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A természeti erõforrások sajátosságaiból kiindulva, a tanulmány is-
merteti a természeti járadék, a járadékelvonás és a vagyonérték számba-
vételének elveit és metodikáját, bizonyítja a megújítható és a meg nem
újítható természeti erõforrások azonos elvi alapokon történõ értékelésé-
nek lehetõségét és szükségességét, bemutatja a világpiaci árak alakulásá-
nak hatását a természeti erõforrások igénybevételének gazdasági haté-
konyságára, a téves világpiaci árprognózisok következményeit és mind-
ezek feltételes hatását a hazai természeti erõforrásokra, majd végül felvá-
zolja a globális optimumok kialakításának célszerûségét, valamint meg-
fogalmazza az állam és a tudomány szerepét a természeti erõforrások ér-
tékelésében és hasznosításában.

Az elméleti alapok tisztázása és összehangolása nélkül a természeti erõforrások (a föld-
kérget alkotó termõföldek, ásványi nyersanyaglelõhelyek, folyók, stb.) gazdasági értékelése,
illetve igénybevételük egységesen helyes szabályozása világszerte, így hazánkban is megol-
datlan. Ebbõl fakadnak például az ásványi nyersanyaglelõhelyek értékelési problémái, a föld-
értékelés és az adózás jelenlegi zavarai, a bányatörvény, a földtörvény és a környezetvédelmi
törvény összehangolatlansága, valamint a privatizáció és a külföldi értékesítés társadalmi és
politikai anomáliái, továbbá a hatékonyabb nemzetközi együttmûködés, az ésszerû globalizá-
ció gátjai.

E problémák helyes megoldását kívánja szolgálni az elvi és módszertani fogalmak értel-
mezését, valamint azok alkalmazásának indokait és lehetõségeit összefoglaló tanulmány.

A természeti erõforrások alapvetõ sajátosságai

A társadalmi erõforrásoktól eltérõ természeti erõforrásoknak két alapvetõ sajátossága
van: a földrajzilag korlátozott mennyiség és az eltérõ természeti adottság. A természeti erõ-
források egyenetlen térbeli eloszlására jellemzõ például, hogy azok potenciális termékérté-
ke és termelési költsége különbségével jellemzett in situ értékének egy lakosra esõ hányada
– azonos mûszaki és gazdasági körülmények között történõ igénybevétel esetén – egyes or-
szágokban nulla, vagy csak néhány száz dollár, addig az e téren kedvezõ természeti adottsá-
gú országokban ez az érték több százezer, vagy millió dollárt is elérhet.

A megújítható (például a termõföld) és a meg nem újítható (például az ásványvagyon)
természeti erõforrások csupán abban térnek el egymástól, hogy egyiknek végtelen, a másik-
nak véges az élettartama. Annak, hogy a termõföld alternatív termékei nem, az ásványvagyo-
né viszont azonosak az in situ anyagokkal, a gazdasági értékelés szempontjából nincs jelen-
tõsége.
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* Ezt a tanulmányt a Szerzõ 2001-ben készítette, és dr. Kapolyi László akadémikus, tagtársunk küldte meg a szerkesztõségünk-
nek. Megjelentetésével tisztelegni kívánunk a közelmúltban elhunyt Szerzõ emléke elõtt
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Értékelési módjuk tehát – a matematikailag világosan értelmezhetõ élettartamtól elte-
kintve – teljesen azonos elvekre és módszerekre alapozható, noha az elsõdlegesen tulajdo-
nos állam nem csak a használati, illetve kiaknázási jogot ruházhatja át a vállalkozóra – amint
azt a meg nem újítható ásványvagyon esetén teszi – hanem a termõföld esetén a tulajdonosi
jogot is. Ezt a tulajdonlási, illetve továbbadási jogot azonban az állam korlátozhatja is, mint
ahogy a nemzetgazdaságilag kisebb jelentõségû (például kõ, kavics) ásványi nyersanyaglelõ-
helyek vállalkozóira is átruházhatja a tulajdonlás jogát.

A természeti járadék alapjai és számbavétele

A kedvezõ természeti adottságú természeti erõforrások nagyobb jövedelmezõ képesség-
gel, vagyis különbözeti (a továbbiakban természeti) járadékkal és nagyobb természeti érték-
kel rendelkeznek a kedvezõtlenebb, illetve végül is azokhoz a legkedvezõtlenebb adottságú

természeti erõforrásokhoz képest, amelyekre a társada-
lomnak már nincs szüksége. Ezért – szemben a gyáripari
termékek árát meghatározó átlagköltséggel – a természe-
ti erõforrások termékeinek termelési értékét (költségha-
tárát) a társadalmi szükségletek kielégítéséhez még szük-
séges legkedvezõtlenebb, illetve a már nem szükséges leg-
kedvezõbb természeti erõforrások termékeinek költsége
határozza meg.

Ezeket a marginális költségeket meghatározó legked-
vezõtlenebb termõ-, illetve lelõhelyeket nem hazai szinten
kell értelmezni, hanem fordítva: a globális társadalmi
szükségletek kielégítéséhez nem nélkülözhetõ legkedve-
zõtlenebb források alapján kialakuló, természetesen a
szállítási költségeket is figyelembe vevõ eladási, vagy véte-
li világpiaci árak jelölik ki a még igénybe vehetõ legkedve-
zõtlenebb hazai termõ-, illetve lelõhelyeket.

