképesség makro- és mikroszintű tanulmányozását nem könnyíti a fogalom többféle definiálása. Az EU
Hatodik Regionális Jelentése alapján a versenyképesség egységes fogalma: „...a vállalatok, iparágak, régiók és
nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatási szint tartós
létrehozása, miközben a nemzetközi, globális versenynek ki vannak téve”. Másképpen megfogalmazva olyan
gazdasági növekedésről van szó, amely magas foglalkoztatottság és jövedelem elérése mellett jön létre.
Lengyel (2003)23 szerint a területi verseny „egy olyan folyamat, amely a területi egységek között zajlik és célja a
régióban, városban élők jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság fejlődésének elősegítésével, amely
fejlődést bizonyos csoportok a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak
befolyásolni explicit vagy gyakran implicit módon”.
Összességében megállapítható, hogy a területi verseny alapvetően gazdasági szempontok szerint zajlik. A
versenyben részt vevők fő célkitűzése a sikeres gazdasági fejlődés, amely hosszú távon garantál számukra
23

Lengyel Imre (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JATEPress, Szeged.
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jövedelmeket. Amennyiben a területfejlesztés három hagyományosnak mondható célkitűzését vesszük górcső
alá, vagyis a hatékonyságot, a méltányosságot és a környezeti fenntarthatóságot vizsgáljuk, akkor
megállapítható, hogy a területi verseny fogalma leginkább a hatékonysághoz kapcsolható. Ennek következtében
a területi verseny élénkítése, valamint a regionális versenyképesség javítása a regionális gazdaságfejlesztési
tevékenységek részét képezi a területfejlesztés témakörén belül. Az is elmondható, hogy a területi versenyben
minden területi egység részt vesz, függetlenül attól, hogy mik a szándékai, valójában részt kíván-e venni benne,
vagy sem.
A régiókban a sikeres területi verseny eredményeképpen többnyire nő a jólét, javul az életszínvonal, alacsony a
munkanélküliségi ráta, új beruházások, fejlesztések jelennek meg, a terület népességmegtartó képessége jelentős
mértékben javul, s egyaránt odavonzza a fiatalokat és a különböző szakembereket. Egyértelmű, hogy a területi
versenyben kevésbé sikeres térségekben a felsorolt folyamatok ellentétes előjellel alakulnak. A területi verseny
hatásai, főleg a vállalati versenyhez képest, lassan válnak érzékelhetővé, ami sok esetben leginkább a
háztartások alacsony mobilitási tulajdonságával indokolható.
A területi verseny céljai a szakirodalom alapján a következők lehetnek:
• vállalatok, befektetők térségbe csábítása,
• emberek, új lakosok odavonzása az adott területre,
• költségvetési források megszerzése,
• figyelemfelkeltő események, a térség pozicionálása.
A vállalati befektetések ösztönzése a feldolgozóiparra, a kereskedelemre vagy az informatikai ágazatokra
egyaránt jellemző. Részben az a cél, hogy a térségben már jelen lévő, foglalkoztatást és ezáltal jövedelmet
biztosító cégeket megtartsák, illetve újabbakat tudjanak a térségbe csábítani. A humán erőforrások tekintetében
a területi verseny elsősorban a magasan képzett, versenyképes szakemberek területre vonzásáért folyik. A
költségvetési források megszerzése elősegítheti a közjavak létrehozásának hatékonyságát, például oktatási,
egészségügyi és egyéb infrastrukturális létesítmények kialakítását, ami szintén jelentős mértékben befolyásolja
egy terület vonzerejét mind a humán, mind a vállalati tőke tekintetében. A figyelemfelkeltő események
egyértelműen a régió- és településmarketing eszközrendszeréhez tartoznak, melyek segíthetik a térség
pozicionálását vonzó kulturális, sport-, környezeti stb. helyszínként. A területi versenyt általában célszerű olyan
helyi sajátosságokra, adottságokra alapozni, melyek más térségekre nem jellemzők, vagy nem fordulnak elő az
adott kombinációban.

3.4. A regionális versenyképesség
A régiók versenyképessége javításának alapvető kulcsa a regionális gazdaságfejlesztésben rejlik. Lengyel
(2010)24 alapján a régiók versenyképességének vizsgálatakor három szempontot szükséges leginkább kiemelni,
mégpedig a következőket:
1. növekvő gazdasági teljesítmény és termelékenység,
2. tartós gazdasági fejlődés,
3. nyitott piacgazdaság.
Ebben az esetben növekvő gazdasági teljesítményen olyan gazdasági növekedés értendő, melynek
következtében a régióban élők életszínvonala is jelentős mértékben megemelkedik. A tartós gazdasági fejlődés
figyelembevétele a hosszú távú – nem csak a rövid gazdasági sikerekre fókuszáló –, a szociális tényezőkre és a
természeti környezetre, az erőforrások védelmére is tekintettel lévő fejlődés fontosságát mutatja. A
versenyképesség csak nyitott gazdaságban értelmezhető, vagyis sem egyes vállalatok, sem bizonyos társadalmi
rétegek sincsenek privilegizált helyzetben, és sokszor a helyi piacokon is a külföldi termékekkel,
szolgáltatásokkal kell versenyezni.
Camagni (2002)25 öt alapvető szempontot fogalmazott meg a regionális versenyképességgel kapcsolatban,
melyek az alábbiak:
Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
24
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1. exportképes bázisszektor,
2. speciális erőforrások,
3. társadalmi tőke,
4. kooperáció,
5. aktivitás.
Hosszabb távon ugyan a regionális versenyképesség szempontjából az olyan kínálati tényezők döntőek, mint
például az oktatás színvonala, vállalkozókészség stb., azonban rövid távon az exportképes bázisszektor
kiemelten fontos, aminek következtében a külföldi működő tőke fontosabbá válhat. Egy-egy régióban
alapvetően meghatározó jelentősége lehet az önkormányzat és a térségben tevékenykedő vállalatok
együttműködése minőségének. Fontos a helyi cégek és a térségben működő bázis együttműködése, hiszen a
helyiek speciális erőforrásokkal rendelkezhetnek, melyek a globális piacon nem vagy csak nehezen elérhetők.
Minden régióban meghatározó szerepet tölt be a társadalmi tőke alapvető tulajdonságainak milyensége:
mennyiben képesek például a külső információkat értékelni, azokra reagálni, milyen a kialakult viszony a
magánszféra és a közszféra szereplői között, azok mennyiben képesek összehangolni döntéseiket a regionális
versenyképesség javítása érdekében stb. Az egyes térségek, régiók és városok sok esetben nem kizárólag
versenytársnak, hanem partnernek is tekintik egymást, vagyis kialakul egy olyan együttműködés, melynek
hatása igen széles skálát ölelhet fel. Ugyan az egyes befektetők számára a térbeli elhelyezkedés leginkább üzleti
szempontként jelenik meg a gazdasági döntéshozatal során, mégis befolyásolja döntésüket a térségek aktivitása,
vagyis például a térségi önkormányzatok vagy egyéb intézmények által nyújtott szolgáltatások köre.

3.3.4.1. ábra Forrás: Lengyel (2000)
A régiók, térségek és városok versenyképességének összetevőit megjelenítő piramismodell – Lengyel (2000)26
alapján – esetében a piramis csúcsán a végső célt a lakosság életminősége, életszínvonalának javítása
reprezentálja. Az ez alatti szinten a versenyképesség alapkategóriái találhatók (jövedelem,
munkatermelékenység és foglalkoztatottság), melyek a közvetlenül ható alaptényezőkre épülnek (ezek az
alapkategóriákat közvetlenül meghatározó tényezők, például: K+F, infrastruktúra, külföldi befektetések, kis- és
középvállalkozások, intézményi és társadalmi tőke). S végül a piramis alapját jelentő ún. sikerességi faktorok
szerepelnek, melyek tulajdonképpen a régió társadalmi-gazdasági háttérfeltételeit hivatottak összegezni.

25
26

Camagni, R. (2002): On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies, 13. (p.2395–2411)
Lengyel I. (2000): A regionális versenyképességről.Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., dec.( 962–987. o.)
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A modellben szereplő mintegy nyolc sikerességi faktor között ugyan egy helyen szerepel – a környezet
minősége kategóriában megjelenítve – a fenntarthatóság hármas egységéből a természeti környezet dimenziója,
de ha a három tényező egyensúlyát tekintjük, akkor megállapítható, hogy egyértelműen túlsúlyba kerülnek a
gazdasági-társadalmiak. (Szlávik–Csete, 2005)27 A fenntarthatóság megvalósításának alapjául szolgálhat a
három dimenzió – természeti, gazdasági, társadalmi – harmóniája, ezek figyelembevétele, vizsgálata, amely
tartós feltétele a jövőben a régiók, térségek, városok versenyképességének.

