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I. A témaválasztás indoklása és az értekezés felépítése 

Foszfor nélkül nincs gondolat, azaz a foszfortartalmú ATP által biztosított energiaforrás 

hiányában az emberi alkotóképesség ellehetetlenül. Hasonlóképpen, a természet erőforrásai 

elidegeníthetetlen kapcsolatban állnak az emberi tevékenységekkel. A fenntartható fejlődés 

paradigmája preventív megközelítéssel őrzi és aktivizálja a Föld erőforrás tartalékait a jövő 

nemzedékek hasonló jóléti szintjének biztosítása érdekében. Értekezésem célja a 

fenntarthatóság elméleti és gyakorlati vetületeinek az átfogó tárgyalása. A témaválasztás 

mellett számos érv szól: napjainkban zajló paradigmaváltást érint, a fenntartató fejlődés 

gyakorlati megvalósítási lehetőségeit keresi, és lehetséges irányt ad a fenntartható életmódra 

való áttérésre egy konkrét esettanulmány előremutató eredményeinek példájával.  

Az értekezés három fő tematikai egységre bontható. Az első fejezet a fenntartható fejlődés 

paradigmájának értelmezésére, fő összetevőinek áttekintésére és gyakorlati vetületeinek 

szemléltetésére épül. A második fejezet a természeti tőke értékét, értékelésének fontosságát és 

a költség-haszon elemzésekben megjelenő számszerűsítési módszereket tárgyalja, azaz a 

fenntartható fejlődés megvalósítási korlátját, a természeti tőke számszerűsítési hiányát 

hangsúlyozza monetáris léptékű értékelési lehetőségek áttekintésével. A természeti tőke 

biofizikai léptékű számszerűsítésére az ökológiai lábnyomelemzés módszere ad példát a 

harmadik fejezetben, ahol az energiaterület vetület alapú ökológiai lábnyomelemzés 

módszertani ismertetése után a tervezett tiszaroffi tározón végzett számítások részletesen 

kifejtett esettanulmánya alátámasztja a módszer hatékonyságát a környezetpolitikai döntések 

meghozatalában. A tiszaroffi tanulmány a Vásárhelyi Terv, azaz a Tisza árvízszabályozási és 

területrendezési tervének irányelveivel összhangban a Tisza-völgyi mélyártereken az agro-

ökológiai feltételeknek megfelelő vetésszerkezetű és területhasználatú zonális csomagtervek 

szükségességének az igazolásához készült. A módszer magyarországi alkalmazása további 

környezetpolitikai intézkedések bevezetését vetíti elő, mivel a gyakorlat nyelvére lefordított, 

megfelelően értelmezett fenntartató jövőmodell a rövid távú, szűklátókörű döntések ellen 

szolgálhat a társadalom védőbástyájául. 

II. Felhasznált források és alkalmazott módszerek 

Az értekezés leíró része szintetizáló jelleggel, irodalomelemzés alapján készült.  A 

fenntartható fejlődés paradigmájának fogalmi áttekintéséhez, értelmezéséhez, az 

alappilléreinek vizsgálatához, a természeti tőke számszerűsítési lehetőségeinek áttekintéséhez 
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a nemzetközi és hazai szakirodalom, valamint a nemzetközi és a magyarországi jogalkotás 

forrásai szolgáltak kiindulási pontként. A fenntartható fejlődés paradigmáját tárgyaló magyar 

szakirodalom még nem olyan bőséges, mint azt a téma jelentősége és fontossága megkívánná 

(Bora, Gy., Kerekes, S. és Szlávik, J., Korompai, A., Martinás, K. és Nánási, I.). A 

nemzetközi, elsősorban angolszász szakirodalom sokkal bővebben foglalkozik a fenntartható 

fejlődés értelmezésével, a fogalom ökológiai kontextusba helyezésével, valamint a 

fenntarthatóság felé vezető út kidolgozásával (Beckerman, W., Boulding, K., Commoner, B., 