Az azonos használati értékre korrigált marginális költ-
ségek alapjául szolgáló domináns (átlagos árcentrumi) vi-
lágpiaci árakat természetesen az átmeneti kereslet-kínála-
ti változások piaci hatásaitól mentesen kell számításba
venni.

A természeti járadékot a kérdéses természeti erõfor-
rás terméke elõzõk szerint értelmezett világpiaci árának
és az álló-, illetve a termelési eszközök (épületek, utak,
meliorációs létesítmények, bányavágatok, gépek, stb.) ka-
matos tõkeköltségeit is tartalmazó termelési költségének
különbsége határozza meg. Az alapvetõ természeti adott-
ságokra (termõföld esetén például a talajminõség, dom-
borzat, klíma; ásványvagyon esetén például a mélység, a
telepvastagság, a tektonizáltság, az elemi veszélyesség,
stb.; minden esetben a nagyság, a földrajzi hely, stb.) kiter-
jedõ kauzális és sztochasztikus függvényvizsgálatok segít-
ségével objektíven megállapított termelési költségeknek
azért kell tartalmazniuk az akár már meglévõ, akár a még
szükséges termelési eszközök tõke terheit, mert ezek a

1. ábra: A termelési érték
összetétele kedvezõ természeti

adottságú termõ-, illetve lelõhely
esetén

a) A világpiaci árból származta-
tott termelési érték, árbevétel. b)
Üzemviteli költség. c) Tõkekölt-
ség, tõkejáradék. d) Természeti
járadék. e) Az állam által elvont
költségteherként elszámolt ter-
mészeti járadék. f) Adózatlan
nyereség.  g) általános állami

nyereségadó. h) Adózott vállal-
kozói nyereség.
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vállalkozói tevékenység eredményei, beleértve a természeti erõforrás eredeti adottságainak
megváltoztatását célzó beruházásokat is, mint amilyen például a termõföld meliorációja,
vagy az ásványtelep víztelenítése.

Egy kedvezõ adottságú természeti erõforrás terméke termelési értékének (árának, költ-
séghatárának) és termelési költségének összetételi modelljét az 1. ábra szemlélteti, amelynek
a tõkeköltség és tõkejáradék eleme azzal a kalkulációs kamatlábbal számítható, amely a
bankkamatot és az átlagos profitrátát is tartalmazza.

Az 1. ábra szerinti modell tulajdonképpen a természeti járadéknak a természeti adottsá-
gok függvényében való alakulását mutatja. A modell a 3. ábra egy viszonylag kedvezõ adott-
ságú termõ-, illetve lelõhelyhez tartozó metszékét jelenti és a továbbiakban tárgyalt nemzeti
és üzleti vagyonérték értelmezéséhez is alapul szolgál.

A természeti járadék elvonása 
és differenciálása

Az elõzõk szerint a természeti járadékból eredõ többlethaszon elsõsorban (elvileg teljes
egészében) a társadalmat megtestesítõ, az elsõdleges tulajdonjoggal rendelkezõ államot ille-
ti meg, hiszen ez a többleteredmény nem a vállalkozó jó munkájának eredménye, hanem a
természet ajándéka. Az elsõdleges tulajdonosnak tekintett államnak azonban érdeke, hogy
a tulajdonosi, használati vagy kiaknázási joggal felruházott vállalkozókat a kedvezõbb termé-
szeti adottságú termõ-, illetve lelõhelyek igénybevételére ösztönözze, hisz ezáltal eleve nö-
vekszik a nyereségadó bevétele is. Ezért az állam a természeti járadékot csak részben vonja
el a vállalkozótól.

Minthogy a természeti járadék mértéke a természeti adottságoktól függ, ezért az elvonást
is ettõl függõen célszerû differenciálni. (Nulla természeti járadék esetén nyilvánvalóan az el-
vonás is nulla, ezen felül viszont növekvõ.) Ez az elvonás a termõföldek természeti adottsá-
ga függvényében megállapított aranykorona érték szerinti földadó révén már évszázada dif-
ferenciált volt, eltörlése óta azonban nincs a termõföldek esetében külön természeti járadék-
elvonás, illetve csak annyi, ami az általános nyereségadóban testesül meg. Az ásványvagyo-
nok igénybevétele esetén csak ásványi nyersanyagfajtánként van differenciált elvonás, illetve
a jelenleg kizárólag a termelési értéktõl függõen megállapított bányajáradék elvonás – nota
bene a költségvetés terhére – még akkor is érvényesül, ha a kedvezõtlen természeti adottsá-
gok miatt egyáltalán nincs természeti járadék, sõt az árbevétel esetleg még az üzemviteli költ-
séget sem fedezi.

A természeti járadék minél kisebb mértékû elvonása, illetve mérsékelt differenciálása a
kedvezõbb természeti adottságú termõ-, illetve lelõhelyek igénybevételének preferálását, te-
hát a munkaerõ és a termelési eszközök nemzetgazdaságilag célszerû koncentrálását segíti
elõ.

A természeti erõforrások (nevezetesen a földkéregben rejtetten elhelyezkedõ, még nem
kellõen ismert ásványi nyersanyagok) megismerését és a késõbbi kiaknázási jog megszerzé-
sének elõjogát biztosító, általában egyösszegû kutatási koncessziós díj mértékét – bármeny-
nyire is csak hipotetikus lehet – mégis célszerû összefüggésbe hozni a feltételezett (remény-
beli) természeti adottságokkal.