3.5. A regionális gazdaságfejlesztés értelmezése
A régiók egy része nem akar részt venni a térségi versenyben, bár nem tudja kivonni magát belőle. Léteznek
olyan régiók, melyek egész egyszerűen nem veszik figyelembe a térségi versenyhez kötődő problémákat és
kihívásokat, így értelemszerűen nem is próbálnak meg azokra valamilyen előremutató válaszlépést, stratégiát
vagy éppen cselekvési tervet megfogalmazni. Más régiók esetében viszont megfigyelhető, hogy megpróbálják
ezeket a jelenségeket kezelni, az esetleges hátrányokat, negatív hatásokat csökkenteni, a pozitívakat pedig
természetesen erősíteni.
Lengyel (2010)28 szerint a regionális gazdaságfejlesztés alapvető célja „a régióban élők életszínvonalának,
életminőségének javulásához szükséges gazdasági feltételek biztosítása”. Továbbá a regionális
gazdaságfejlesztés alapvető eszköze és módszere az „alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztési hálózatok
összehangolt, tudatos közösségi beavatkozási programja a regionális/helyi gazdasági folyamatok
befolyásolására a régió versenyképességének javítása érdekében”.
Az alulról szerveződő (ún. bottom up) kezdeményezések alkalmasak a leginkább arra, hogy egy térség, egy
adott régió a saját helyzete, adottságai és képességei ismeretének tudatában megalapozza regionális
gazdaságfejlesztési stratégiáját. Ezek a helyi programok akkor lehetnek igazán sikeresek, ha sikerül a helyi
érintetteket összefogni, kialakítani egy regionális gazdaságfejlesztési hálózatot, s a hálózatban részt vevőkkel
sikerül egyeztetni és együttműködni a célok kitűzésétől egészen azok megvalósításáig. A hatékony regionális
gazdaságfejlesztés működéséhez elengedhetetlen az egyes szereplők, programok viszonyainak, hatásainak
feltérképezése és azok összehangolása. A tudatos regionális gazdaságfejlesztésnek az is szerves részét képezi,
hogy beavatkozási programokat kell kidolgozni, melyek tartalmazzák a gazdaságfejlesztési célok eléréséhez
szükséges lépéseket, felelősöket, határidőket és az előrehaladás mérhetőségét lehetővé tevő mutatószámokat. A
gazdasági folyamatok befolyásolása során nemcsak a spontán folyamatok következtében kialakuló jelenségek
korrigálása vagy az esetlegesen hiányzó közszolgáltatások fejlesztése a feladat, hanem ezeken túlmenően a
térség gazdasági szerkezetváltásának vagy újabb ágazatok letelepedésének elősegítése. Három területet célszerű
hangsúlyozni a regionális gazdaságfejlesztési beavatkozások keretében, mégpedig:
1. a regionális vállalkozásfejlesztést,
2. a helyi üzleti környezet és
3. a klaszterek ösztönzését.
A regionális vállalkozásfejlesztésnek részét képezi az egyedi vállalkozások működésének és stratégiáinak
javítása. A helyi üzleti környezet minőségének megerősítése szintén a regionális gazdaságfejlesztést elősegítő
beavatkozások körébe tartozik. A klaszterek mint regionális húzóágazatok alkalmasak lehetnek arra, hogy úgy
javítsák egy térség versenyképességét a globális versenyben, hogy közben a helyi foglalkoztatottság sem romlik.
A klaszter lényege, hogy az egy térségben működő, egymással rivalizáló, ill. együttműködő cégek ráébredtek
arra, hogy az együttműködésük mindegyikük számára hasznos lehet, főleg mivel nem ebben az adott térségben
lévő versenytársak jelenthetik az igazi veszélyt számukra, hanem inkább más térségek, országok vállalatai.

Szlávik, J. – Csete, M. (2005): Sustainable countryside and competitiveness. Scientific Journal on Agricultural Economics, English
Special Edition. Gazdálkodás 12. sz. Különkiadás, XLIX. évf. (19–27. o.)
28
Lengyel I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
27
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3.3.5.1. ábra Forrás: Porter et al (2008) alapján szerkesztve
A regionális gazdaságfejlesztés többnyire a régió versenyképességének javítására irányuló közvetlen
beavatkozásokat jelenti. A fenti ábra a regionális gazdaságfejlesztés logikai menetét szemlélteti, amiből
egyértelműen tükröződni látszik, hogy az alapvető célja a térségben élők jólétének növelése, melyhez szükséges
a régió versenyképességi helyzetének erősítése, valamint a termelékenység javítása, melynek alapját a régióban
rejlő helyi adottságok, képességek, sajátosságok képezik.

3.6. A régiók gazdasági szerepének felértékelődése
A területi verseny a korábbiakban bemutatott régiótípusok mindegyikében létezik, csak nem egyforma
jellegzetességekkel bír. A fejlesztési, programozási régiók esetében a költségvetési források megszerzése a
kiemelt cél, hiszen annak segítségével tudják fejleszteni a térségben a közintézményeket, közszolgáltatásokat
stb. Mivel a régión belüli kohéziót a különböző államigazgatási intézmények testesítik meg, nem igazán
beszélhetünk az előzőekben vázolt térségi versenyről. Ezzel szemben a csomóponti régiók esetében a kohéziót
leginkább a gazdasági jellegű kapcsolatok alakítják, s épp ezért könnyedén értelmezhető a térségi verseny,
melynek fejlesztését elsősorban a magánszektor sikeres működéséhez szükséges üzleti környezet kialakítása,
erősítése támasztja alá leginkább.
Az Európai Unió regionális politikai alapelvei is egyértelműen támogatják az alulról jövő kezdeményezéseket.
A szubszidiaritás (lásd még 3.5.2. téma) és decentralizáció éppen a regionális, helyi kezdeményezéseknek
kedvez, ami megfelelő alapot biztosíthat a különböző bottom up típusú gazdaságfejlesztési elképzelések
kidolgozásához és megvalósításához, a programozás és partnerség pedig a regionális gazdaságfejlesztési tervek
kialakításához nélkülözhetetlen együttgondolkodást és együttműködést támogatja a különböző helyi érintettek
között.
Napjainkban mind a közgazdaságtudomány, mind a társadalomtudomány szakértői körében egyre
elfogadottabbá válik az a jelenség, miszerint a gazdaság működésében a térbeliség az egyik meghatározó
tényező. Az is egyértelműen kiderül a szakirodalomból, hogy a régiók nem véletlenül kerültek a különféle
vizsgálatok, elemzések fókuszába, hanem az eddigiekben már vázolt globalizációs folyamatoknak, műszakitechnológiai fejlődésnek, valamint az erősödő iparági, vállalati versenynek köszönhetően.
A régió tulajdonképpen egy igen rugalmasan értelmezett gyűjtőfogalom, mely általában valamilyen tipikus
jellemzők alapján lehatárolható területet, térséget fed. A régiók három alaptípusa (homogén, csomóponti,
fejlesztési) került a területi versennyel, versenyképességgel és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakértők
kutatásainak középpontjába. A különféle megközelítések eltérései többnyire éppen ezeknek a régiótípusoknak a
sajátosságaiból, jellegzetességeiből fakadnak.
Napjainkban jellemzően a helyi térségekre, ingázási övezetekre vonatkoznak a regionális gazdaságfejlesztési
kezdeményezések. Szintén előtérbe kerültek a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó regionális
gazdaságfejlesztési kérdések is. A tudásalapú gazdaság sikerességét befolyásolja az adott régió társadalmigazdasági berendezkedése, s leginkább a fejlett országok sikeres régióinak a globális tendenciákra adott
válaszaiként értelmezhető. Ugyan a kevésbé fejlett régiókban is megfigyelhetők az ilyen típusú gazdaság jegyei,
de bizonyos értelemben alárendelt, sajátos munkamegosztás kíséretében alakultak ki.
A tudásalapú gazdaság leginkább egy adott térség K+F+I tevékenységével kapcsolatos mutatószámaival
jellemezhető, s tulajdonképpen egy olyan típusú gazdaságot jelent, amely az információk és a tudás
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felhasználásán és elosztásán alapul. Az ilyen típusú gazdaságban a jólét, a teljesítmény, valamint a
foglalkoztatottság növekedését leginkább a tudásintenzitás és a magas technológia fejlődése befolyásolja.
Magyarországon a régiók szerepének felértékelődéséhez a rendszerváltozást követő térségi különbségek
kiéleződése is hozzájárult (például kelet-nyugati lejtő), s a határok megnyitásával megnőttek a különféle
kapcsolatok, együttműködések lehetőségei. Ehhez járult még hozzá a régióknak az Európai Unió
intézményrendszerében a koncentráció elvéhez kötődve az egységes európai térlehatárolásban betöltött szerepe.

3.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
A NUTS betűszó jelentése: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – Nomenclature of Territorial
Units for Statistics, vagyis a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája.
A NUTS rendszert az Európai Unió Statisztikai Hivatala, vagyis az Eurostat dolgozta ki 1996-ban és újította
meg 2003-ban. Az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza a vonatkozó előírásokat. A
rendszer az Európai Unió 27 tagállamában, egyes jelölt országokban (Horvátország, Macedónia, Izland,
Törökország) és az EFTA (European Free Trade Association) országokban (Liechtenstein, Norvégia, Svájc)
létezik.
Egy olyan egységes rendszer kialakítása volt a cél, mely alkalmas eszköze lehet a területi különbségek
mérésének, összehasonlításának és nyomon követésének összeurópai szinten. Ezeket a statisztikai egységeket
általában a közigazgatási egységekből építkezve alakították ki. Az uniós támogatások elosztásában is fontos
szerepet töltenek be, vagyis egy ún. fejlesztéspolitikai cél is indokolttá tette kialakításukat. A NUTS rendszer
tulajdonképpen nem más, mint egy hierarchikus területi besorolási rendszer, melyben a rendszer kidolgozásakor
öt, 2003 júliusa óta három szint szerepel.
NUTS 1-es szinten Magyarország három országrészre oszlik.

3.3.6.1. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/HU_NUTS_1.png
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A NUTS 2 hét tervezési-statisztikai régióból áll, a NUTS 3-as szint pedig a megyéknek és Budapestnek felel
meg (19+1).

3.3.6.2. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/HU_NUTS_2.png
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3.3.6.3. ábra Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/HU_NUTS_3.png
A korábbi NUTS 4 és NUTS 5 szinteken a LAU 1 és LAU 2 kategóriákat vezették be 2003-ban, a NUTS
rendszer átdolgozásakor. A LAU jelentése Local Administrative Units, vagyis helyi adminisztratív egység. A
LAU 1 (korábbi NUTS 4) szintnek Magyarországon a kistérségek felelnek meg. A jelenleg érvényben lévő
magyar kistérségi lehatárolás szerint 174 darab van hazánkban, a 27 tagállamban pedig összesen 3 646. A LAU
1 szintet nem mindenhol határolták le, de azért a legtöbb EU-tagországban találunk rá példát. A LAU 2 szint
mindenhol meghatározásra került, s az önkormányzatokat vagy az azokkal egyenértékű egységeket jelenti.
Magyarországon 3 152 LAU 2 található.
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3.3.6.4. ábra Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal (2007):
Tájékoztató a területfejlesztési kedvezményezett térségek besorolásánál alkalmazott mutatókról és a számítás
módszeréről a 67/2007. (VI.28.) OGY határozat és a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII.
törvény alapján. Budapest, 2007. november
Egy-egy NUTS-kód ennek a hierarchikus besorolásnak megfelelően alakul, vagyis az első két betű jelöli az
országot (Magyarország esetében HU), majd az első szám azt mutatja, hogy melyik NUTS 1 szintről van szó,
ezt követik a NUTS 2 és NUTS 3 szintek azonosítására szolgáló számjegyek. Például a HU312 kód jelenti
Magyarországon Heves megyét, mely az „Észak és Alföld” lehatároláson belül az Észak-magyarországi
Régióban található.