Constanza, R., Daly, H. E., De la Court, T., DeWitt, C. B., Georgescu-Roegen, N., Golding, 

M., Hanemann, W. M., Hardin, G., Hayward, T., Heilbroner, R., Kafka, G., Kane, M., Korten, 

D. C., Kothari, R., Meadows, J., Naess, A., O’Neill, J., Pallemaerts, M., Panayotou, T., 

Pearce, D. W. és Warford, J. J., Porras, I. M., Prough, T., Redclift, M., Schumacher, E. F., 

Smith, A., Soddy, F., Sterling, S. R., WCED, Weeramantry, C. G.).  

A fenntartható fejlődés megvalósítási korlátját, azaz a természeti tőke számszerűsítésének 

a problematikáját, valamint a számszerűsítési lehetőségeknek a szabályozó eszközökben 

történő megjelenését számos hazai (Bora, Gy., Forman, B., Kerekes, S. és Szlávik, J., 

Korompai, A., Martinás, K. és Nánási, I. ) és nemzetközi szerző (Clawson, M. és Knetsch, J. 

L., Daly, H. E., Davis, R., Funtowitz, S . O. és Ravetz, J. R., Hamond, M. J., Hanley, N. és 

Spash, C. L., Hardin, G., Lancaster, K. J., Panayotou, T., Prough, T., Randall, A., 

Schumacher, E. F., Smith, A.) hangsúlyozza. Az ő munkáik szolgáltak kiindulási alapul a 

második, módszertani fejezethez. 

Az értekezés harmadik részében az ökológiai lábnyomelemzés módszerének elméleti 

áttekintése elsősorban a téma külföldi szakirodalmának tanulmányozására épült (Barrett, J. és 

mts., Best Foot Forward, Bicknell, K. B. és mts., Catton, W. R., Lenzen, M. és Murray, S. A., 

Luck, M. és mts., Monfreda, C. és mts., Redefining Progress, Rees, W. E., Sanderson, E. és 

mts., Simmons, C. és mts., Van Vuuren, D. P. és mts., Viebahn, P., Wackernagel, M. és Rees, 

W. E., Wackernagel, M., és mts., WWF). A módszer elméleti hátterének áttekintése után egy 

részletesen kidolgozott esettanulmány demonstrálja a módszer gyakorlati alkalmazhatóságát 

egy konkrét magyarországi tájgazdálkodási koncepció kidolgozásában. Jelen dolgozatban a 

Tisza-völgyi ártereknek a tájgazdálkodási ismérveire épülő területhasználatában irányadó, 

kidolgozott zonális csomagok környezetvédelmi szempontú alátámasztására készült tiszaroffi 

terület feldolgozása kerül bemutatásra. 
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Az esettanulmányban felhasznált térinformatikai adatbázisok (Légiprojekt 2000 

(1:10000); Corine Land Cover (1:50000); Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer 

(DKTIR) (1:25000); Topográfiai térképek (1:10000); Földhivatali kataszteri térképek 

(1:4000); DTA-50 (1:50000); I., II., III. katonai felmérések) a VÁTI Kht. jóvoltából álltak 

rendelkezésre. A lábnyomelemzéshez alapul szolgáló terület és tájhasználati adat- és 

információbázis feldolgozását a debreceni MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési 

Kutatócsoport végezte. 

A vizsgált terület a Közép-Tiszavidék mezorégióban, a Nagykunság kistájcsoporton belül 

a Tiszafüred-Kunhegyesi-sík kistájhoz, három település (Tiszabő, Tiszaroff, Tiszagyenda) 

külterületéhez tartozik, amelyek két kistérség (Tiszafüredi és a Törökszentmiklósi) részét 

képezik (ld. 1. térkép). A vizsgált terület összterülete 2310 hektár.  A térségben mind 

kistérségi, mind települési szinten a földhasználati szerkezet a változatos adottságokhoz 

képest meglehetősen egyoldalú, homogenizált. A meghatározó földhasználati forma a 

szántóföldi művelés, a nagy energiainputokat igénylő, de relatíve magas terméshozamokat 

ígérő, intenzív gazdálkodás. 