A természeti járadékelvonás (földadó, illetve földjáradék elvonás, ásványvagyon adó, il-
letve a bányajáradék elvonás, vagy termelési koncessziós díj) módját és mértékét – a megfe-
lelõ gazdasági megfontolások alapján – úgy célszerû kialakítani, illetve velük összehangoltan
olyan szervezeti rendszert kell kialakítani, hogy a nemzetgazdasági eredmény a vertikumok,
vagyis az elsõ homogén végtermékek (õrlemény, hús, napraforgóolaj, illetve villamosenergia,
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hasznos hõ, fémtömb, stb.) szintjén legyen maximális. Itt kapcsolódik ugyanis össze a termé-
szeti erõforrások igénybevételének szabályozási rendszere a szervezeti rendszer optimalizá-
lásával. Pozitív példa erre a bauxit-alumínium vertikum korábbi (és jelenlegi) kiépítése, ne-
gatív példa viszont a helytelenül megszüntetett szénbányászat-erõmû vertikumok elkésett
visszaállítása, valamint a mezõgazdasági vertikumok eleve fennálló hiánya.

Egyébként az elsõ homogén végtermék világpiaci árából lehet helyesen levezetni a pri-
mer ásványi és növényi nyersanyagok azon költséghatárait, amelyek az azonos használati ér-
tékeket kifejezõ, vagyis a reális összevetésre alkalmas alapokat képezhetik. Ennek különö-
sen a különbözõ fajtájú és minõségû energiahordozók és ércek esetén van jelentõsége, ame-
lyeknek átalakítási és feldolgozási költsége az ugyanazon végtermék költségén belül igen eltérõ.

A természeti járadék, a nemzeti és üzleti vagyonérték

Figyelembe véve a terméshozamot, illetve a termelési kapacitást is, a természeti járadék
mai tõkeértéke jelenti a természeti erõforrás azon vagyonértékét, amely – a vállalati tulaj-
dont képezõ álló-, illetve termelési eszközök tõkeértékével együtt – a természeti erõforrás
nemzeti vagyonértékét alkotja. A természeti járadék és a természeti vagyonérték tehát tar-
talmában egyazon dolog, mint ahogy a termõföld bérleti díja és annak üzleti vételára is azo-
nos kategória.

Az elsõdleges tulajdonos állam a természeti erõforrások tulajdonosi, vagy használati, il-
letve kiaknázási jogának átruházása fejében mindkét esetben – az általános nyereségadón
felül – a természeti járadék egy részét földadó, illetve bányajáradék formájában elvonta, il-
letve elvonja a vállalkozótól. (Lásd az 1. ábrát.) Mindeddig tehát nincs szó a természeti erõ-
források vagyonértékének eladásáról, hanem csupán a mindenkori vállalkozó adózási köte-
lezettségérõl.

Adás-vétel csak a tulajdonosi joggal felruházott vállalkozók között jöhet létre. Ez esetben
az üzleti vagyonértéket az eladó és a vevõ közötti ügylet keretében úgy állapítják meg, hogy
a meglévõ termelési eszközök vagyonértékéhez hozzáadják a természeti vagyonértéknek a
tõkésített természeti járadékelvonással (nota bene a tõkésített földadóval) csökkentett rész-
összegét, amit a várható vállalkozói adózott nyereség mai tõkeértékének egy hányada egé-
szíthet ki. A mezõgazdasági vállalkozók közti üzleti vételár fedezete tehát a meglévõ terme-
lési eszközök vagyonértékének, valamint a földadón felüli földjáradék és az adózott nyere-
ség mai tõkeértékének összege lehet. Ezt az adásvételi megállapodás szerinti árat adott eset-
ben a vele egyenértékû bérleti díj helyettesítheti. Ez a megoldás közvetlenül érzékelhetõ az
1. ábráról. Ha a kedvezõtlen természeti adottságok következtében a tõketerhekkel együttes
termelési költség meghaladja a termelési értéket, akkor a természeti erõforrás nyilvánvaló-
an értéktelennek, eladhatatlannak, bérbeadhatatlannak minõsül.

Ha állami beruházással már feltárt, vagy már üzemben lévõ ásványi nyersanyaglelõhely
(bánya) privatizációjáról van szó (lásd az erõmûvekkel együtt eladott mûködõ szénbányákat,
vagy a még csak feltárt recski rézércbányát), akkor az eladás tárgya csak a meglévõ
állóeszközállomány tõkeértéke lehet. A kiaknázási jog átadásának ellentételezésére ugyanis
a bányajáradék elvonás szolgál. A kérdés csak az, hogy mekkora a reális természeti járadék,
illetve hogy a differenciálatlan bányajáradék elvonás megfelel-e a reálisnak.

A termõföldek tulajdonba adásával kapcsolatban a földjáradék elvonás, illetve földadó
teljes hiánya okozza az ellentételezés hiányát, illetve csak a nyereségadó jelent állami bevé-
telt akkor is, ha igen kedvezõ természeti adottságú termõföldrõl van szó.



A világpiaci árak alakulásának hatása a természeti erõforrások igénybevételének 
gazdasági hatékonyságára

Abból az alapvetõ tézisbõl indulunk ki, hogy a földrajzilag korlátozott és eltérõ adottsá-
gú természeti erõforrások termékeinek árát a társadalmi szükségletek kielégítéséhez nem
nélkülözhetõ legkedvezõtlenebb (a már nem szükséges legkedvezõbb) természeti adottságú
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2. ábra: A világpiaci árak és a hazai termelési
költségek alakulása az idõ függvényében.