3.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a regionális szint gazdasági szerepének megismertetése. Ennek keretében vizsgálja
a globalizáció és a térszerveződés összefüggéseit, a területi verseny sajátosságait és a regionális
versenyképesség jellegzetességeit. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,95 óra.

4. A regionális gazdasági fejlődés fogalma és
magyarázatai
4.1. Gazdaságtörténeti iskola 1.
Az embereket már az ókorban is foglalkoztatta a gazdasági fejlődés gondolata. A kezdetekben a görög
filozófusok például arra keresték a választ, vajon mi lehet az oka annak, hogy míg egyes közösségek,
városállamok virágzásnak indulnak, addig mások hanyatló ágba kerülnek. Természetesen eleinte ezeket a
változásokat természetfeletti erőknek tulajdonították, s az istenségek haragjával, illetve jókedvével hozták
összefüggésbe a különféle jelenségeket.
Dikaiarchos (Kr. e. 320 körül) például abban látta a fejlődés kulcsát, ha minél több nomádból pásztor, majd
azokból földműves lesz az idők folyamán. Mások a fejlődés vagy hanyatlás okát inkább a háborúkkal, a
munkaképes lakosság csökkenésével hozták összefüggésbe.
A kereszténység terjedése nyomán szintén foglalkoztak a témakörrel, s véleményük szerint a hanyatlás okai a
morális értékrendben keresendők. A későbbiekben a reneszánsz kor képviselői a természeti kincsek
megszerzésével hozták kapcsolatba a fejlődést, ami nem is csoda a felfedezések és a kereskedelem virágzásának
korszakában.
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Egyes tudósok munkáikban azt vizsgálták, hogy a gazdasági tényezők egy idő után nemhogy a kiegyenlítődés
felé mutatnának, hanem inkább tovább növelik a regionális különbségeket. Myrdal szerint a fejlődés alapvetően
két dolognak köszönhető, mégpedig:
• a multiplikátor hatásnak,
• illetve a területi kölcsönhatásnak.
A komparatív előnyök (például egy adott térségben rendelkezésre álló munkaerő vagy erőforrás) nyújtják az
alapvető motivációt egy ágazat fejlődéséhez. Ezen alapulva később a multiplikátor hatás jelentkezik. A
komparatív előnyökön alapulva már szerzett előnynek számít például az infrastruktúra fejlettsége, a magas
adóbevételek stb., s ezáltal még több befektetőt, tőkét vonzanak a térségbe. Ez jelenti a további fejlődés kulcsát.
A területi kölcsönhatás jelenségével kapcsolatban Myrdal azt állapította meg, hogy egy ún. hullámeffektusról
beszélhetünk, miszerint a centrum növekedése jóval gyorsabb a peremterületekénél, s azokra rázúdítja a
centrumban előállított termékek tömkelegét, ezzel akadályozza a helyi feldolgozóipar fejlődését. Ugyanakkor a
terjedési hatás értelmében a központi területek kiterjedése megfelelő ösztönzést adhat a peremterületek
fejlődésének is.
Myrdal modellje három fázisra bontható:
1. hagyományos, preindusztriális,
2. iparosodás,
3. terjedési hatás megjelenése.
A hagyományos szakaszra a minimális regionális különbségek jellemzők. Az iparosodás időszakában jelenik
meg az előzőekben már ismertetett hullámeffektus és multiplikátor hatás, melyek a regionális egyenlőtlenségek
növekedéséhez járulnak hozzá. A harmadik fázisban a terjedési hatásnak köszönhetően csökkennek ezek a
regionális eltérések, különbségek.

3.4.1.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Walt_Rostow_1968.jpg
A gazdaságtörténeti iskola egyik legnevesebb képviselője W. W. Rostow volt, s az ő munkásságához kötődik az
ún. pályaszakaszok elméletének kidolgozása.
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3.4.1.2. ábra Forrás: Schätzl (1993) alapján
A hagyományos gazdaságú térségekben a mezőgazdasági tevékenységek aránya a legmagasabb. A lakosság
alacsony mobilitású. A K+F-ben bekövetkező előrehaladás hatásai nem érzékelhetők.
Az átmeneti gazdaságban jellemzően lassúak a különböző társadalmi-gazdasági folyamatok, azonban már némi
fejlődés mutatkozik, mely a külső és belső tényezőknek köszönhető.
A dinamikus fejlődési szakaszt jelentős beruházások, fejlesztések jellemzik.
A fejlődés érett szakaszában átrendeződnek a fejlődés alapvető mozgatórugói, s sok esetben új ágazatok
jelennek meg, aminek velejárója lehet akár másféle vállalkozások, irányítási rendszerek feltűnése és
alkalmazása is.
A tudásorientált gazdaságban már egyértelműen a K+F+I határozza meg az erőviszonyokat.

4.2. Gazdaságtörténeti iskola 2.
Friedman is kidolgozott egy modellt, mely négy fejlődési szakaszra osztható. Vizsgálataiban azt feltételezte,
hogy egy ország gazdasági fejlődése hatással van a térszerkezetre, az erőforrások átrendeződésére.
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3.4.2.1. ábra Forrás: http://goldfuture.files.wordpress.com/2010/01/milton-friedman.jpg
A négy szakasz a következő:
1. preindusztriális,
2. átmeneti,
3. ipari,
4. posztindusztriális.
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3.4.2.2. ábra Forrás: Kocziszky (2008)
A preindusztriális korszakra alapvetően jellemző, hogy az egyes ipari telephelyek igen szétszórtan helyezkednek
el – ez tulajdonképpen egybeesik a 3.4.1. témában tárgyalt Rostow- modell 1. és 2. szakaszaival. Amint azt az
ábra is mutatja, az átmeneti időszak az, amikor elkezdődik az ipari koncentráció, és ennek következtében
kialakul egy központi tér, egy centrum. Ez a Rostow-modell 3. szakaszának feleltethető meg. Az iparilag már
fejlett régiókat a többközpontúság jellemzi – ebben az esetben Rostow 4. szakaszával találhatunk egyezést. Az
utolsó fázisban, a posztindusztrializmusban az ipari tevékenység helyét a szolgáltatások, vagyis a tercier szektor
veszi át, ami könnyen kapcsolatba hozható a Rostow-modell 5. szakaszával.
A gazdaságtörténeti iskola más neves képviselői arra is kitértek vizsgálataikban, hogy vajon a regionális
gazdasági fejlődést mennyiben befolyásolják az egy adott régión belül található ágazatok változásai, hiszen azok
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a különböző külső és belső tényezők társadalmi-gazdasági hajtóerők hatására időnként átrendeződnek,
tulajdonképpen folyamatos változásban vannak.
A régiók gazdaságát a szakirodalom három ágazatra osztja fel, mégpedig:
1. primer – mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászat;
2. szekunder – ipar, kézműipar;
3. tercier – szolgáltatások.
A primer szektornál a földön, a szekunder szektor esetében a feldolgozáson, a tercier szektorban pedig a humán
erőforráson van a hangsúly, ezek a legfontosabb termelési tényezők.
Az egyes ágazatok közötti átrendeződéseket több tényező is befolyásolja, mint például a keresleti és kínálati
sajátosságok, a műszaki technológia fejlődése stb. Egyértelmű, hogy ezek a változások hatással vannak egy
adott térség gazdaságára is.

3.4.2.3. ábra Forrás: Kocziszky (2008)
A gazdasági fejlődés kezdeti szakaszát a primer szektor túlsúlya jellemzi, mely az iparosodás hatására
mérséklődik, s így a szekunder szektor lép a helyébe. A fejlett gazdaságokra már a tercier szektor magas aránya
jellemző.

4.3. Evolúciós irányzatok
Több neves közgazdász vizsgálta kutatásaiban a gazdasági ciklusok természetét, mint például Schumpeter,
Kondratyev és Rostow.
Egy gazdaság fejlődését, folyamatainak sikerességét meghatározó tényező az innováció. Az innováció az, ami
valójában dinamikus környezetbe helyezi a gazdaságot és benne a vállalatokat. Schumpeter megítélése szerint a
gazdasági fejlődést alaposan tanulmányozva megállapítható, hogy az nem más, mint fellendülések és
visszaesések váltakozása, amit véleménye szerint az innováció, a különböző műszaki technológiai fejlesztések
stb. okoznak. Ezen belül is kiemelt szerepet tulajdonít a vállalkozók innovativitásának, mivel ez a vállalkozói
magatartásforma hatással van környezetére, vagyis ösztönöz más vállalkozókat, befolyásolva döntéseiket, ami
más szektorokra is hatással lehet. Mindez összességében a termelékenység javulásában testesül meg. Az
innováció fogalmát Schumpeter (1939) vezette be a közgazdaságtanba.
A gazdasági ciklusokkal kapcsolatos felvetésekről ugyan mind a mai napig folynak szakmai viták, de
Kondratyev munkája nyomán általánosan elfogadottá vált, hogy egy ilyen hosszú ciklus körülbelül 40-60 évet
ölel át. A ciklus elején természetesen fellendülőben van a gazdaság, a végén pedig hanyatlóban.
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3.4.3.1. ábra Forrás: Kocziszky (2008)
A ciklusok kialakulása Kocziszky (2008)29 alapján az alábbi tényezőknek köszönhető:
• innovációk, találmányok,
• infrastrukturális beruházások,
• új iparágak kialakulása.
A hanyatlást is több okra vezeti vissza a szakirodalom, mégpedig a következőkre:
• romlik a vállalkozói kedv,
• hanyatlik a termék vagy iparág.
Egy fejlett szakaszban lévő gazdaságban könnyű munkahelyet találni, aminek következtében elkényelmesednek
a gazdasági szereplők és csökken a vállalkozói kedv, ami az innovációk esélyeit is csökkenti. Amennyiben a
termelést kitelepítik egy adott térségből, vagy megszüntetik, akkor annak hatására a régióban csökken a
foglalkoztatás, s az ismételt növekedési pályára álláshoz egy új munkahelyteremtő megjelenése szükséges.

