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Kutatási feladat

• A költségvetés fenntarthatósági elemzésének módszertani
kerete
• Példa: vízgazdálkodás mint költségvetési fenntarthatósági
kihívás
•

Víziközmű feladatok: víz és szennyvíz szolgáltatás

•

Árvízvédelem

•

Vízkészlet gazdálkodás felszíni alatt és felszín felett egyaránt.

• Javaslatok megfogalmazása
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Fenntartható fejlődés fogalma
Definíció:
Olyan fejlődés, amely „kielégíti a jelen generációk szükségleteit
anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek
kielégítését”
Brundtland-jelentés (1987)

• Fenntartható fejlődés és államháztartás kapcsolata
•

Államháztartási hiány és államadósság kordában tartása

•

Elöregedés költségvetési hatásai

•
•

Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás felértékelődése
Klímaváltozás
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Klímaváltozás és vízgazdálkodás
• Az éghajlatváltozás hatására egyre inkább jellemző hazánkra is a
szélsőséges időjárási viszonyok gyakorisága. A vízgazdálkodást különösen
érinti:
•
•
•
•

a hőhullámos napok számának növekedése,
az aszály,
a természetes élőhelyek ellenállóképességének csökkenése,
a villámárvizek.

• A vízgazdálkodás fő kihívása az alkalmazkodóképesség fejlesztése.
3-5. ábra: Éghajlati körzetek Magyarországon
1901-1930. évek

1961-1990. évek

1981-2010. évek

Forrás: Kocsis (szerk.), 2018
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Klímaváltozás és vízgazdálkodás

Forrás: Nemzeti Vízstratégia 2017
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Vízgazdálkodás és költségvetési fenntarthatóság kapcsolata

Működtetési
költségek

Haszonlehetőség
költség

Szélsőséges
helyzetek
finanszírozása

• Állami intézményrendszer kiadásai
• Feladatellátási hatékonyság

• Szabályozás és felügyelet
működése miatt elmaradó
gazdasági aktivitások

• Haváriák és adaptációs költségek
viszonya
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Víziközmű ágazat pénzügyi helyzete

Kiadási
oldal

Bevételi
oldal
100 milliárd
Forint hiány

• Meghibásodások
számának
növekedése
• Ivóvíz
minőségének
romlása
• Szennyezőanyagok
növekvő arányú
kibocsátása az
élővizekbe
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Előadás címe

Meghibásodások gyakorisága
Meghibásodások az ivóvízhálózatban db/km

Meghibásodások a szennyvízhálózatban db/km

Kifogásolt ivóvízminták aránya

Élővizekbe bocsátott tisztított szennyvíz mennyisége
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Víziközmű ágazat finanszírozási lehetőségei

• Szolgáltatási díjak emelése
•

Jelenleg 257 milliárd forint éves bevétele van az ágazatnak

•

Alapdíj és fogyasztás arányos díj megoszlása a bevételek között 10-90

•

Keresleti árrugalmasság -0,3

•

100 milliárd forint pótlólagos bevétel eléréséhez 77%-kal kell emelni a
változó díjakat, ami 23%-os fogyasztás-csökkenéssel jár

• Támogatás központi költségvetés terhére
•

Eseti problémák kezelése

•

Hiányzó összeg folyamatos pótlása évről évre – makro modell
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Víziközmű ágazatba való beruházások makrogazdasági hatásbecslése
• HÉTFA-CGE modell alkalmazása
• Eredmények:
Az ágazati tőkeállomány már jelenleg is vélhetőleg alulbecsült értéke beruházások nélkül
2035-ig kevesebb, mint felére csökkenhet
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Víziközmű ágazatba való beruházások makrogazdasági hatásbecslése
A költségvetés GDP arányos egyenlege romlik, ha
az ágazat beruházása csökken

Beruházás költségvetési hatása:
• Az évi 100 milliárd forintos beruházás
a költségvetési hiányban csupán 0,05-0,1
százalékos romlást jelentene.
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• Összességében az évi 100 milliárd
forintos
beruházás
a
költségvetés
szempontjából mindössze 30-40 milliárd
forintos többlet hiányt okozna rövid távon,
a beruházás nélküli pályához képesti
magasabb GDP miatt.
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• Ez a költség viszont hosszabb távon
jelentős
mértékben
csökkenti
a
meghibásodások és vízminőségromlásból
eredő
gazdasági
és
költségvetési
veszteségeket.

kontrafaktuális pálya

kontrafaktuális pálya beruházással

11

Felszíni és felszín alatti vízkészletek

• Víz: bőség, vagy szűkösség?

Felszín alatti víztestek mennyiségi
állapot szerinti besorolása a vízigények
teljesülése szerint

•

Teljes felszíni megújuló vízkészletek tekintetében bőség

•

Hazai lefolyású, belső megújuló vízkészletek
tekintetében stresszhatár alatti a vízkészlet

•

Felszín alól kitermelt víz fele mennyiségi
szempontból kockázatos

• Kihívás:

Gyenge
38%
Jó
52%
Jó, de
gyenge
kockázata
10%

•

Vízkivétel szabályozása csak a katasztrófahelyzetre és
a vízbőségre ad megfelelő szabályozást.

•

Szűkösségre való reagálás elmaradásának haszonlehetőségköltsége – vízkészlet járulék nem ösztönöz a magasabb hozzáadott értékű
vízhasználatra és a vízkészletekkel való takarékosságra sem.

Forrás: OVF, 2016

12

Öntözés és ökológiai célú víz utánpótlás

• Felszíni vizek hasznosítását érintő kihívás költségvetési
vetületei:
• Mezőgazdasági vízhasználat VKJ mentessége, vagy részleges VKJ
mentessége.
• Többcélú (köz és magán) vízgazdálkodási infrastruktúra
működtetésének finanszírozásiteher-felosztási kérdései.
• Általános jóléti és ökológiai funkciójú, vízháztartásszemléletű
vízpótlás finanszírozási helyzetének rendezetlensége.

• Probléma azonosítása: Felszíni csatornarendszer elégtelen
működtetése
• Jóléti veszteség: Közjóléti (benne az ökológiai) célú vízpótlás
elmarad a kívánatostól
• Mezőgazdasági célú öntözés visszafogása
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Árvíz
• Növekvő kockázati tényező
• Költségvetési kihívások:
•
•
•

Árvízvédelmi beruházások
Árvízi vészhelyzet kezelése
Vízügyi igazgatás alapműködésének finanszírozása

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa
kárelhárítás költségvetési terhei

Történelmi árhullámok tetőző szintje a Tiszán és
mellékfolyóin
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Árapasztó tározók

• Nemzetközi jó gyakorlat:
árapasztó tárolók hálózata
• Kihívás:
• Magán és állami felelősség
megosztása az érintettek
területén
• Árapasztó tározók
használatához kapcsolódó
költségvetési kiadások
csökkentése érdekében
megállapodások kialakítása

15

Köszönöm a figyelmet!
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