1) A gabona világpiaci ára. 2) Jelenlegi pénzér-
tékben kifejezett gabona-világpiaci ár. 3) Átlagos
hazai gabonatermelési költség. 4) A gabona világ-
piaci árának    1980 táján becsült elõrejelzése. 5)
A kõolaj világpiaci ára. 6) A szén világpiaci ára.

7) A hasadóanyag világpiaci ára. 8) Átlagos hazai
széntermelési költség. 9) A kõolaj világpiaci árá-

nak 1980 táján becsült elõrejelzése.

termõ-, illetve lelõhelyek termelési költsége
határozza meg. Általában a világpiaci árból
származó ezen marginális költség a normális-
tól eltérõ társadalmi szükségletek esetén jó-
val nagyobb vagy kisebb is lehet, a kereslet-
kínálati arányoknak megfelelõen változhat
és átmenetileg eltérhet attól a domináns
marginális költségtõl, amely az átlagos világ-
piaci árcentrumot meghatározza. Ilyen ese-
tekben a „normális” természeti járadékok át-
menetileg vagy kisebbek lesznek (esetleg tel-
jesen eltûnnek), vagy megnövekszenek és
extra járadékként jelentkeznek.

A kérdés megvilágítására a jó minõségû
gabonát, valamint a kõolaj használati értéké-
re korrigált különbözõ, egymás helyettesíté-
sére alkalmas energiahordozókat vettük ala-
pul. E termékek világpiaci ára és a hazai ga-
bona, illetve széntermelés költsége több évti-
zedes alakulásának összevetését a 2. ábra
szemlélteti, hangsúlyozva annak megközelítõ
jellegét és a görbék kiegyenlítettségét.

A világpiaci árakkal azonos pénzegység-
ben kifejezett és a nyugat-európaival azonos
mûszaki-gazdasági környezetet feltételezve,
a számba vett hazai termelési költségek az el
nem számolt költségekbõl és az irreális devi-
zaárfolyamokból származó „hamis” járadé-
kot természetesen kiszûrik.

A kétfajta természeti erõforrás (a meg-
újítható termõföld és a meg nem újítható
energiahordozó-vagyon) termékei világpiaci
áralakulásának közös jellemzõje, hogy az év-
tizedeken keresztül stabil világpiaci árak –
nyilván a kínálat csökkenése, illetve a keres-
let megnövekedése következtében – az 1970-
75-ös évek után megnövekedtek, mert a
megnövekedett társadalmi szükségletek ki-
elégítéséhez kedvezõtlenebb termõ-, illetve
lelõhelyekre is szükség volt. Különösen nagy
volt ez az árnövekedés a kõolaj esetében,
ahol már az alaszkai és a mélytengeri lelõhe-
lyeket is igénybe kellett venni. Hasonló mó-



don, illetve okból növekedhetett meg a kedvezõtlenebb természeti adottságú termõföldek
igénybevételének kényszere is.

Az ábrákról látható, hogy a viszonylag hosszú ideig tartó és fõleg a kõolaj esetében igen
jelentõs mértékû árnövekedést 1985 után igen jelentõs árcsökkenések követték. Ezt a túlfej-
lesztésbõl eredõ túlkínálat hatására bekövetkezett árcsökkenést – ez fõleg az energiahordo-
zókra vonatkozik – az is fokozta, hogy a megelõzõen nagy árak hatására a felhasználás terén
igen sok olyan racionalizálás történt, ami a szükségleteket csökkentette.

A gabona árnövekedésével egyidejûleg természetesen a termõföldek iránti kereslet és így
azok világpiaci, illetve nyugat-európai ára is megnövekedett. A nagy gabonaárak fennmara-
dásának vagy visszatérésének egyébként nem megalapozott reménye következtében a föld-
árak csak késve, illetve csak akkor kezdtek csökkenni, amikor a gabonaárak csökkenése már
tartóssá, vagyis amikor a prognózistévedés már egyértelmûvé vált. Hasonló helyzet alakult ki
a szénbányászatban is, ahol a kapacitáslétesítések még akkor is tartottak, amikor a kõolaj vi-
lágpiaci ára már a leszálló ágban volt.

A nyugat-európai földárak egyébként jelenleg nem csak azért lényegesen nagyobbak a
hazaiaknál, mert az elõbbiek árcsökkenése még nem érte el a gabonaár-csökkenésnek meg-
felelõ mértéket, hanem azért is, mert azok termelési eszközei jóval korszerûbbek, tehát ér-
tékesebbek, mint a hazaiak. Az egyensúly tehát akkor fog beállni, amikor a jelenleg túl kicsi-
nek tûnõ világpiaci gabonaárak – a kereslet-kínálati egyensúly bázisán – beállnak a normális
árcentrumra.

A két ábrarészt összehasonlítva az is látható, hogy míg a gabona esetében a hazai átlagos
(az eltérõ természeti adottságok következtében szintén nagy szélsõ értékek között szóródó)
termelési költség – az utóbbi egy-két évtõl eltekintve – mindig alatta volt a világpiaci árnak,
addig a hazai széntermelés költsége – az 1975-1985 évi csúcstól eltekintve – lényegesen na-
gyobb volt az egymás világpiaci árát kölcsönösen, a már nem szükséges legkedvezõtlenebb
forrás szintjén meghatározó mindenfajta világpiaci árnál.