4.4. Szociológiai, politológiai iskola
29

Kocziszky Gy. (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
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A regionális gazdasági fejlődéshez köthetően a fejlődés fogalmának értelmezésével a közgazdászokon kívül
történészek és szociológusok is foglalkoztak, ami a publikációk sokféleségében is tükröződik. Minden vizsgálat
igyekezett feltárni a regionális fejlődést vagy éppen a fejlettségbeli különbségeket kiváltó okokat, s minden
tudományterület a saját szemszögéből kezdte a vizsgálódást. A szociológiai és politológiai iskola képviselői
általában a fejlődés társadalomfilozófiai, illetve társadalompolitikai aspektusait és okait elemzik munkáikban.

3.4.4.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Max_Weber_1894.jpg
A terület egyik neves képviselője Max Weber, az 1982-ben megjelent, A protestáns etika és a kapitalizmus
szelleme című művének fő megállapításai a témakörrel kapcsolatban a következők:
• A modern társadalmi-gazdasági fejlődés lényegét a racionalitás terjedésével indokolta.
• Vizsgálódásaiban kiemelte, hogy a protestantizmus – azon belül pedig leginkább a Kálvin nevéhez fűződő
református ág – vallási, erkölcsi tanításai azok, melyekben megnyilvánul a gazdasági haszonra törekvés, a
felhalmozás támogatása. Ezt tekinti a fejlődés motorjának. (Alpokalja régió példája)
A második világháború jelentette azt a történelmi fordulópontot, amely után az iskola képviselői többnyire azt
vizsgálták, hogy mivel lehet a fejlődő országok problémáit indokolni, hiszen azok nem csak gazdasági jellegű
tényezőkből fakadnak. Kocziszky (2008)30 alapján a szakirodalom az alábbi tényezőket emeli ki:
• a különböző társadalmi csoportok együttműködési készsége;
• a térség komparatív előnyeit, sajátosságait és adottságait erősítő nemzeti és helyi gazdaságpolitika;
• a térségek innovációs kapacitása, mely tőkevonzást biztosíthat egy adott térségnek.

30

Kocziszky Gy. (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
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3.4.4.2. ábra Forrás: http://www.kopatsy.hu/
Kopátsy (1997)31 munkájában a következő elemeket hangsúlyozza a témával kapcsolatban:
• kulturális adottságok,
• civilizációs hagyományok,
• regionális és helyi identitás,
• civilizációs karakter.
Véleménye szerint az egyes térségek, régiók civilizációs karakterét alapvetően a gazdaságföldrajzi adottságok és
a szomszédos, illetve a térségben élőkkel keveredő kultúrák történelmi együttélése, egymásrahatása is
befolyásolja. Puritán civilizáció esetében a puritán térségek fejlődése erőteljesebb, gyorsabb, a fogyasztói
társadalmakban pedig inkább az individualizmus hajtja a gazdaságot. Példákon keresztül mutatja be, hogy eltérő
fejlettségű kultúrák találkozásának eredményeképpen mindig az alacsonyabb szintű kultúra veszti el pozícióját.
Ez abból adódhat, hogy a fejletlenebb kultúrák hajlamosabbak a fejlett kultúrának éppen a hátrányos, illetve
negatív tulajdonságait elsajátítani, átvenni, míg a fejlettebb kultúrák inkább a fejletlenebbek pozitív értékeit
teszik magukévá. Mindennek velejárója, hogy idővel a kulturálisan gazdag országok még gazdagabbá, a
szegények pedig még szegényebbé válnak.

4.5. Közgazdasági iskola
A közgazdasági iskola képviselői alapjában véve az intézményrendszert, az intézményeket helyezik vizsgálataik
középpontjába, s a különféle jelenségekre, a fejlődés milyenségére az okokat az intézményrendszer
alkalmasságában látják. A különböző gazdaságpolitikai intézkedések hatása nagyban függhet az
intézményrendszertől is.
Elsősorban azt vizsgálják munkáikban, hogy az innováció milyen hatást gyakorol a regionális fejlődésre,
amelynek alapvető okai a következők:
• nő a termelés tudásintenzitása,
• a nemzetközi versenyképesség egyik kulcseleme az innováció,
• a tőkével és a munkaerővel válik egyenértékűvé az innováció.

31

Kopátsy S. (1997): A gazdasági növekedés kulturális feltételei. Budapest.
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A termelés tudásintenzitásának növekedése különböző új technológiák, termékek és ágazatok terjedésével
hozhatók kapcsolatba. Megállapítható, hogy az innováció egyértelműen befolyásolja a különböző (relatív és
abszolút) kereskedelmi előnyöket. A tudás motiválja a beruházásokat egy adott térségben, a beruházások pedig
ösztönzőleg hatnak a fejlesztésekre.

3.4.5.1. ábra Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jaschumpeter.jpg
Az innováció témakörének vizsgálatát Schumpeter munkássága alapozta meg, aki az eredetileg 1911-ben
megjelent publikációjában definiálta az „új” létrehozásának alapeseteit:
1. eddigiekben nem ismert vagy új minőségű javak előállítása;
2. új, eddig ismeretlen eljárás bevezetése valamely iparágban (ez lehet akár újszerű kereskedelmi eljárás is);
3. olyan piac, amelyen korábban még nem jelent meg egy adott régió valamely iparága;
4. új beszerzési források megtervezése (irreleváns, hogy ez a beszerzési forrás korábban létezett-e, csak nem
tartották megfelelőnek);
5. új szervezet létrehozása vagy egy régi megszüntetése.

4.6. A gazdasági tér fogalma, lehatárolásának lehetőségei
A klasszikus közgazdaságtan képviselői a kezdetekben és hosszú ideig homogén egységnek tekintették a
gazdaságot, mely teljesen független a gazdasági térre ható külső és belső tényezőktől, folyamatoktól, s így a
modellekben sem jelentek meg ezek a hatások. Körülbelül ötven éve foglalkoznak tudósok azzal, hogy
vizsgálataikban az egyes országok nemzetgazdaságait ne csupán egy egyszerű homogén térként kezeljék, hanem
megpróbálják figyelembe venni földrajzi elhelyezkedésükből adódó sajátosságaikat is. Így jutottak el addig a
felismerésig, miszerint a társadalmi-gazdasági viszonyokat jellemző mutatók egy adott országon, térségen belül
is különbözőek lehetnek. Ezeknek az eltéréseknek az elemzése tette többek közt fontossá az egyes országok,
vagyis a nemzetgazdasági terek regionális egységekre bontását és az ezen a szinten történő kutatások elvégzését.
Kocziszky (2008)32 megfogalmazása szerint „a gazdasági szereplők működéséül szolgáló telephelyek lehatárolt
halmaza képezi a gazdasági teret”, vagyis egy konkrét földrajzi helyről van szó, amelyet a gazdasági szereplő
működésének helyszínéül választ.
A térlehatárolásra alapvetően jellemző, hogy számos tényező együttes hatásai befolyásolják, ezeknek a
kölcsönhatásoknak az eredményeképpen jön létre, és idővel változik. A térlehatárolás lehetőségeit mutatja be a
következő ábra.

32

Kocziszky Gy. (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
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3.4.6.1. ábra Forrás: Kocziszky (2008)
A természetföldrajzi térlehatárolás alapján a földrajzi, geográfiai jellemzők szerint lehet egy-egy térséget
elemezni.
A köz-, illetve államigazgatási lehatárolás az egyes országok történelmi hagyományaitól is függ, s éppen ezért
igen változatos képet mutat még Európán belül is. A közigazgatási egységek kétféleképpen jöhetnek létre:
egyrészt alulról jövő (bottom up) kezdeményezések, másrészt felülről induló hatások (top down)
eredményeképpen. A bottom up típusú kezdeményezésekben jobban érvényesül a szubszidiaritás elve, jóval
demokratikusabb eljárás, de mindemellett jóval költség- és időigényesebb, mint a top down módszer.
Az identitásalapú lehatárolás esetében arról van szó, hogy az egyes szempontok, ismérvek alapján összetartozó
társadalmi csoportok tevékenységének kiterjedése jelöli ki az adott térséget. Ezek az ismérvek alapulhatnak
hasonló szociális jellemzőkön, kulturális azonosságon vagy etnikai, vallási közösségekhez tartozáson.
Megfigyelhető, hogy a térségi identitás erősítése sokszor szerepel a különböző térségi tervekben az alapvető
célkitűzések között, amit a kutatások is alátámasztanak, hiszen egy adott területhez való kötődés, az ott
kialakuló kohézió versenyelőnyökkel járhat az adott régió számára.
A funkcionális szempontú felosztás esetében térségi indikátorok szerinti besorolásról van szó. Ilyen indikátorok
lehetnek például a foglalkoztatottság, a gazdasági szerkezet jellemzői, a gazdasági teljesítőképesség stb.
Többféle besorolás létezik a térszerkezeti szempontú lehatárolással kapcsolatban is, mint például a vidéki,
vidékies vagy városias térségek besorolására is (például EU vagy OECD lehatárolások).
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A térségek a természeti környezet állapota, illetve minősége alapján is lehatárolhatók (például különböző
védettségi szintű területek, vagy valamilyen szennyező, környezetterhelő és -károsító tevékenység után
rekultivált területek stb.).
A statisztikai szempontú térlehatárolásra kiváló példa az Európai Unió ún. NUTS (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques, Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája) rendszere, melyet az Európai
Unió Statisztikai Hivatala, vagyis az Eurostat dolgozott ki 1996-ban és újított meg 2003-ban. Az 1059/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza a vonatkozó előírásokat. Egy olyan egységes rendszer
kialakítása volt a cél, mely alkalmas eszköze lehet a területi különbségek mérésének, összehasonlításának és
nyomon követésének összeurópai szinten. A NUTS rendszer tulajdonképpen nem más, mint egy hierarchikus
területi besorolási rendszer, melyben a rendszer kidolgozásakor öt, 2003 júliusa óta három szint szerepel.
A gazdasági teljesítőképesség szerint általában négy típusú térség határolható le Kocziszky (2008) 33 alapján,
mégpedig:
1. húzó,
2. fejlődő,
3. szerkezetváltó,
4. rurális.
A húzó térségek alapvető jellemzője, hogy a gazdasági teljesítőképesség indikátorai alapján az országos átlag
feletti növekedés tapasztalható. A fejlődő térségek esetében ugyan a termelékenység növekedése magasabb,
mint az országos átlag, de ez általában a foglalkoztatottság csökkenéséből fakad. A szerkezetváltó térségek
sajátossága a magas munkanélküliségi ráta, az ipari foglalkoztatottak aránya pedig magasabb, mint az országos
átlag. A rurális térségekben a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya magasabb az országos átlaghoz képest,
akárcsak a községekben, kistelepüléseken élők aránya.