 
1. térkép: A tervezett tiszaroffi tározó topográfiai viszonyai 

Forrás: Topográfiai térképek (1:10000) 
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Az esettanulmányban három forgatókönyv környezeti hatásának a vizsgálata került 

feldolgozásra. Az első szcenárió (eredeti területhasználatú, intenzív gazdálkodás) és a 

második szcenárió (eredeti területhasználatú, extenzív gazdálkodás) szerint nem számoltunk 

földhasználati struktúraváltással, mindösszesen – a kiviteli terv alapján – a tározóban 

telepítendő erdősáv területét vontuk ki a szántóterületből. A harmadik (módosított 

területhasználatú, tájgazdálkodási) forgatókönyv elkészítéséhez lehatároltuk az egyes 

térszintekhez tartozó területeket, az egyes haszonvételek területeit és pufferzónáit. A 

magasabban fekvő területeken, ahol a talaj vízháztartását kedvezően fogja befolyásolni az 

időszakos vízborítás, elsősorban környezetkímélő növénytermesztés feltételeit és lehetőségeit 

terveztük meg (ld. 2. térkép).  

 

2. térkép: A tervezett tájgazdálkodási struktúra kialakítása a tiszaroffi tározóban 
Szerk.: MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport, Debrecen 
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Az esettanulmány készítésének első fázisa a tiszaroffi terület térinformatikai alapú 

feldolgozása volt. A vizsgált terület földhasználata a Corine Land Cover Felszínborítottsági 

adatbázis, a Légiprojekt 2000 felvételei és a kataszteri adatok alapján került meghatározásra. 

Felépítettük a tározó digitális terep modelljét (DTM), amely segítségével lehatároltuk az 

egyes térszinteket. A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTIR) és a DTM 

elemzésével meghatároztuk az egyes területek talajviszonyait. A tiszaroffi terület 

talajviszonyainak feltárását a rendelkezésre álló talajtérképek elemzésével és a 

mintaterületeken végzett vizsgálatok segítségével végeztük, amelyek a mezőgazdaságilag 

hasznosítható területekre talajfizikai, talajkémiai és a termőrétegre vonatkozó, hasznos 

információkat nyújtottak. A szántóterületek jellemző talajfoltjain 2004-ben megvizsgáltuk a 

jelenlegi tápanyag-ellátottságot. 

A tározó területén a vetésszerkezet meghatározása az AMÖ 2000 kistérségi adatainak 

felhasználásával és terepi felvételezéssel történt. A tájgazdálkodás egyes földhasználati 

kategóriáit a DTM, a DKTIR, a kataszteri adatok és az engedélyes terv segítségével 

határoztuk meg. A területhasználati formák, vetésszerkezetek meghatározása a statisztikai 

adatok, a szakkönyvi ajánlások és a jelenlegi agrárgyakorlat segítségével történt. 

A termesztéstechnológiai elemek közül a trágyázás NPK értékeit a talajvizsgálatok 

adataiból számítottuk ki. A három verzió technológiai sorának összeállításában és az egyes 

műveletek gépi eszközigényének megjelölésénél a helyileg alkalmazott gyakorlat és 

technológia, a mezőgazdasági gépi munkák energia-inpujainak kiszámításánál pedig az egyes 

munkagépek átlagos teljesítményadatai voltak irányadóak. Az egyes termőhelyi kategóriákra, 

az adott gazdálkodási forma mellett jellemző terméshozam (betakarított terméshozam/ha) 

adatait a szántóföldi növénytermesztési és földműveléstani szakirodalom szolgáltatta.  

A vizsgált területre vonatkozó adatok forrásaihoz és az adatfeldolgozást segítő 

szakirodalomként számos magyar (Bocz, E., Dobos, A., Gockler, L., KSH, Nagy, J., Nagy J. 

