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KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 

8. hét 

Vízkészlet-gazdálkodás 

Ungvári Gábor 

Mit mond a tankönyv? 

• A megújulás sebessége 

• Felszíni – felszín alatti 

• Időszakok közötti allokáció és időszakon belüli elosztás kérdése a változékonyság 

miatt. 

• Szűkösségi járadék – ár addig nincs, amíg az igény nem haladja meg a 

rendelkezésre álló mennyiséget 

• Az eltérő keresleti görbék miatt, időszaki korlát esetén a fogyasztók között 

arányaiban nagy különbségek alakulhatnak ki, hogy ki mennyi vízhez jut hozzá 

(hatékony felosztás esetén)  
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A vízkészleteink 

Vízfogyasztás fő gazdasági ágak szerint 
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A felhasználás megoszlása készletek szerint 

• Csökkenő vízfelhasználás a rendszerváltástól az évezred fordulóig 

• A lakossági és az ipari felhasználás is a felszín alatti vizekre összpontosul, 

növekszik a mezőgazdaság felszín alatti víz felhasználása is. 

• Ipari és lakossági felhasználás esetén is jelentős a legnehezebben megújuló 

készletek használata 
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Kérdések  

• A szabályozórendszer ösztönöz-e a takarékosságra?  

• Érvényesíti-e a készletek fenntarthatóságának szempontjait? 

• Mennyire eredményes abban, hogy a készletek társadalmi és ezen belül gazdasági 

szempontból a legnagyobb hasznot hajtó tevékenységek számára legyenek 

biztosítottak? 

Alapszorzó és differenciálás  

• VKJ = „V” (m3) x „A” (Ft/m3) x „m” x „g” 

–a) A „V” az igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vízmennyiség. 

–b) Az „A” alapjárulék 

–c) Az alapjárulékot a vízhasználat mértségétől függően módosító szorzószám „m” 

értéke: nem mért vízhasználat esetén: 2,0, mért vízhasználat esetén: 1,0. 

–d) A használat és a készlet jellegétől, függően módosító „g” szorzószám 
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Differenciálás 

A felosztás rendszerének problémái 

• Nem biztosítja az allokáció hatékonyságának alap kritériumát – a felhasználók 

közötti azonos hasznosság kritériumát – a mátrix „gazdaság és szociál politikai 

megfontolásai”, kivételek 

• Nem tükrözi a készletek közötti szűkösség viszonyát – a legritkább a legolcsóbb 

• Elhanyagolható az értéke a víz biztosításának értékéhez képest 

• Nem biztosítja a zártságot 
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A víz közgazdasági költségeinek 

fő összetevői a VKI értelmezésében 
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A minősítés és az eredménye 

• OVGT 2.4.2 Vízkivétel felszín alatti vizekből  

• Süllyedéses teszt, Vízmérleg teszt, Felszín alatti készlettől függő ökológiai rendszer 

állapota 

• Leírás:  

–vizeink.hu_0308_felszin_alatti_mennyisegiallapot_osszefoglalo.pdf 

–7_9 háttéranyag VKJ.pdf 2.1, 2.2 fejezet 
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• 5_2_melleklet_Felszin_alatti_viztestek_mennyisegi_allapota.xls 

 
 