4.7. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a regionális gazdasági fejlődés elméleteinek és magyarázatainak bemutatása a
gazdaságtörténeti, szociológiai, közgazdasági iskola és az evolúciós irányzatok neves képviselőinek munkáján
keresztül. Sor kerül a gazdasági tér fogalmának és lehatárolási lehetőségeinek megismerésére is. A lecke
elsajátításának becsült ideje 2,45 óra.

5. Területfejlesztési törekvések fenntarthatósági
nézőpontból
5.1. Területfejlesztés és fenntarthatóság
A regionális szemléletű gazdaságfejlesztés mint törekvés a kezdetektől része az Európai Unió
gazdaságpolitikájának. Alapvető célja a regionális előnyök hasznosítása, a régiók közötti fejlettségbeli
különbségek mérséklése, s a valamely szempontból elmaradottnak minősülő területek felzárkóztatása a
fejlettebb régiókhoz, ami a 2007 januárjától 27 tagállamból álló Európai Unióban valószínűsíthetően egyre
bonyolultabban valósítható meg.
Az EU regionális törekvéseit, területfejlesztési politikáját jelen témakörben a fenntarthatóság nézőpontjából
közelítjük. A területfejlesztés tulajdonképpen nem illeszthető be semmilyen ágazati rendszerbe, hiszen minden
ágazathoz köze van, mivel horizontálisan, térben jelenik meg. Ugyanez a megállapítás teljes mértékben fennáll a
fenntartható fejlődésre és a tudomány, a politika, valamint a gazdaság színterein az érdeklődés középpontjába
került globális klímaváltozásra is (ún. cross-cutting issues34). A regionalitást és a fenntarthatóságot egyaránt
jellemzi az aktualitás, a térbeliség, a holisztikus szemléletmód, a több szinten való megjelenés (globális,
regionális, lokális), valamint a természeti, társadalmi, gazdasági környezet összefüggéseinek számításba vétele.

33
34

Kocziszky Gy. (2008): Területfejlesztés módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
Az élet legkülönbözőbb területeit átfogó komplex hatások.
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A társadalmi-gazdasági tevékenység térben és időben zajlik, aminek szerves következménye, hogy nem
független a területi sajátosságoktól, s azok alapvetően befolyásolják a fejlesztési lehetőségek spektrumát. A
területfejlesztési tevékenységek körét képezi a terület- és településrendezés, az állam és a vállalkozások
gazdaságfejlesztő tevékenységének területi szabályozása, irányítása, valamint a közigazgatási területszervezés
és az önkormányzatok fejlesztése, finanszírozása. A következőkben az Európai Unió és Magyarország
területfejlesztési politikájának fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezéseire, törekvéseire kívánunk
rávilágítani.
Az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) alapján a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe vevő
hazai területfejlesztési politika alapfeltételei a következők:
• a környezeti szakpolitikák fokozott integrációja a területi fejlesztésekben, átfogó környezetgazdálkodási
szempontok és az integrált környezeti tervezés érvényesítése, a szakpolitikai irányelvek összhangjának
megteremtése a különböző területi szinteken;
• egyensúly biztosítása a környezet terhelhetőségét figyelembe vevő gazdaságfejlesztés, az épített és a
természeti környezet védelme és a társadalmi kohézió erősítése között;
• integrált, térségspecifikus fejlesztéspolitika érvényesítése (szektorok, politikák, intézményi keret);
• a helyi közösségi szerveződések, társadalmi, szellemi, kulturális javak helyi erőforrásokra alapozott
megőrzése és hasznosítása, a lakosság helyben tartása, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
• a fejlesztések során a táji, környezeti, természeti és egyéb helyi adottságoknak megfelelő termelési módok
előnyben részesítése, a környezetkímélő termelési, közlekedési rendszerek előtérbe helyezése;
• a fejlesztések során a hagyományos táj- és határhasználat, a településrendszer, az antropogén tájelemek, a
műemlékek, a régészeti, történelmi, néprajzi örökség fennmaradásának és kibontakozásának biztosítása;
• a potenciális szennyezőforrásként jelentkező szennyvíz és hulladék korszerű technikával megvalósuló
kezelése, ártalmatlanítása;
• az öröklött környezetszennyezés felszámolása, kármentesítés;
• mindezek érdekében a térségek speciális adottságainak teljes körű feltárása.
A területfejlesztési politika az ágazati célkitűzések, szakpolitikák és a terület adottságainak, értékeinek
összehangolásával képes megvalósítani a fenntartható fejlődést figyelembe vevő megoldásokat. Ezt kívánja
biztosítani többek között a részvételi elvű tervezés, amelynek segítségével a területfejlesztési tevékenység a
szakpolitikák összehangolása révén képes megelőzni és kivédeni a környezeti kockázatokat, továbbá alkalmas a
hosszú távon is életképes, az értékeket, a megújuló- és eltartóképességet figyelembe vevő beavatkozások
támogatására, valamint a térségi és helyi adottságokra alapozott munkahelyteremtő, lakosságmegtartó
beavatkozásokat részesíti előnyben.

5.2. A területfejlesztési politika alapelvei
A területfejlesztési politika alapelvei a regionális politika kialakulásával és változásaival összhangban alakultak,
s mindezek figyelembevétele az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK, 2005) is tükröződik. A
területfejlesztési alapelvek többsége összhangban áll a fenntarthatóság természeti környezeti-társadalmigazdasági dimenzióival, ami alátámasztja a holisztikus gondolkodásmód fontosságát.
A szubszidiaritás elvének megfelelően egy terület, térség, vidék fejlesztését azon a lehető legalacsonyabb
szinten szükséges végrehajtani, ahol a legtöbb releváns és megbízható információ áll rendelkezésre, továbbá
ahol a legtöbb érdek kapcsolódik a megvalósításához.
A területfejlesztés tervezése és megvalósítása során a különböző területi szinteken különböző ágazatokat,
sokféle érdekelt felet érintő partnerségre való támaszkodás szükséges. A szubszidiaritás elvét szem előtt tartó
kezdeményezések esetében a különböző szintű területi szervek vertikális partnersége kiemelten fontos.
A területfejlesztés – többek közt a gazdasági-társadalmi folyamatok térbeli és időbeli jellegzetességeinek is
köszönhetően – nemcsak kizárólag településeket, térségeket érinthet, hanem a különböző tájakat is. A tervezett
fejlesztések esetében célszerű figyelembe venni az érintett tájak jellemzőit, sajátosságait, mégpedig oly módon,
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hogy azok illeszkedjenek a helyi adottságokhoz, s támaszkodjanak ugyan a helyi erőforrásokra, de azokat ne
tegyék tönkre, vagyis legyenek tekintettel azok regenerálódási és asszimilációs képességére.
A területfejlesztési politikának célszerű tekintettel lennie a globális, európai, nagytérségi vagy nemzeti szintű
gazdasági-társadalmi trendekre a különböző helyzetű térségekben. Fontos a megelőzés elve, vagyis az előnyökre
építő proaktív stratégiák kidolgozása helyezendő előtérbe a reaktív cselekvési tervekkel szemben, melyek a már
bekövetkezett változásokra vonatkozó válaszintézkedéseket tartalmazzák.
A területfejlesztési politikában alkalmazandó koncentráció jellegzetessége, hogy gyakran területi alapon is
koncentrál, szűkítve a beavatkozási terek földrajzi kiterjedését. A fejlesztések esetében is célszerű vizsgálni a
fenntarthatóságot, illetve a biztonságot. A fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamatok
nem veszélyeztetik a helyi természeti és épített környezetet, nem járulnak hozzá az erőforrások kimerüléséhez
vagy a kulturális értékek degradálásához, és hozzájárulnak a jólét és jól-lét megteremtéséhez az adott térségben.
A nyilvánosság és a részvétel is fontos a területfejlesztési politikában. A nyilvánosság elengedhetetlen ahhoz,
hogy a területfejlesztési politika a legkülönbözőbb szinteken és helyeken is meg tudja szólítani a közvéleményt.
A területfejlesztési tervezés egy olyan folyamat, amely a térségek társadalmi-gazdasági-környezeti
rendszereiben bekövetkező változásokhoz alkalmazkodik. A területfejlesztés folyamatában a tervezési, a
végrehajtási és az ezek nyomon követésére irányuló monitoring tevékenységek folyamatosan követik egymást.

5.3. Az európai kontinens fenntartható területfejlesztési
irányelvei
Hannoverben a Regionális Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciájának (CEMAT 35) 2000
szeptemberében megtartott értekezletén került elfogadásra Az európai kontinens fenntartható területfejlesztési
irányelvei elnevezésű dokumentum. A konferencia alapvető céljának tekintette annak megvitatását, hogy a
területfejlesztési politika hogyan és mennyiben tud hozzájárulni a szociális kohézió elérésének
megvalósításához Európában. Véleményük és kinyilatkoztatásuk szerint alapvetően elfogadandó cél, hogy az
európai szociális kohéziót36 területfejlesztési politikákkal szükséges kiegészíteni, mégpedig olyanokkal, amelyek
a területhez kapcsolódó társadalmi és gazdasági követelményeknek, igényeknek a terület természeti-környezeti,
ökológiai és kulturális funkcióival kialakítandó összhangját segítik elő. Továbbá az Európa Tanács egyik
központi céljának tekinti az európai helyi és regionális demokrácia erősítését az európai kontinens területileg
kiegyensúlyozottabb fejlesztésén keresztül. A helyi szintű demokrácia erősítésének gondolata egybevág a
dolgozat középpontjában álló lokális szintű vizsgálatok indokoltságával. Az előző gondolatmenetet folytatva
hangsúlyozzák a nemzeti, regionális és helyi képviselők aktív részvételének fontosságát, mely nélkül nehézkes
megvalósítani a területfejlesztés regionális tervezési és vidéki kohézióját.

