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• A mennyiségben és minőségben állandóan 
változó szükségletek kielégítésére irányuló 
erőfeszítés alapvető emberi motivációs 
tényező. 

Maslow, 1954 

A szükségletek kielégítési  

folyamatában az 

erőforrásoknak  

döntő szerepe van. 

Erőforrás: 

Természeti~ 

Emberi~ 

Mesterséges~ 

Szükséglet-hierarchia 



Természeti erőforrás 

• Azok a természeti (földrajzi) adottságok, amelyeket az 
ember (a társadalom) a termelés adott fejlettségi 
szintjén sajátos tulajdonságaiknál fogva anyagi 
szükségleteinek kielégítésére hasznosít. 

• Az ember a természet azon elemeit tekintheti 
erőforrásoknak, amelyekről ismeretei vannak, amelyek 
iránt igényei merülnek fel, hasznosításukhoz megfelelő 
technológiákkal rendelkezik és amelyek a javak 
előállításának és a szolgáltatások nyújtásának feltételei. 

• A természeti erőforrásoknak létfenntartó funkciójuk van. 



• Az erőforrások szubjektívek, funkcionálisak és 
dinamikusak.  

• A természeti erőforrásként nem értékelhető 
elemeknek a természet rendjében sajátos belső 
értékük van. 

• A felismert erőforrások térben és időben a 
társadalmi struktúrától és fejlettségtől, a 
technológiáktól, a gazdasági fejlettségtől és a 
politikai rendszerektől függően határozottan és 
állandóan változik. 

 



Osztályozás 
• Fogyó erőforrások (stock jellegű) – nem megújuló, 

kimerülő /készletei az emberiség számára végesnek 
tekinthetők/ 
– A felhasználással elfogyasztott 

– Elméletileg (részben gyakorlatilag) újrahasznosíthatók 

• Megújuló erőforrások (flow jellegű) /használatuk 
ellenére a természet törvényei szerint az ember által 
érzékelhető idő alatt regenerálódnak/ 
– A kritikus zóna kockázata nélkül 

– A kritikus zóna kockázatán belül 

A természeti erőforrások gazdasági jelentőségére utal: az 
egyes államok nemzeti vagyonának részei. 

Vagyoni értékelésük nehézkes. 



Természeti erőforrásként említhető még: az ember által 

elfoglalt tér, a természet hulladékbefogadó, -elnyelő 

képessége, rekreációs adottságok. 



Kritikus zóna 
• A megújuló erőforrások között is előfordulnak 

olyanok, amelyek egy küszöbérték 

meghaladása után a túl-használat (túl-

elosztás) következtében már nem képesek 

megújulni, újratermelődni, ezért átmenetileg 

vagy véglegesen hasonlóvá válnak a fogyó 

erőforrásokhoz, azaz kimeríthetővé válnak.  

• A kitermelés üteme meghaladja a gesztációs 

periódus (az újratermeléséhez szükséges 

idő) hozadékát. 



Környezeti funkciók 



A természeti erőforrások földrajzi 

elhelyezkedésének sajátosságai 
• Egyenlőtlenül helyezkednek el (fogyó és megújuló 

erőforrások egyaránt) 

• Az erőforrás-előfordulások lehetnek: 
– Ubiquitások bárhol megtalálható erőforrások (pl. a levegő nitrogénje) 

– Gyakran előforduló erőforrások , amelyek a Föld számos 
térségében különböző mennyiségben és minőségben előfordulnak (pl. 
építőkövek, kőszén, vasérc, szénhidrogének) 

– Ritkán előforduló erőforrások , amelyek geológiai készletei csak 
kevés helyen ismertek (pl. ón /Kína és India/, molibdén, kobalt, wolfram, 
azbeszt) 

– Egyetlen helyen előforduló erőforrások , mint az 
alumíniumkohászatban nélkülözhetetlen kriolit /Grönland/) 

• Szükségletek maradéktalan kielégítése nem 
lehetséges 
– Világkereskedelem (a forgalom szervezője) 

– Közlekedés és szállítás (a forgalom lebonyolítója) 



Externáliák 
• Azok a külső hatások, amelyeket a hatás kiváltója nem 

szándékosan okoz más gazdasági és társadalmi 

szereplők számára, ugyanakkor semmilyen 

kompenzációt nem fizet vagy nem kap érte (Marshall). 

• Kedvező külső gazdasági hatás 

• Kedvezőtlen külső gazdasági hatás 

• A megfizetett egyéni és a valóban felmerülő összes 

társadalmi költség nem kompenzált különbsége. 



