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A természeti erőforrások 
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A természeti erőforrások fogalma 

A földkéregben lévő ásványkincsek…… 

……………… 

     ………………… 

………………..abszorpciós képesség 



A természeti erőforrások osztályozása 

Nem megújuló (kimerülő) 

természeti erőforrások 

Megújuló természeti 

erőforrások 

Fosszilis energiahordozók 

Egyéb ásványkincsek 

Készlet (stock) típusú  

élő biomassza  

Szántóföld 

vízrendszer és légkör 

Folyam (flow) típusú 

napfény, szél, 

geotermikus energia 



A közjavak túlhasználata 

A közlegelő tragédiája 

Két feltételnek kell eleget tenni: 

• A természeti erőforrások Pareto hatékony 

felhasználása 

• Intergenerációs felelősség 



A közjavak túlhasználata 

A hatékony tulajdonosi szerkezet feltételei: 

 általános-érvényűség (universality) 

 kizárólagosság (exclusivity) 

 átruházhatóság (transferability) 

 kikényszeríthetőség (enforceability) 

 Eredmény: tisztázott tulajdonviszonyok 

 

      Ellenkező esetben…. 

 



A közjavak túlhasználata 

A 

tehenek 

száma 

Egy-egy 

tehén súlya 

A kéttehenes 

gazdák 

együttes 

teheneinek 

súlya 

A második tehenet 

beengedők haszna 

az eredeti 

állapothoz képest 

A tehenek 

összsúlya 

Az 

összsúly 

csökkenés 

10 1000 0 - 10000 0 

11 900 1800 800 9900 100 

12 800 1600 600 9600 400 

13 700 1400 400 9100 900 

14 600 1200 200 8400 1600 

15 500 1000 0 7500 2500 

16 400 800 -200 6400 3600 

17 300 600 -400 5100 4900 

18 200 400 -600 3600 6400 

19 100 200 -800 1900 8100 

20 0 0 -1000 0 10000 

A Közlegelők tragédiája  

(G. Hardin, 1969) 



A kimerülő természeti erőforrások 

készlete 

Készlet 

Ásványvagyon 

Felmért 

Jelzett Igazolt 

Következtetett 

Reménybeli 



A kimerülő természeti erőforrások készlete 

• In situ érték (i): a földkéregben  felkutatott 
ásványvagyon számított potenciális 
gazdasági értéke. 

• (Q*W) – k = iQ 

• Q: a kitermelhető ásványvagyon 
mennyisége 

• W: a költséghatár 

• k: a reálköltség 



A kimerülő természeti erőforrások 

készlete 
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A Hubert-görbék 

mennyiség 



• A kimerülő természeti erőforrások: 

• Korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésre 

• NEM újratermelhetőek 

• Felhasználásuknál a lehetőség költséget 

is figyelembe kell venni. 

A kimerülő természeti erőforrások 

optimális használata  



A kimerülő természeti erőforrások optimális 

használata 

D 

MC 

A 

B 

Y* Y** mennyiség 

Ár 

royality 

ár = a termelés határköltsége + lehetőség költség 

(P1 – MC) = (P0 – MC) * (1+r) 

P1 = MC + (P0 – MC) * (1+r) 

Pt = MC + (P0 – MC) * (1+r)t 

 

 Meddig emelkedhet  

 a kőolaj ára??? 



• Megújuló versus kimerülő 

• Mire kellene vigyáznunk? 

• az esőerdőkre; 

• a biológiai változatosságra; 

• az ásványi anyagokra; 

• a kőolaj, földgáz készletekre 

• … 

Megújuló erőforrások és optimális 

felhasználásuk 



Megújuló erőforrások és optimális 

felhasználásuk 

• Megújuló versus kimerülő 

• Milyen ütemben használhatjuk fel a 

megújuló természeti erőforrásokat? 

• …amilyen ütemben azok 

újratermelődnek. 

• Carrying capacity 



Megújuló erőforrások és optimális 

felhasználásuk 
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Halpopuláció(millió db) 

Maximális növekmény 

6 12 

2 

Fenntartható egyedszám 

A biológiai növekedési törvény 



Megújuló erőforrások és optimális 

felhasználásuk 

G (S) 

S SMSY SMAX SMIN 

 SMIN érték: 
megmutatja, hogy egy 
bizonyos egyedszám 
alatt a populáció már 
nem tud tovább 
szaporodni. (Fajok 
kipusztulása v. 
mesterséges 
beavatkozás) 

Fenntartható használat és eltartóképesség 



A veszélyeztetett fajok vörös listája A veszélyeztetett fajok 

vörös listája 

• A Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) 
Vörös Listája (Red List) A 
Vörös Lista kategóriái: 

• Kihaló (Critical, Critically 
endangered) 
Ez a vadon élő fajok 
esetében a legsúlyosabb 
kategória. Azokat a fajokat 
sorolják ide, amelyeknek az 
utóbbi 10 évben több mint 
80%-kal csökkent a 
számuk, kisebb területen 
élnek mint 100 km² vagy az 
állományuk 250 felnőtt 
egyednél kevesebbet 
számlál.  