A 2. ábra hazai termelés költségvonalainak 1990-95 táján jelzett ellentétes elõjelû törés-
pontjai jelzik azt az ellentmondást, hogy a bányajáradék elvonásra (az ásványvagyonadó be-
vezetésére) lényegében attól az idõponttól került sor, amikor a földadót – a világpiaci árhoz
viszonyított veszteség mintegy állami dotálásaként – megszûntették.

Mindezekbõl következik, hogy a hazai széntermelés terén – a kedvezõtlen természeti
adottságú, nehéz és veszélyes mélymûvelésû szénbányászatot felhagyva – a korábban kevés-
bé folytatott külfejtési lehetõségeket kell igénybe venni, a gabonatermelés terén pedig a jobb
minõségre és – a rugalmas növényfajtaváltással egyidejûleg – a minél nagyobb fokú élelmi-
szerfeldolgozásra kell törekedni.

A mûrevalósági feltételek egyébként törvényszerû szigorodása – amint azt a gabona je-
lenlegi pénzértékben példaként felrajzolt világpiaci árának alakulása az ábrán nyomatéko-
san szemlélteti – természetesen nem jelenti azt, hogy újabb nagyobb kereseti ciklus nem fog-
ja újra nagyobb mértékben megnövelni a természeti erõforrások termékeinek világpiaci árát.
Az azonban bizonyosra vehetõ, hogy a világpiaci árak ciklikus változása végül is mindig visz-
szatér arra a mindenkori dollárinflációval korrigált változatlan, vagy inkább enyhén csökke-
nõ árcentrumra, amelyre a jövõbeli prognózisokat mindig alapozni kell.

A természeti erõforrások értékelésének egyfajta szemléltetõ modelljei

A feladat azonos elvi alapokon álló módszertani alapjainak egészen leegyszerûsített mo-
delljét – egyrészt a termõföldek zömét alkotó szántóföldekre, másrészt az ásványi nyers-
anyagokon belül domináns szénvagyonokra vonatkozóan – a hangsúlyozottan feltételes 3. áb-
ra szemlélteti.
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A szántóföldi ábra abszcisszáján szereplõ (a magyar aranykorona érték mintegy kétsze-
resét kitevõ) termõhelyi pontszám, illetve a szénvagyon esetén a lelõhelyi pontszám önma-
gában is olyan, a termelési költséget motiváló többváltozós függvény, amelynek alapvetõ ele-
me szántóföld esetén az a talajfajtával jellemzett talajminõség, szénvagyon esetén pedig az a
mélységoszlopra esõ in situ hõmennyiség, amelyeket a többi természeti adottság alkotta ki-
egészítõ elemek (kiterjedés, domborzat, klíma, tektonizáltság, elemi veszélyesség, felhasznál-
hatóság, stb.) mérsékelnek azon arány szerint, amely ezen kiegészítõ elemek ideális és a kér-
déses termõ-, illetve lelõhelyek tényleges állapota között a termelési költséget motiválóan
fennáll.

A fenti alapvetõ és azokat csökkentõ (additív vagy szorzó) kiegészítõ elemek termelési
költségbefolyásoló hatásának megállapítása egyenként és összességében is tapasztalatokra
épülõ, többváltozós korrelációs, okszerû vizsgálatok révén történik.

Az ábrán a termõ-, illetve lelõhelyi pontszám függvényében dollárban vagy euróban fel-
tüntetett termelési költségek minden esetben optimális mûszaki-szervezéssel (optimális ta-
lajjavítással, mûtrágyázással, öntözéssel, gépesítéssel, elemi veszélyelhárítással, stb.) üzembe
helyezett és nyugat-európai gazdasági környezetben (azonos tõke-, energia-, anyag- és mun-
kabér költséggel) mûködtetett természeti erõforrásokat tételeznek fel. A teljes költségek a
beruházások kamatos tõketerhein kívül az átlagprofitot is tartalmazzák.

A termõ-, illetve a lelõhely és a felhasználóhely közötti szállítási módtól és távolságtól
függõ szállítási költségekkel az ábráról leolvasható termelési költségeket korrigálni kell.

A világpiaci árak és a teljes költségek pozitív különbségei a természeti járadékokat, a vi-
lágpiaci árak és az üzemviteli költségek természeti járadékkal csökkentett pozitív különbsé-
gei pedig a tõkeköltségeket és az elõzõkben definiált tõkejáradékokat jelzik.

Az ábra fajlagos értékeit a termékhozamokkal, illetve a termelési kapacitásokkal megszo-
rozva és az élettartamoknak, valamint a kalkulációs kamatlábnak megfelelõen tõkésítve, a
vagyonértékeket kapjuk. Amint az ábra vonalkázott sávjai jelzik, a termelési eszközökkel
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már felszerelt természeti erõforrások vagyonértéke a meglévõ termelési eszközök tõkeérté-
kével nagyobb a természeti vagyonértéknél.

Másfajta növénytermesztés (rét, ültetvény, erdõ, stb.) értékelését a szántóföld értékelé-
sébõl kiindulva, a más ásványi nyersanyagokét (szénhidrogének, ércek, nem fémes ásványi
nyersanyagok) pedig a szénvagyon értékelésének analógiájára lehet elvégezni.