A fogyó erőforrások típusai (ásványi 

nyersanyagok) 

• Halmazállapot szerint (szilárd /pl. kőszén, építőkövek, 

ércek/, folyékony /pl. kőolaj/ , légnemű /pl. földgáz/) 

• Anyagi összetétel szerint (ércek /pl. vasérc, bauxit/, 
nem érces anyagok /pl. kaolin/, fosszilis anyagok /pl. 

kőolaj/) 

• Keletkezés szerint: fosszilis /pl. kőszén/, 
magmatikus (vulkáni) /pl. rézérc, bazalt/, üledékes /pl. 

mészkő/, átalakult (metamorf) /pl. márvány/. 



A természeti erőforrások 

csoportosítása 

42. lecke 



• Felhasználás szerint: 
– Energiatermelés céljára alkalmas fosszilis 

fűtőanyagok : kőszénfajták, mint az antracit, feketekőszén, 
barnakőszén és az alacsony fűtőértékű lignit, kőolaj, földgáz, 
stb. 

– Vegyipari nyersanyagok (szénféleségek, kőolaj, földgáz, 
kén, foszfor, kősó, nitrogén, hélium) 

– Az ipar területén hasznosítható fémeket tartalmazó 
ércek (vas, mangán, alumínium, réz, ón, nemesfémek) 

– Építőanyag célokat szolgáló, nagy tömegben 
kitermelésre kerülő nem érces ásványok (építőkövek, 
díszítőkövek, tégla- és cementipari anyagok, üveg- és 
kerámiaipari nyersanyagok) 



A felhasznált fogyó erőforrások elvesztik-e erőforrás funkciójukat és végleges 

veszteséget jelentenek-e? Adott időszak alatt keletkezett hulladék mennyisége egyenlő 

az adott egységnyi élettartam idő alatt felhasznált energiával és anyagokkal. 

Anyagmérlegek: 

• Környezet estében: 
A=B+C+D 

• Környezeti vállaltok 
esetében: A=A1+A2+C 

• Nem környezeti 
vállaltok esetében: 
B+R+E=R+A1+F 

• Háztartások esetében: 
A2+E=D+F 

 
 Mesterséges körforgás a 

természet és a gazdaság 
között. 



A fogyó erőforrások készletei 
• Jövőbeni mennyiségét nehéz becsülni a sok 

befolyásoló tényező miatt: 
– Az erőforrások iránti várható mennyiségi és minőségi kereslet, az 

igény növekedési üteme 

– A kitermelés és a feldolgozás műszaki-gazdasági feltételei 

– A földtani kutatások eredményei, a földtani készletek esetleges 
bővülése 

– Az erőforrások világpiaci árának alakulása, ami több oldalról is 
érintheti az erőforráskészletek alakulását. A növekvő árak 
takarékosságra, a technika korszerűsítésére ösztönöznek. 

– Az egyes erőforrásokat milyen más erőforrással lehet 
helyettesíteni? Ebben az esetben az egyik erőforrás iránti kereslet 
csökken, míg a helyettesítőből növekszik. 



• A kitermelés feltételei közül a 
kitermelhetőség küszöbértékének (ami 
alatt már a kitermelésnek határai 
vannak) többnyire a következő két 
küszöböt tekintik: 

– Potenciális gazdasági küszöb – a 
legalacsonyabb hasznosanyag-
koncentráció, ami gazdasági szempontból 
még megengedhető 

– Mineralógiai küszöb – a kitermelés olyan 
technológiai korlátai, amik még indokolttá 
tehetik a bányászatot. 



A fogyó erőforrások földtani készleteinek 

kategóriái 

• Felderített készletek: különböző geológiai, geofizikai 
módszerekkel meghatározott területen megkutatott, 
felmért ásványvagyon, amely a következő 
mennyiségekből állhat: 
– Igazolt készletek, ezen belül: 

• Felmért készlet – nagy valószínűséggel biztos mennyiség, amit 
kutatások igazoltak. 

• Jelzett készlet az ásványvagyon azon tartománya, aminek 
létezéséről, a telepek kiterjedéséről ismeretek vannak, de még 
konkrétan nem mérték fel. 

– Következtetett készlet – erről kevesebb ismeret van, a terület 
geológiai adottságai alapján következtetnek rá. 



• Reménybeli – még fel nem derített – vagyon: létezésüket 
tudományos hipotézisek, a kőzetek, rétegek jellemzői, a 
terület kialakulásának múltja alapján tételezik fel: 
– Hipotetikus vagyon: alacsony valószínűség mellett feltételezett 

készlet. 

– Spekulatív vagyon: csak minimális valószínűség mellett, 
meghatározatlan területen előforduló vagyon. 

 



A készletek ismertségi fokának csökkenésével nemcsak a vagyon mennyiségének 

megbízhatósága csökken, hanem a gazdaságtalanul kitermelhető vagyon  

kategóriájába is tartoznak. 