CEMAT: Conférence Européenne des Ministres responsables de l'Aménagement du Territoire
Az európai szociális kohéziót az Európa Tanács egyik fő célkitűzéseként határozták meg az EU-tagállamok állam- és kormányfői 1997
októberében tartott második csúcsértekezletükön.
35
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3.5.3.1. ábra Forrás: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/leaflet_en.pdf
A CEMAT konferencián meghatározott irányelvek kiemelik az emberi jogok és a demokrácia területi
dimenzióját, s olyan területfejlesztés-politikai célkitűzéseket helyeznek a középpontba, melyek elősegíthetik,
hogy az életszínvonal az Európa Tanács valamennyi tagállamában elfogadható szintet érhessen el. Mindemellett
az európai sokféleség – történelmi eseményeknek és földrajzi jellemzőknek köszönhető ez a magas fokú
diverzitás – megőrzésében látják a demokrácia kulcsát, amit a szubszidiaritás és reciprocitás (kölcsönösség) elve
is alátámaszt. Lényeges eleme a koncepciónak, hogy az irányelvek elősegítsék egy adott terület társadalmigazdasági igényeit, követelményeit annak természeti-környezeti, ökológiai és kulturális funkcióival, mindezt
pedig oly módon, hogy egy hosszú távú, széles körű és kiegyensúlyozott területfejlesztést tegyenek lehetővé.
Az európai fenntartható fejlődésre vonatkozó tervezési politika alapelvei a CEMAT konferencián elfogadott
dokumentum (2000) alapján a következők:
1. A területi kohézió elősegítése a régiók kiegyensúlyozottabb szociális és gazdasági fejlődésével és nagyobb
versenyképességgel.
2. A városi funkciók által kiváltott fejlődés támogatása, a város és vidék kapcsolatának javítása.
3. Egyenlőbb elérhetőség elősegítése.
4. Az információhoz és a tudáshoz való hozzáférés fejlesztése.
5. A környezeti kár csökkentése.
6. A természeti erőforrások és a természeti érték növelése és védelme.
7. A kulturális örökség értékének növelése mint a fejlődés egyik tényezője.
8. Energiaforrások hasznosítása a biztonság megőrzése mellett.
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9. Magas színvonalú, fenntartható turizmus ösztönzése.
10.

A természeti csapások hatásainak csökkentése.

Összességében elmondható, hogy a fent említett alapelvek a fenntartható fejlődés egyes dimenziói és szintjei
között, területfejlesztési nézőpontból, az egyensúlyt kívánják előmozdítani.

5.4. Európai Területfejlesztési Perspektíva
Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP 37) mintegy 200 oldalas dokumentuma Az Európai Unió
területének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése felé alcímet viseli, s 1999 májusában Potsdamban a
Területtervezésért Felelős Miniszterek Informális Tanácskozásán került elfogadásra. Az ESDP az EU jövőbeli
területének jövőképét vázolja fel. „A miniszterek véleménye szerint a legfontosabb annak biztosítása, hogy az
EU valamennyi régiójában egyaránt megvalósuljon az európai politika három alapvető célkitűzése:
• a gazdasági és szociális kohézió;
• a természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése és kezelése;
• az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyképessége.”

3.5.4.1. ábra

37

ESDP: European Spatial Development Perspective
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3.5.4.2. ábra
A dokumentum hangsúlyozza az EU kulturális diverzitása megőrzésének fontosságát is, mely igen koncentráltan
jelenik meg viszonylag kis területen, s ez igen eltérő a világ más nagy gazdasági övezeteinek jellemzőitől. A
területfejlesztési politikának nem célja a meglévő helyi és regionális identitások egyöntetűvé alakítása, mivel
potenciálisan ez a sokféleség az egyik legjelentősebb fejlődési tényező.
A területtervezésért felelős miniszterek 1994-ben határozták meg az EU területfejlesztésének három politikai
irányvonalát, melyek a következők:
• kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat, új város–vidék kapcsolat kialakítása;
• az infrastruktúrához és tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása;
• a természet és a kulturális örökség fenntartható fejlesztése, körültekintő kezelése és védelme.
Az ESDP egy jogilag nem kötelező érvényű dokumentum, politikai keretet nyújt a jobb együttműködés
kialakítása érdekében a jelentős területi hatású közösségi ágazati politikák, valamint a tagállamok, régióik és
városaik között. Összhangban áll az 1994-ben elfogadott politikai alapelvekkel:
• a területfejlesztés döntően hozzájárulhat a gazdasági és szociális kohézió célkitűzésének eléréséhez;
• a közösségi politikákért felelős intézmények meglévő hatáskörei változatlanok, mert az ESDP hozzájárulhat a
területi hatású közösségi politikák végrehajtásához, anélkül hogy korlátozná a felelős intézményeket
hatáskörük gyakorlásában;
• a fő cél a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elérése;
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• az ESDP a meglévő intézmények figyelembevételével kerül kidolgozásra és a tagállamokra nem lesz kötelező
érvényű;
• az ESDP tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét;
• a tagországok annyira fejlesztik tovább, amennyire a nemzeti politikáikban figyelembe kívánják venni az
európai területfejlesztési szempontokat.
Az Unió területei közötti különbségek mérséklése nagy kihívást jelent a szakembereknek, mert azt oly módon
szükséges véghezvinni, hogy a fejlesztés, az egyensúlyra való törekvés és a védelem, megőrzés céljai
összhangban álljanak. A kizárólag egyensúlyteremtésre törekvő politika veszélye, hogy miközben gyengítené a
gazdaságilag erősebb, fejlettebb régiókat, azzal párhuzamosan növelné a kedvezőtlenebb jellemzőkkel
rendelkező régiók függőségét. Ha csak fejlesztésben és nem fejlődésben gondolkodunk, az önmagában a
regionális egyenlőtlenségek fokozódásához vezetne, míg az egyes térszerkezeti struktúrák túlzott védelme a
stagnálás veszélyét hordozza magában, lassítva a modernizációs törekvéseket. AzESDP szerint az Európai
Unióban kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés csak oly módon érhető el, ha a helyi viszonyoknak
megfelelően határozzák meg a célok súlyát és egymáshoz fűződő kapcsolatát.Ez a kijelentés teljes mértékben
összhangban áll a dolgozat gondolatiságával, céljaival.
A vizsgált dokumentum B részének második fejezetéből kiderül, hogy miket tekintenek európai jelentőségű
területfejlesztési kérdéseknek, melyek röviden a következők:
Az európai városhálózat változása irányába mutató trendek:
• a városhálózatok kialakulása;
• a városi gazdasági lehetőségek megváltozása;
• folytatódó városi terjeszkedés;
• a társadalmi elkülönülés növekedése a nagyvárosokban;
• a városi környezet minőségének javítása.
A vidéki területek változó szerepe és funkciója:
• a városi és vidéki területek növekvő egymásrautaltsága;
• a vidéki területek fejlődésének különböző útjai;
• változások a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban – ennek következményei a gazdaságra és a
földhasználatra.
Közlekedés és hálózatépítés (networking):
• a hálózatok határokkal kapcsolatos és integrációs problémái;
• növekvő forgalomáramlás és torlódás;
• elégtelen elérhetőség az EU-ban;
• koncentráció és fejlesztési folyosók;
• egyenlőtlenségek az innováció és tudás terjesztésében.
Természeti és kulturális örökség:
a biológiai sokféleség és a természeti területek szűkülése;
• a biológiai sokféleség és a természeti területek szűkülése;
• a vízkészleteket fenyegető kockázatok;
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• a kultúrtájakra nehezedő növekvő nyomás;
• a kulturális örökségre nehezedő növekvő nyomás.

5.5. Regionális Fejlesztési Programok Zöldítése
Vajon hogyan segíthetik a régiók egy fenntartható Európa kialakítását? A fenti kérdésre próbál meg választ
találni a Regionális Fejlesztési Programok Zöldítése (GRDP 38) elnevezésű törekvés, melynek finanszírozója az
Interreg IIIC program. Az Interreg IIIC a Strukturális Alapok hatékonyságát hivatott növelni a programok
korábbi és jövőbeni potenciális résztvevői közötti tapasztalatcsere elősegítésével. Alapvető célja a régiók
egymás közötti tapasztalatcseréjének biztosítása és az uniós politikák irányítóinak a régiók eredményeivel való
megismertetése.

3.5.5.4. ábra
A 2007–2013 közötti tervezési időszakra a fenntartható fejlődés mint a Kohéziós Politika egyik legfontosabb
alapelve került megerősítésre. Ehhez kötődve regionális szinten a GRDP keretében összeállított eszközrendszer
nyújthat segítséget a környezeti szempontok regionális fejlesztésbe történő integrálásához, ami elősegítheti a
fenntarthatóság felé való elmozdulást. Mindezen túlmenően a régiók számára nem utolsó szempont az sem,
hogy az EU 1083/2006-os rendelete a Strukturális Alapokról a környezeti fenntarthatóságot a regionális
finanszírozás kulcsfontosságú tényezőjévé tette. A 3. cikkely szerint a társadalmi-gazdasági célokat oly módon
kell megerősíteni, hogy védjék és ezen túlmenően javítsák is a környezet minőségét. Ily módon jelenik meg a
fenntartható fejlődés három dimenziója, melyek között regionális szinten is fontos az egyensúly megteremtése.
Mindezen törekvések egybevágnak a felülvizsgált Lisszaboni és Göteborgi Stratégiákban megfogalmazott
célkitűzésekkel is. A Lisszaboni Stratégia (2000) versenyképességi előirányzatait egészítette ki az EU
Göteborgban elfogadott Fenntartható Fejlődés Stratégiája (2001). A Lisszaboni Stratégia félidei felülvizsgálata
(2004) megerősítette, hogy az EU úgy váljon versenyképes és dinamikus, tudásalapú gazdasággá, hogy a
foglalkoztatottság mennyiségi és minőségi javítása és a nagyobb társadalmi kohézió is megvalósuljon a
38