Az ábrából jól érzékelhetõ, hogy a világpiaci ár változása jelentõs mértékben változtatja
meg az egyes termõ-, illetve lelõhelyek természeti járadékát, vagyis igénybevételüknek gaz-
dasági hatékonyságát. Ugyanakkor az is világos, hogy a világpiaci árváltozás egyáltalán nem
érinti az egymáshoz viszonyított gazdasági helyzeteket.

Feltételezve az ábrán szereplõ elõzetes becslések nagyságrendi helyességét, valamint egy-
ségesen 10%-os kalkulációs kamatlábbal számolva, néhány számszerûség és következtetés az
alábbiakban fogalmazható meg.

A szántóföldekre vonatkozó ábrarész szerint a kellõ kiterjedés, a kiváló talajminõség, a
sík terület, a jó klíma és a jó földrajzi fekvés alapján feltételezetten 80-85-ös termõhelyi pont-
számú és ennek megfelelõ kb. 8 tonna/ha gabonahozamú szántóföld vagyonértéke nemzeti
vagyonértékként elérheti a hektáronkénti több ezer dollárt. Ugyanakkor valószínû, hogy a
kedvezõtlen természeti adottságok következtében a 20-as termõhelyi pontszámot el nem érõ
szántóföldeknek (amelyek Magyarországon például az összesnek harmadát-ötödét teszik ki)
nincs természeti járadéka, tehát természeti vagyonértéke sem. A termõföldek forgalmi érté-
ke – amely az állami szabályozó rendszertõl és az egyéni alkuktól függõen jelentõs mérték-
ben kisebb a nemzeti vagyonértéknél – az egyes országok között jelentõs eltérést mutat, fõ-
ként az állami szabályozó rendszertõl és a gabona világpiaci árprognózisától függõen. 

A szénvagyonra vonatkozó ábrarész szerint a magyar mélymûvelésû szénlelõhelyeknek –
amelyeknek lelõhelyi pontszáma 0,7 alatti – nincs természeti járadéka. Közülük csak néhány
kedvezõbb természeti adottságú meglévõ bánya rendelkezik a továbbüzemeltetést indokoló
tõkejáradékkal. Ezzel szemben a kedvezõ természeti adottságú lignitkülfejtéses lelõhelyek
lelõhelyi pontszáma – az alacsony fûtõérték ellenére – meghaladja az 1,0-át és így természe-
ti járadékuk nagyobb lehet a jelenleg differenciálatlan bányajáradék elvonás mértékénél. A
feltehetõen 1,1-1,3 lelõhelyi pontszámú lengyel mélymûvelésû szénbányák, de fõleg a 3-4 le-
lõhelyi pontszámot is elérõ egyes dél-afrikai és ausztráliai külfejtéses szénbányák még a szál-
lítási költséggel együtt is kisebb költségûek az európaiakénál, illetve az európai felhasználók-
nál érvényes világpiaci árnál, különösen akkor, ha meglévõ bányáról van szó.

A modellként bemutatott feltételes példák jól szemléltetik, hogy a természeti erõforrás-
ok értéke milyen nagy mértékben függ azok természeti adottságaitól és így milyen nagy je-
lentõsége van a természeti erõforrások egységes és objektív alapon történõ értékelésének.

A globális optimumok kialakításának indítéka és lehetõsége

A világ egyes régióiban mennyiségileg korlátozott és az adottságok tekintetében nagyon
heterogén természeti erõforrások, valamint a szállítás és az informatika rohamos fejlõdése
révén növekszik a globalizálódás, a közöttük eleve is meglévõ kapcsolat mind szorosabbá és
meghatározottabbá válik. Ezáltal növekszik a természeti erõforrások termékét is érintõ nem-
zetközi kereskedelem és csökken az önellátás kényszere. Ma már egymástól több tízezer ki-
lométerre lévõ földrajzi helyek között is magától értetõdõ az árucsere.

A világ ásványvagyona, termõföldjei és erdei több száz vagy több ezer évig, sõt megújít-
hatóan is képesek fedezni a világ nyersanyagszükségletét. A világszintû optimalizálásnak te-
hát elvileg nincsenek mennyiségi és idõbeli korlátai. Ezeket a korlátokat egyébként szinte tel-
jesen feloldják a mindinkább rövidülõ ciklusú tudományos-mûszaki forradalom eredményei,
például az új, kevésbé helyhez kötött, illetve könnyebben szállítható nyersanyagok, vagy a
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termõföldi hozamok növelésének technikai és biológiai módszerei avagy a nyersanyagok fel-
használásának racionalizálási lehetõségei.

A nemzetközi optimumok tudatos keresésének alapfeltétele nem csak a természeti erõ-
források mennyiségi számbavétele, hanem az ismert és reménybeli ásványi nyersanyaglelõ-
helyek és a mezõgazdasági termõhelyek elõzõkben már jelzett természeti adottságainak
olyan ismerete, amelynek révén megalkothatók a kiaknázás, illetve az igénybevétel egymás-
sal összehasonlítható, megfelelõ függvénykapcsolatokkal jellemzett társadalmi ráfordításai,
valamint ezek alapján a lelõhelyek, illetve a termõhelyek gazdasági rangsorolása. Ehhez hoz-
zákapcsolva elvégezhetõk a potenciális termelõk és fogyasztók közötti szállítási módokat
meghatározó azon optimumszámítások, amelyek eredményei megmutatják, hogy a világ
vagy annak egyes régiói ásványi és növényi nyersanyagszükségletét milyen forrásösszetétellel
lehet minimális társadalmi ráfordítással kielégíteni.