• A másik csoportosítás: 

–Feltárt és gazdasági szempontok szerint értékelhető 

készletek 

–Kitermelés alatt még nem álló, de már megkutatott 

és az adott időszak gazdasági feltételeinek eleget 

tevő készletek 

 

Ez a két készlettartomány alkalmas arra, hogy 

optimális költségek mellett kitermelhetők legyenek, 

ezért a gazdaság nyersanyag-ellátására potenciálisan 

alkalmasak. 



Országok közötti 

összehasonlíthatóság 
• A készletbecslésre nincs nemzetközileg 

elfogadott, egységes módszer 

• Konjunkturális, politikai, vállalati 

érdekekből kiindulva gyakran nem a 

valóságnak megfelelő adatokat hoznak 

nyilvánosságra 



Az ásványi nyersanyag-készletek várható 

élettartama 

• Fizikai index: a készletek és a kitermelés 
viszonya. 
– Statikus index, ami azt mutatja, hogy jelenleg gazdaságosan 

kitermelhető készleteket a mai termelési szintet figyelembe 
véve hány év alatt termelik ki, azaz a készletek hány év alatt 
fogynak el. 

– Exponenciális index, ami úgy készül, hogy kiszámítják az 
adott időszakot (bázis évet) megelőző x években a 
nyersanyag kitermelésének átlagos növekedési ütemét, és 
ezt várható növekedésként előrevetítve becsülik meg a 
készletek kimerülésének időtartamát. 



Bányászat 
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Bányászat 

• A nemzetgazdaság ágazati rendszerében primer (elsődleges, 
kitermelő) szektor. 

• Bányaművelési módok 
– Mélyművelésű módszerek 

– Külfejtéses módszerek 

– Fúrólyukas módszerek 

 



• Az eredményességet meghatározó tényezők: 
– A nyersanyaglelőhely bonitása (a ráfordításokat érintő természeti 

adottságok) 
• Készletek 

• Kitermelendő rétegek száma 

• Kitermelendő vagyon mélysége 

• A rétegek tektonikai helyzete 

• Kockázat 

– A nyersanyaglelőhely kvalitása (a bányatermék minősége érintő 
természeti adottságok) 

• Vegyi összetétel, hasznos és meddő anyagok aránya 

• Fűtőérték 

• Ércek fémtartalma 

• Nedvességtartalom 

• Minőségi mutatók 

 



Bányajog 
• A szabályozás és a bányajog az ásványi nyersanyagok 

tulajdonviszonyain alapul. 

• Ásványi nyersanyagok földtani készletei állami tulajdonban 
vannak. 

• A bányászatot folytató vállalatok a magánszektorba tartoznak 

• Az állam meghatározott területre, időkorlátok megjelölésével 
koncessziós szerződés keretében a vállalkozónak engedélyt 
ad az ásványi nyersanyag-kutatáshoz, bányanyitáshoz és a 
kitermeléshez. 

• A vállalat által kitermelt ásványi nyersanyagok után az 
államnak bányajáradékot fizet. 

• A bányászat hosszútávú befektetés, a befektetett tőke 
megtérülése lassú. 



http://www.geology.enr.state.nc.us/NAE%20aggregates%20Internet%20NRC%20with%20USGS%20sheet/waterdustprevention.jpg 



Márkushegy http://www.sziti.hu/foto/pics/e_banya3.jpg 



Szénhidrogénbányászat http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Pumpe_Hemmingstedt.JPG/300px-Pumpe_Hemmingstedt.JPG 



Jéghegybiztos tengeri fúrósziget 
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9737/tudvil/sziget/1180-1.jpg 

A Hibernia fúrótorony  

(Új-Fundland közelében, Kanada) 

 

A fúrótornyot a tenger fenekéhez  

rögzítik. A jéghegyekkel szemben  

fogazott fallal (1) veszik körül,  

amelynek üregessejt-szerkezetét  

vasérccel töltik ki (2).  

A süllyesztőszekrény belsejében  

négy oszlop tartja a hidat (3).  

Az egyikben található az  

olajpumpa-rendszer (jobbra), egy  

másikban vannak  

a technikai helyiségek és a  

felvonó (középen).  

A hídon találhatók a  

lakóhelyiségek (4), s látható  

a fúrótornyok teteje (5), továbbá  

a kiszökő gázt elégető fáklya (6)  



A visontai lignitbánya http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/9/99/K%C3%BClszini_lignitb%C3%A1ny_Visont%C3%A1n.IMG_0404.JPG 



Természeti erőforrások 

gazdaságtana 
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A kimerülő természeti erőforrások 

használata 

• Ár = a termelés 

határköltsége+ 

   lehetőség költség 

AB= határprofit, 

bérleti díj, royalti 
Kerekes (2009):  

A környezetgazdaságtan alapjai 



A megújuló és kimerülő természeti 

erőforrások határa 
Megújuló erőforrásoknak nevezhető – erdő vagy 

tó halállománya, legelő, óceán. 