GRDP: Greening Regional Development Programmes
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fenntarthatósággal együtt. Mindezekkel összhangban áll az EU Fenntarthatósági Stratégiájának 2006-os
második felülvizsgálata is.
Előreláthatóan a hasznosított erőforrások, az energia költségei, ára azokat a programokat sújthatja a
jövőben, melyek nem integrálják a környezeti szempontokat. Egyre fontosabbá válik, hogy a természeti
erőforrásokat és az általuk nyújtott szolgáltatásokat a szakpolitikák kialakításakor végre megfelelő súllyal
vegyék figyelembe. A környezet integrálása a GRDP (2007) szerint alapvetően kétféle módon történhet:
• Horizontális integrációban a társadalmi-gazdasági célú programokba beépítik a környezeti szempontokat.
(Például valamilyen gazdaságfejlesztési célú beruházási programban figyelembe veszik a környezeti
hatásokat.)
• Vertikális integrációban a környezeti szempontok figyelembevétele a cél, de ennek természetesen lehetnek
társadalmi-gazdasági kapcsolódásai is. (Jó példa lehet erre egy biológiai eljárásra alapozott hulladékkezelő,
melynek velejárója lehet további fenntartható gazdasági tevékenységek kialakulása is.)
A GRDP a környezetet mint a gazdaság mozgatórugóját értelmezi, ami eltér a hagyományos társadalmigazdasági-környezeti kapcsolatrendszer értelmezésétől, s közelít a környezet-gazdaságtan nézőpontjához.
Fontosnak tartják ama tény hangsúlyozását, hogy a környezetvédelem képes gazdasági előnyt, hasznot
teremteni, s elősegíti a fenntartható fejlődés folyamatát. A GRDP keretében a különféle lehetőségeket szolgáló
eszközrendszer főbb pontjai a következők:
• gazdasági előnyök összefoglalása és ismertetése;
• partnerség mint a fenntarthatóság eszköze;
• hálózatok kialakítása a környezetvédelem integrációjának elősegítésére;
• SKV (Stratégiai Környezeti Vizsgálat) előnyei a jogi előírások betartásán túlmenően;
• projektek zöldítése a gazdasági növekedésért és munkahelyteremtésért;
• zöldebb mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok;
• fenntartható közösségek fejlődése (városok és települések zöldítése).
Számtalan előnye lehet annak, ha a környezetet állítják a gazdasági törekvések középpontjába, s fontos ezek
tudatosítása a programalkotók és döntéshozók körében is, amihez hozzájárulhat a GRDP kezdeményezése is. A
környezeti erőforrások megőrzése gazdasági – az erőforrás-felhasználás javuló hatékonyságára gondolva – és
társadalmi előnyökkel járhat, figyelembe véve az életminőség javulását a pozitív környezeti hatásoknak
köszönhetően. A környezetgazdálkodásban tevékenykedők fejlődése magával vonja a helyi gazdaság
felélénkülését, munkahelyek teremtését, új szaktudás létrejöttét. Ez az új szaktudás a vállalkozásokra költség- és
kockázatcsökkentő, innovációt ösztönző hatással lehet. A környezetvédelmi szempontok alkalmazása – a helyi
sajátosságoknak megfelelően – például a piaci rések és védjegyek kialakításával növelheti az adott terület
versenyképességét. Már önmagában a környezet terhelésének, szennyezésének csökkentése is mérsékli a
kockázatot, javítja az életminőséget, az egészségügyi jellemzőket, s így összességben javíthatja a régió
vonzerejét.
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3.5.5.1. ábra
Az európai tapasztalatok alapján megállapítható (GRDP 2007), hogy a hatékony partneri együttműködés
hozzájárul a regionális fejlesztési programok megvalósításához. Az ajánlás részletesen foglalkozik többek
között a partnerség elvéhez kötődően a jogi és politikai háttérrel, továbbá annak előnyeit is felsorakoztatja,
valamint vázolja annak folyamatát, hogyan lehetséges jó partnerséget kialakítani, s ezt különböző gyakorlati
példákkal támasztja alá. A partnerség összességében segítheti a források jobb igénybevételét, támogatja a
demokratikus döntéshozatali folyamatot, a korrupció megelőzésének egyik eszköze is, s ezen túlmenően fontos
szerepet játszhat a helyi igényekre reagáló programok kialakításában, hiszen megfelelő információáramlás
biztosítása nélkül az lehetetlen.
A hálózatok fontossága azzal indokolható, hogy a hálózatok segíthetik a fejlesztési programok zöldebbé
tételében akár a gazdasági fejlesztésekben, akár a környezetvédelmi témákban tevékenykedő szereplőket, így
segítve elő a közöttük lévő konszenzus, összhang megteremtését. Olyan együttműködésekre, hálózatokra
gondolhatunk, melyek nemzetközi, nemzeti, regionális szinteken egyrészt segítik a különböző programok
érintettjei közötti információ- és tapasztalatcserét, másrészt koordinálják a fejlesztési programok tevékenységeit.
Az EU-ban a Stratégiai Környezeti Vizsgálat azon regionális fejlesztési tervek és programok esetén kötelező,
amelyek a 2001/42/EK rendelet hatálya alá esnek. Lényege, hogy a döntéshozói folyamatokban a kezdetektől
szerepeljenek a környezeti szempontok a társadalmi és gazdasági témák mellett, előmozdítva az innovációt és a
fenntartható fejlődést.
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3.5.5.2. ábra
A projektek zöldítésétől várható előnyök az alábbiak:
1. Növelik a régió versenyképességét a minőség tekintetében.
2. Regionális támogatások elnyerésében előnyös a környezeti hasznok felsorolása.
3. Pénzmegtakarítások érhetők el (kevesebb erőforrás és energia felhasználásával).
4. Környezettudatos fogyasztói réteg kialakulásának elősegítése innovatív módszerek elterjesztésével.
5. Környezeti kockázatok csökkentése.
Európában évente több milliárd eurót költenek regionális fejlesztésre, gazdasági és társadalmi kohézióra, így jó
lehetőség kínálkozik a fenntarthatóság érvényesítésében.
A zöldebb mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokra való törekvés fontosságát támasztja alá az a tény is,
hogy az Európai Unió területének mintegy fele művelés alatt álló terület. A 2007–2013-as időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési politika a vidéki területek fenntarthatóságának javítását tűzte ki célul. A GRDP megállapítása
szerint a jelenlegi vidékfejlesztési politika zöldítésére vonatkozó tapasztalatok igen hiányosak. Számos esetben
az agrárpolitika a termelést kizárólag a környezeti célok költségoldaláról tekinti, s nem veszi figyelembe azokat
az új lehetőségeket, melyek a fenntarthatóbb gazdálkodás irányába való elmozdulásból fakadnak. A közös
agrárpolitika a fenntartható fejlődés folyamatának elősegítéséhez a támogatások növelésével járul hozzá, például
olyan területeken, mint az egészséges, minőségi termékek, környezetbarát, fenntartható termelési eljárások
(biogazdálkodás), megújuló nyersanyagok használata, a biodiverzitás védelme. A 2007-es új EMVA Rendelet 3.
tengelye az életminőség és a vidéki gazdaságok diverzifikációjának javítása, mely olyan intézkedéseket tesz
lehetővé, amelyek javítják és fejlesztik a vidéki környezet minőségét. Az intézkedések érinthetik például a
gazdaságok bioenergia-termelését, a biomasszára épülő távfűtést, a vidéki önkormányzatok fejlesztését, a vidéki
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örökség megőrzését, a vidéki népesség alapvető szolgáltatásait is. A rendelet 4. tengelye a LEADER 39 program –
valójában módszertani –, amely a bottom up, vagyis a helyi kezdeményezésű fejlesztési stratégiákat támogatja,
ami a helyi emberekkel, a speciális viszonyokhoz, adottságokhoz, jellemzőkhöz illeszkedik (erősségekgyengeségek, helyi szükségletek stb.), mégpedig oly módon, hogy figyelembe veszi a versenyképesség,
környezet és életminőség hármas célkitűzését.
A fenntartható jövő szempontjából nem kevésbé fontos terület a városok zöldítése, fenntarthatóbbá, vagyis
élhetőbbé tétele, amiben természetesen fontos szerepet játszanak a helyi döntéshozók. A környezetszennyezés, a
túlnépesedés, a magas fogyasztás, hulladék-, lég- és zajszennyezés, agglomerációs, közlekedési gondok stb.
mind megoldásra váró problémák. Ehhez szorosan kötődik a fenntartható közösségigénye, mely olyan közösség,
ahol hatékonyan tudják felhasználni az erőforrásokat, és a gazdasági eszközöket ökológiai és társadalmi
innováció, a jólét biztosítása, környezetvédelem és társadalmi kohézió elérése céljából.

3.5.5.3. ábra
Mindehhez nélkülözhetetlen egy társadalmi-gazdasági paradigmaváltás, mely megérti és elfogadja a
fenntartható fejlődés gondolatiságát, s ezen túlmenően az együttműködésre alapozott gyakorlati megvalósítását
sem tartja lehetetlennek.
Ehhez a témakörhöz kötődően célszerű megjegyezni, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Kohéziós
Politika keretében három új EU-s finanszírozási formát hoztak létre, melyek a következők:
JESSICA40: a városi övezetek fenntartható befektetéseinek támogatási lehetőségeit tartalmazza a városok
megújulására és projektek kidolgozására.
JEREMIE41: a mikro- és középvállalkozások számára próbál finanszírozási lehetőséget nyújtani. Nemcsak a
kisvállalkozások versenyképességének a javítása a cél, hanem hogy fenntarthatóbbá váljanak.
JASPERS42: szaktudást és forrásokat biztosít a 2007–2013-as időszakra vonatkozó új Konvergencia Célkitűzés
által megcélzott régiók számára. Célja az elfogadásra beadott projektek mennyiségi, minőségi és sebességi
javítása.
A LEADER rövidítés a francia elnevezés kezdőbetűiből származik („Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale”).
Jelentése magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.
40
JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
41
JEREMIE: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
39
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A GRDP európai hálózata 17 partnerből áll, amelyek között Magyarország is képviselteti magát a Debreceni
Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központja által, illetve részben a Regional
Environmental Center for Central Eastern Europe (REC) szervezetén keresztül, melynek központja Szentendrén
található. A 20 társult partner közül a GRDP együttműködésnek egy magyar résztvevője van, mégpedig az
Észak-alföldi Régió.