A globalizálódás gyorsuló érvényesülése nyomán világszerte érik az a gondolat, hogy a
Föld természeti erõforrásainak feltárását és az ezekkel való tudatos gazdálkodást nemzetkö-
zi tanácskozásokon megtárgyalandó kérdések közé kell emelni, biztosítva azt is, hogy az érin-
tett országok megkaphassák az õket megilletõ részesedést abból a gazdaságból, amely a területü-
kön megtalálható természeti erõforrások révén a világ, illetve más országok számára elõnyt jelent.
Emellett természetesen biztosítani kell a piaci érdekek megfelelõ és az elõbbiekkel össze-
hangolt érvényesülését is.

Az együttmûködési szándék, illetve lehetõség hiánya miatt jelenleg egyes országok lénye-
gesen kedvezõtlenebb természeti erõforrásokat is kénytelenek igénybe venni, vagyis olyano-
kat is, amelyeknek költsége a világpiaci árakat lényegesen meghaladja. Mások ugyanakkor
az igen kedvezõ adottságú, vagyis igen nagy természeti járadékkal rendelkezõ erõforrásaik
termékeit sem tudják kiaknázni, illetve értékesíteni. Ezért a világ országainak közös érdeke
lenne olyan teoretikus modell megalkotása, amely megmutatná, hogy miképpen lehetne a vi-
lág hosszú távú ásványi és növényi nyersanyagszükségletét minimális társadalmi ráfordítással
kielégíteni.

Az ilyen elméleti modellnek a tényleges helyzettel történõ szembeállítása rádöbbenthet-
né a világot azokra az elõnyökre, amelyeket a kölcsönös bizalom és a józan ész uralma biztosít-
hatna az emberiség számára természeti erõforrások hasznosítása terén. És ha egyelõre csak a cél-
szerû lehetõségek ismerete nyújtana segítséget a nyilvánvalóan nagy számú és esetenként
rendkívül súlyos korlát csak részleges feloldásához, vagyis ha a világ csak kis lépéseket tenne
a globalizációval segített optimum felé, már akkor is nagyot nyerhetne vele az emberiség.

Közelebbi és részben leegyszerûsíthetõ feladat lehetne az ENSZ-szintû nemzetközi pro-
jektnek az elkészítése a bõvülõ Európai Unió részére abból a célból, hogy az unión belüli op-
timumok, illetve a központi támogatások objektív alapjai – a termõ-, illetve a lelõhelyek ter-
mészeti adottságok alapján történõ rangsorolásával – megállapíthatók legyenek.

Az állam szerepe a természeti erõforrások értékelésében és hasznosításában

Annak ellenére, hogy a természeti erõforrások termékeinek és üzleti vagyonértékének
árát a mindenkori kereslet-kínálattól függõ piac szabályozza, a természeti járadék számbavé-
telének elvét és módszerét, valamint az elvonásban, illetve az adózásban érvényesítendõ
irányadó számszerûségeket – mint elsõdleges tulajdonosnak – az államnak kell meghatároz-
nia. A természeti erõforrások nemzeti vagyonértékének számbavétele és nyilvántartása
egyébként is ugyanolyan állami feladat, mint az e tárgyú adózás elveinek és mértékének vé-
gül is minden esetben a természeti adottságoktól függõ meghatározása. 

A nagy felelõsséggel és gondossággal megállapított árcentrumtól felfelé eltérõ világpiaci
árak esetén a kedvezõbb természeti adottságú termõ-, illetve lelõhelyek olyan extra járadék-
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kal rendelkeznek, amelyet, illetve amelynek egy részét – a természeti járadék normális elvo-
násán felül – az állam rendszerint elvonja. (Lásd például a szénhidrogénbányászati
KÜTEFÁ-t.) Ellenkezõ esetben pedig az állam rendszerint segítséget nyújt a vállalkozóknak.
(Lásd például a földadó elengedését, vagy a szénbányászat már régebbi, vagy a mezõgazda-
ság újabb támogatását.)

Ha a reális világpiaci árcentrum alapján megállapított és a termelési költséget terhelõ ter-
mészeti járadék elvonás mértékét a mindenkori világpiaci ártól függõ termelési értékre (ár-
bevételre) vonatkoztatják, akkor az állam a világpiaci árváltozások kockázatát a vállalkozók-
ra is átháríthatja. Ebben az esetben azonban az árcentrumtól eltérõen megnövekedett világ-
piaci árakból eredõ extra járadékot – az általános nyereségadón belüli részen túl – az állam
nem vonhatja el, de a lecsökkent árakból eredõ veszteség megtérítésére sem vállal kötele-
zettséget. Ellátásbiztonsági vagy szociálpolitikai okokból azonban az állam a hazai természe-
ti erõforrásokat – a nemzetgazdaság teherbírásával megszabott határig – az elõzõktõl függet-
lenül preferálhatja.