Olyan ütemben szabad felhasználni a megújuló 

természeti erőforrásokat, amilyen a ütemben 

azok újratermelődnek. A biológiai növekedési 

törvény értelmében létezik egy optimális 

méretű készlet (egyedszám vagy biomassza), 

amely a maximális fenntartható hozamot 

biztosítja.  



A biológiai növekedési törvény 

Kerekes (2009): A környezetgazdaságtan alapjai 



Optimális egyedszám 
Esetünkben a maximális növekményt a 6 

milliós halpopulációnál találjuk, vagyis ez 

tekinthető a fenntartható használat 

szempontjából optimális egyedszámnak, 

ennél maximális a hozam (fenntartható 

egyedszám), az ábra szerint időszakonként 

éppen 2 millió. 



Optimális egyedszám 
Az ábra szerint a tó eltartó képessége 12 

millió hal, vagyis ez a maximális egyedszám, 

ami a tóban megél, de mint látjuk ez esetben 

a növekmény már nulla. A maximális 

hozamot tehát hatmillió hal esetében 

kapjuk. 



A környezeti probléma megjelenése az 

erőforrások használatában 

A hatékony tulajdonosi szerkezet legfontosabb feltételei: 

• Általános érvényűség (universality) – minden jog 
maradéktalanul meghatározott 

• Kizárólagosság (exclusivity) – költségek /hasznok a 
tulajdonost terhelik 

• Átruházhatóság (transferability) – tulajdonjogok adhatók 
vehetők, örökölhetők 

• Kikényszeríthetőség (enforceability) – védett tulajdonjogok 



A közjavak tragédiája 

A Közlegelők tragédiája: 

• A piacgazdaságok a hatékonysági kritériumot 
általában a tulajdon cseréje által képesek 
teljesíteni. Ehhez azonban hatékony tulajdonosi 
szerkezet kell (általános, kizárólagos, 
átruházható, kikényszeríthető).  

• A közjavak esetében a tulajdon tisztázatlan! G. 
Hardin és Hankiss nyomán a válasz a következő. 



A Közlegelő használata 
A tehenek 

száma 
Egy-egy 

tehén súlya 
A kéttehenes gazdák 

teheneinek együttes súlya 
A második tehenet 

beengedõk haszna az eredeti 

állapothoz képest 

A tehenek 

összsúlya 
Az összsúly 

csökkenése 

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 



Következtetések 

Ha mindenki betartja az együttélés kialakult szabályait, ahogy 

szaknyelven mondják, ha mindenki kooperatív stratégiát játszik, 

akkor a legnagyobb a közösség együttes jövedelme (10 000 font).  

Minél többen megszegik az együttélés kialakult szabályait, vagyis 

minél többen alkalmaznak dezertáló stratégiát, annál inkább 

csökken a közösség együttes jövedelme (10000 fontról végül 0 

fontra). 



Következtetések 

Minél többen dezertálnak, annál inkább csökken a 

nem dezertálók, vagyis a kooperatív stratégiát 

folytató egy-tehenesek jövedelme (10000 

fontról 0 fontra). 

Az egyik lehetőség az, hogy a dezertálás 

láncreakciója most már végigfut a soron, s 

végül elpusztul a közlegelő. Vagy 

magántulajdonba kerül! 

 



Közjavak kereslete (táj, víz, legelő) 

A biodiverzitás fenntartásához (pl. 
zöldsávok telepítése, költőhelyek 
fenntartása stb.) szükséges 
bevétel akkor állítható elő, ha 
különböző (az egyéni 
preferenciáknak megfelelő) 
árakat számítunk fel.  

Ez azt jelentené a gyakorlatban, 
hogy a Nemzeti Parkba való 
belépőjegy árát aszerint kellene 
egyénenként megállapítani, hogy 
kinek mennyire fontos a 
természet védelme.  

Kerekes (2009): A környezetgazdaságtan alapjai 



Nem kinyerhető természeti 

javak 
• A természeti táj nyújtotta szépség, Nemzeti Parkok páratlan 

élővilága – „in situ” vagy helyben való erőforrásoknak nevezzük. 

• Közgazdasági dilemma lehet, hogy a hegy, mint turisztikai 
látványosság hozhat-e akkora hasznot, mint ásványi vagyonának 
kitermelése! 

• A természeti tájnak, mint „in situ” erőforrásnak időben növekvő 
értékét a legtöbb beruházás figyelmen kívül hagyja (pl. vízierőmű). 
De a szállodasorok is okozhatnak annyi problémát a tájban, mint a 
vízierőmű. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