Erszényes ördög 

Tigris 

Hópárduc 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6s_Lista&action=edit&redlink=1


A veszélyeztetett fajok vörös listája 
• A Természetvédelmi 

Világszövetség (IUCN) Vörös 

Listája (Red List) A Vörös Lista 

kategóriái: 

• Végveszélyben (Endangered) 

Végveszélyben van az a faj, amelyet 

a jelenlegi tendenciák mellett a 

természetes környezetében már a 

közeli jövőben biztosan a kihalás 

veszélye fog fenyegetni.  

• Azokat a fajokat sorolják ide, 

amelyeknek az utóbbi 10 évben több 

mint 50%-kal csökkent a számuk, 

kisebb területen élnek mint 5000 

km² vagy az állományuk 2500 felnőtt 

egyednél kevesebbet számlál.  

bonobó 

jegesmedve 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6s_Lista&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6s_Lista&action=edit&redlink=1


A veszélyeztetett fajok vörös listája 
 A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listája (Red List) A 

Vörös Lista kategóriái: 

• Sebezhető (Vulnerable) 
Sebezhető az a faj, amely a jelenlegi tendenciák mellett a természetes 
környezetében előre láthatóan a kihalás szélére fog kerülni. Azokat a 
fajokat sorolják ide, amelyeknek az utóbbi 10 évben több mint 20%-kal 
csökkent a számuk, kisebb területen élnek mint 20 000 km² vagy az 
állományuk 10 000 felnőtt egyednél kevesebbet számlál.  

 

Jácintkék 

 ara 

Ajakos 

 medve hárpia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B6r%C3%B6s_Lista&action=edit&redlink=1


In situ természeti javak 

 Ki fizesse meg a Dunakanyar, a Hortobágy, a 
Bükki-fennsík látványát??? 

A látogatók 

A gazdálkodási tevékenységet folytatók 

 

 Fenntartható-e kizárólag üzleti alapon a 
biodiverzitás? 

NEM!!! 

 



In situ természeti javak 

~helyben való, nem kitermelhető erőforrások 

P.J. Mill, 1948 

Egy hegy hasznot hozhat: 

Turisztikai látványosság (természeti táj, 
biodiverzitás) 

Cementgyártás (technológiai újítások) 

 

El kell kerülni az irreverzibilis károkozást!!! 

 



A környezet monetáris értékelése 

Gond: Nincs piac, ami mérhetné a környezeti javak és 

szolgáltatások árát!!! 

 

 

Mennyit ér a Willendorfi Vénusz?       Mennyit ér egy gólya? 



A környezet monetáris értékelése 

 David William Pearce (1941-2005) 

• A természeti erőforrások közgazdasági értékelési 
módszerei 

• A fenntartható fejlődés értékelési módszerei 

• A természet tőkeelemkénti értékelése lehetővé teszi 
a természetvédelem jelentőségének kifejezését. 

• Így már a politikusok is megérthetik a problémát… 

• Lehetővé válik más alternatívákkal való 
összahasonlítás 



A környezet monetáris értékelése 

 Teljes gazdasági érték: 

• Személyes használattal összefüggő értékek 
– Közvetlen használat értéke (pl. élelmiszer, rekreáció, 

egészség) 

– Közvetett használat értéke (pl. ökológiai funkciók, 
árvízvédelem) 

– Választási lehetőség értéke (pl. biodiverzitás, védett értékek) 

• Nem használattal összefüggő értékek 
– Hagyomány, örökölhetőség (pl. élőlények, irreverzibilis 

változások) 

– Létezési értékek (pl. élőlények, veszélyeztetett egyedek) 



A környezet monetáris értékelése 

Hagyományos piac Implicit piac Konstruált 

piac 

A jelenlegi 

magatartáson 

alapuló 

A termelékenység 

változása 

A kiesett jövedelem 

számítása 

Védekezési 

ráfordítások 

Utazási költség 

módszer 

Kereseti 

különbségek 

Ingatlan értékek 

Mesterséges 

piac 

 

A jövőbeni 

magatartáson 

alapuló 

 

Helyettesítési költség 

Árnyék projekt 

Feltételes 

értékelés 

Elfogadott értékelési módszerek 



Köszönöm a figyelmet! 