Az is az állam feladata, hogy a várható világpiaci árakat elõre jelezze a vállalkozók felé,
továbbá, hogy a természeti adottságok alapján felmérje és a vállalkozókat megfelelõen tájé-
koztassa arról, hogy melyik tájegységben, melyik növényt lehet leghatékonyabban termesz-
teni, vagy mely növényfajták termelését célszerû mérsékelni. De az állam feladata a termé-
szeti erõforrások, és ezeken belül a meg nem újítható ásványvagyon védelme, a kiaknázással
kapcsolatos biztonság, valamint annak biztosítása is, hogy minél kevesebb állampolgár kény-
szerüljön a nehéz és veszélyes föld alatti munkára, különösen akkor, ha a kedvezõtlen termé-
szeti adottságú lelõhelyeket nagy valószínûséggel csak gazdaságtalanul lehet kiaknázni.

A tudomány szerepe a természeti erõforrások értékelésében

Az illetékes állami szervek megbízása alapján a természeti járadék és a vagyonérték ér-
telmezésének, illetve megállapításának elvei – a természettudományokkal karöltve – elsõsor-
ban a társadalomtudományok kompetenciájába tartoznak. A végrehajtás elveinek és mód-
szereinek kimunkálása, valamint a természeti adottságok és a termelési költségek közötti ok-
sági és statisztikai valószínûségen alapuló függvénykapcsolatok feltárása pedig a mezõgazda-
sági és a bányászati tudományok feladatköre. A természeti adottságokra felépített, nagy szá-
mú vizsgálatokon alapuló többváltozós függvények megalkotása nem csak az egyes országo-
kon belüli összevetésekre, hanem nemzetközi optimumok kialakítására is alkalmasak kell le-
gyenek, ezért nemzetközi tudományos együttmûködést is igényelnek.

Fontos feladata a tudománynak a világpiaci árak olyan elõrejelzése, amely a több évtized-
re visszanyúló világstatisztikai elemzések, a földkéreg természeti adottságai, továbbá a ter-
melési és felhasználási technológiák fejlõdése, valamint az új anyagok megismerése és a tár-
sadalmi környezet várható alakulása alapján több szakterületre kiterjedõen veszi számba a
világpiaci árprognózisokat, a mindenkori árcentrum szintjét.

Az elõzõek alapján valószínû, hogy a természeti erõforrások természeti adottságainak és
igénybevételük gazdasági hatékonyságának azonos módszertani elvek alapján történõ nem-
zetközi összehasonlítása jelentõs mértékben segíthetné elõ az Európai Unió növényi és ár-
ványi nyersanyagszükséglete optimális kielégítéséhez nélkülözhetetlen információs rendszer
kidolgozását. Ennek érdekében az illetékes magyar szervek kezdeményezése nyomán a kel-
lõ szakmai felkészültségû magyar kutatóhelyek – esetleges részleges témagazdaként is – ha-
tékonyan mûködhetnének közre az e tárgyú nemzetközi projektek kidolgozásában.

A szerzõ ezúton mond köszönetet Szûcs Istvánnak, az agrárgazdasági tudományok dok-
torának a tanulmány elkészítéséhez nyújtott értékes segítségért.
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DR. TÓTH MIKLÓS (1921-2002) aranyokleves bányamérnök, a mûszaki tudományok dok-
tora, címzetes egyetemi tanár, az OMBKE tiszteleti tagja Sopronban végzett 1943-ban. 1950-
ig a borsodi szénmedencében dolgozott különbözõ beosztásokban, 1950-tõl 25 éven át a Nehéz-
ipari Minisztériumban töltött be vezetõ beosztásokat. 1975-tõl a Központi Földtani Hivatal el-
nökhelyettese, volt. Munkássága döntõ részét az iparirányítás, a mûszaki fejlesztés és az ás-
ványvagyon gazdálkodás területén töltötte. Részt vett több akadémiai bizottság munkájában,
oktatott a Miskolci Egyetemen, számos bányagazdasági tárgyú könyv és szakcikk szerzõje,
társszerzõje volt. Több évtizeden át tagja volt a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának.

Munka- és egészségvédelem
a kõszénbányászatban tegnap és ma

Ezzel a címmel jelent meg a Saarbrückeni egyetemen 2000. április 26-án tartott
nemzetközi tudományos tanácskozás anyaga. A tanácskozást a Bányászati egészségvédelem
kutatása és fejlesztése Saar-vidéki munkaközösség 50. éves fennállása alkalmából rendezték. 

A tanácskozáson kihangsúlyozták az utóbbi években kifejlesztett nagynyomásu (max.
80 bar) ejektoros vízporlasztók elõnyeit, a helyhez kötött pormérés mellett bizonyos
esetekben szükségesnek nyilvánították a személyhez kötött pormérést. Részletesen megvi-
tatták a szilikogén ásványi por rákkeltõ hatásának kérdését. Egyetértés volt abban, hogy a
mûszaki portalanító beavatkozásokkal érdemlegesen sikerült mérsékelni a bányabeli
porkeletkezést, ennek megfelelõen a foglalkoztatottak porexpozícióját, és ennek köszön-
hetõen az új szilikózisos esetek számát.

Az elõzõekkel összhangban lévõ megállapításokat tartalmazott dr. Vékény Henrik „A
szilikózisprobléma az egykori mecseki szénbányászatban“ c. elõadása is. Tragikus irónia,
hogy miután a bányászatban a szilikózisveszélyeztetés „kezelhetõvé“ vált, illetve rémségét
vesztette, beharangozzák a bányászat végét.

Dr. Krisztián Béla