5.6. Országos Területfejlesztési Koncepció
A 97/2005. (XII.25.) Országgyűlési Határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról rögzíti: „A
területfejlesztési politika fő funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony működésének és
kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése.”
Az OTK keretében a magyar területfejlesztési politika alapelveit is rögzítették:
• szubszidiaritás és decentralizáció;
• térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése;
• rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések;
• hatékonyság és koncentráció;
• fenntarthatóság, biztonság;
• nyilvánosság, partnerség;
• átláthatóság, monitoring és értékelés.
Az OTK fenntartható fejlődés értelmezése szerint a fenntartható területi rendszerekben olyan gazdasági
folyamatok zajlanak, melyek tekintetbe veszik, nem veszélyeztetik a helyi természeti és épített, kulturális
környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülését, mindemellett magas szinten biztosítják a társadalom
létfeltételeit. Továbbá a fenntarthatóság területi megközelítéssel valósítható meg, így erős kölcsönhatásban áll
egymással a fenntarthatóság és a területfejlesztés.
A területfejlesztési politika 2020-ig öt fő célkitűzést fogalmazott meg, melyek a harmonikus területi szerkezet és
rendszer kialakulásához, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükségesek:
Térségi versenyképesség ösztönzése. Két pillére: egyrészt a centrumtérségek (fejlesztési pólusok,
póluscsoportok) megerősítése, másrészt valamennyi térség fejlesztésekor adottságaikra, erőforrásaikra,
sajátosságaikra fontos a hangsúlyt helyezni, vagyis a relatív versenyképességüket szükséges fejleszteni. Az
OTK alapján állítható, hogy a versenyképesség egyik kulcsa a régió vagy bármilyen adott térség szereplőinek
együttműködési képessége, mely különösen hangsúlyos kérdésként merül fel a dolgozatban vizsgált Tisza-tavi
térség területén is.
A területi felzárkózás a legsúlyosabb területi elmaradottságok mérséklését célozza a külső és belső perifériák
dinamizálásával, az alapvető életesélyek biztosításával minden településen, a túlzottan egyközpontú térszerkezet
lazításával.
A magyarországi régióknak olyan fenntartható rendszerekké kell válniuk, melyek értékeiket, kulturális
örökségüket, erőforrásaikat és belső összetartozásukat megőrzik, sőt azt tovább is fejlesztik, mégpedig oly
módon, hogy a természeti környezet – társadalom – gazdaság hármasán túlmenően a kulturális tényezőket is
összhangban kezelik, amit a környezetgazdálkodás és integrált környezeti tervezés eszközeivel támasztanak alá.
Területi integrálódás Európába a transznacionális hálózatok, a határon átnyúló kezdeményezések, a gazdasági
kapuszerep – Délkelet-Európa felé – fejlesztésének segítségével.
Decentralizáció és regionalizmus megvalósítása, mely megfogalmazza a régiók fejlesztéspolitikai szerepének és
kompetenciáinak megerősítését, s mindemellett a kistérségi szint térségszervezési és -fejlesztési szerepének
fontosságát is kiemeli.

42

JASPERS: Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
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Az OTK hét fő pontban ismerteti a magyarországi középtávú területi célokat, melyek a 2013-as időtávra
vonatkoznak:
• versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése;
• a régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése;
• elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása;
• országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek;
• határ menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködések erősítése;
• rurális térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai;
• a szakpolitikák számára megfogalmazott területi prioritások.

5.7. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok
National Report – Regional Sustainable Development in Hungary. Szerkesztők: Bulla Miklós – Zseni Anikó.
SZIE, REGIONET – Thematic Network: Strategies for Regional Sustainable Development, An Integrated
Approach beyond Best Practice, EU 5th Framework Programme keretében készült kutatási jelentés.
A dokumentum letölthető: http://www.iccr-international.org/regionet/docs/nr-hungary.pdf

5.8. A leckéhez kapcsolódó további kiegészítő információk
A lecke alapvető célkitűzése a jelenkori területfejlesztési törekvések fenntarthatósági nézőpontú megismertetése
a hallgatókkal. A lecke keretében sor kerül a területfejlesztési politika alapelveinek feltárására, releváns európai
uniós és hazai dokumentumok fenntarthatósági szempontú elemzésére. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,9
óra.

6. A modulhoz kapcsolódó további kiegészítő
információk
A 3. modul összesen 5 leckéből és 29 témából áll, melyek tananyagának elsajátítására vonatkozóan a becsült idő
10 óra.
Az első lecke alapvető célkitűzése, hogy összefoglalja a térbeli gazdaság fő közgazdasági alapjait, illetve azok
kialakulásának rövid történetét. A lecke többek között kitér az egyedi vállalkozások telephelyválasztását
meghatározó tényezők vizsgálatára, a telephelyválasztással kapcsolatos döntések következtében létrejövő térbeli
szerkezetekkel, az egyes országok és régiók közötti területi munkamegosztás és kereskedelem kialakulására. A
lecke elsajátításának becsült ideje 2,55 óra.
A második lecke alapvető célkitűzése a területfejlesztés fogalmának értelmezése, a térbeliség jellemzőinek és a
területfejlesztési tevékenységek megismertetése, továbbá a területi diszparitások okainak és a
területfejlesztésnek mint gazdaságpolitikai eszköznek a bemutatása. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,15
óra.
A harmadik lecke alapvető célkitűzése a regionális szint gazdasági szerepének megismertetése. Ennek keretében
vizsgálja a globalizáció és a térszerveződés összefüggéseit, a területi verseny sajátosságait és a regionális
versenyképesség jellegzetességeit. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,95 óra.
A negyedik lecke alapvető célkitűzése a regionális gazdasági fejlődés elméleteinek és magyarázatainak
bemutatása a gazdaságtörténeti, szociológiai, közgazdasági iskola és az evolúciós irányzatok neves
képviselőinek munkáján keresztül. Sor kerül továbbá a gazdasági tér fogalmának és lehatárolási lehetőségeinek
megismerésére is. A lecke elsajátításának becsült ideje 2,45 óra.
A lecke alapvető célkitűzése a jelenkori területfejlesztési törekvések fenntarthatósági nézőpontú megismertetése
a hallgatókkal. A lecke keretében sor kerül a területfejlesztési politika alapelveinek feltárására, releváns európai
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uniós és hazai dokumentumok fenntarthatósági szempontú elemzésére. A lecke elsajátításának becsült ideje 1,9
óra.

7. Oktatási segédlet
Magyarországon a területi kutatásokban napjainkra sem alakult ki egységes fogalmi rendszer, sokféle
meghatározást használnak a szakirodalomban, s azonos fogalmakat gyakran eltérő jelentéstartalommal
azonosítanak. Ezt a helyzetet az EU-csatlakozás csak tovább bonyolította. Az egyes országok történelmi
hagyományaiknak megfelelően is eltérő fogalmakat használnak, és sokszor nem jelent megoldást a kifejezések
adaptációja. A konszenzus megtalálásához és a területfejlesztés, regionális politika és gazdaságtan
tudományterületeinek áttekintő magyarázatához nyújt segítséget a VÁTI honlapján található Területfejlesztési
Fogalomtár, mely az alábbi linken érhető el:
VÁTI Területfejlesztési Fogalomtár
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz
Backwash (kilúgozó) hatás: A backwash hatás általában negatív. Az új iparág, üzem olyan tömegáruval árasztja
el az adott körzetet, amely számos korábbi kisipari, kézműipari üzemet tönkretesz, ezért több munkahelyet
szüntet meg, mint amennyit teremt.
CEMAT: (Conférence Européenne des Ministres responsables de l'Aménagement du Territoire) Regionális
Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája
Diszparitás: Adott nemzetgazdaságon belül az egyes területi egységek közötti gazdasági különbségek.
ESDP: (European Spatial Development Programme) Európai Területfejlesztési Perspektíva
Gazdasági tér: A gazdasági szereplők működéséül szolgáló telephelyek lehatárolt halmaza.
GRDP: (Greening Regional Development Plans) Regionális Programok Zöldítése
JASPERS: (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) Szaktudást és forrásokat biztosít a
2007–2013-as időszakra vonatkozó új Konvergencia Célkitűzés által megcélzott régiók számára. Célja az
elfogadásra beadott projektek mennyiségi, minőségi és sebességi javítása.
JEREMIE: (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) A mikro- és középvállalkozások
számára próbál finanszírozási lehetőséget nyújtani. Nemcsak a kisvállalkozások versenyképességének a javítása
a cél, hanem hogy fenntarthatóbbá váljanak.
JESSICA: (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) A városi övezetek fenntartható
befektetéseinek támogatási lehetőségeit tartalmazza a városok megújulására és projektek kidolgozására.
Multiplikátor, ill. tovagyűrűző hatás: Amikor egy kívülről bevitt beruházás vagy foglalkoztatás eredeti hatásánál
nagyobb növekedési hatást vált ki, mert mind az üzem, mind a dolgozók helyi termékeket és szolgáltatásokat
vesznek igénybe.
OTK: Országos Területfejlesztési Koncepció
Pull hatás: Azok a hatások a telephelyelméletekben, amikor egy új nyersanyagforrás felfedezése ráépülő
feldolgozó ágazatok kifejlesztését teszi lehetővé.
SKV: Stratégiai Környezeti Vizsgálat
Spread (terjesztő) hatás: A spread hatás általában pozitív: az új iparág, új üzem növeli az ismeretek,
iskolázottság, szakképzettség szintjét a helyi lakosság alkalmazásával.
Szubszidiaritás elve: A szubszidiaritás elvének megfelelően egy terület, térség, vidék fejlesztését azon a lehető
legalacsonyabb szinten szükséges végrehajtani, ahol a legtöbb releváns és megbízható információ áll
rendelkezésre, továbbá ahol a legtöbb érdek kapcsolódik a megvalósításához.
Területfejlesztési tevékenységek: A területfejlesztési tevékenységek körét képezi a terület- és településrendezés,
az állam és a vállalkozások gazdaságfejlesztő tevékenységének területi szabályozása, irányítása, valamint a
közigazgatási területszervezés és az önkormányzatok fejlesztése, finanszírozása.
Területi verseny: Egy olyan folyamat, amely a területi egységek között zajlik, célja a régióban, városban élők
jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság fejlődésének elősegítésével, amely fejlődést bizonyos csoportok
a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak befolyásolni explicit vagy
gyakran implicit módon.
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