és mts., Nyíri, L., Pásztor és mts., Pepó, P. és Nagy, J., Rada, A., Szabó és mts., Tóth, 

Vinczeffy, I.) és külföldi (DEFRA, Dovring, F. és McDowell, D. R., Heichel, G., Pimentel, 

D., Pimentel, D. és Dazhong, W.) szerző munkája állt rendelkezésemre. Az ökológiai 

lábnyomelemzés regionális, tájspecifikus alkalmazásának kidolgozására a szerzőpárossal 

(Wackernagel 2004, szem. közl., Rees 2004, szem. közl.) és a módszer más alkalmazóival 

(Lewis 2004, szem. közl.) és továbbfejlesztőivel (Lenzen 2004, szem. közl.) történt 

hosszadalmas, előzetes személyes egyeztetések, konzultációk, javaslatok, tanácsok után került 
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sor. Az input oldalon nemzeti átlagproduktivitási adatok alkalmazása helyett kistérségi adatok 

jelennek meg a fosszilis energiahasználat által „kisajátított” földterületek figyelembe 

vételével, így a helyi sajátosságok nem vesztek el az összesítés során.  

Miután meghatározásra került az összes gépi igény energiainputja, a hektáronkénti 

összenergia-fogyasztás összegzése következett, majd a hektáronkénti összenergia-fogyasztást 

beszoroztam a teljes területtel az adott termőhelyi kategóriákban. Ezután a mezőgazdasági 

gépek által fogyasztott üzemanyag, a gázolaj szénintenzitásával történő beszorzás volt a 

következő lépés, amely megadta az üzemanyag alapú összenergia-fogyasztás szénintenzitását. 

A következő lépésben a globális energiaföld szénasszimilatív kapacitási értékével történő 

beszorzás adta az üzemanyag alapú összenergia-fogyasztás szénintenzitásának energiaföld 

vetületét. Ha ezt az értéket beszorozzuk az energiaföld egyenértékűsítési tényezőjével, 

megkapjuk a globális energiaföld értékét gázolajfogyasztásra, globális hektárban.  

Az üzemanyagként földgázt igénylő technológiai lépések figyelembe vétele volt a 

következő számítási lépés. A hektáronként szükséges mennyiségű szárítás 

földgázfogyasztásának, valamint a vetőmag és műtrágya életciklus elemzésen alapuló 

megtestesült energiatartalmának hektárra levetített értékének a földgáz szénintenzitásával 

történő beszorzásával kiszámítottuk a földgáz alapú összenergia-fogyasztás szénintenzitását 

vetőmagra, szárításra és műtrágyára, a teljes területre. Ezután a globális energiaföld 

szénasszimilatív kapacitási értékével és az energiaföld egyenértékűsítési tényezőjével történő 

beszorzás adta a globális energiaföld értékét földgázfogyasztásra, globális hektárban.  

Az ’összesített globális energiaföld földgáz-fogyasztásra’ érték, valamint a már 

kiszámított ’globális energiaföld üzemanyag-fogyasztásra’ érték összeadásával megkaptam a 

globális energiaföld részösszegeit az egyes részterületekre. Utolsó lépésben a globális 

energiaföld részösszegeinek összeadása adta az adott földhasználati verzió teljes ökológiai 

lábnyomát energiaföldre. A három földhasználati verzió ökológiai lábnyoma egymással így 

jól összevethető, közös nevezőre hozott eredményt adott, amely szembeállította az adott 

földhasználati opciók ökológiai lábnyomát a ténylegesen rendelkezésére álló földterülettel. 

III. Tézisek, új eredmények 

* Az értekezés összes fejezetének az az elméleti kiinduló alapja, hogy a természeti tőke 

olyan, semmilyen más tőkével nem felcserélhető forrás, amelyet az emberiség nem maga 



 8 

állított elő, hanem készen kapta, és amely nélkülözhetetlen a fennmaradásához. Egy 

környezetbarátabb, fenntartható stratégia megvalósításához elengedhetetlen annak a 

felismerése, hogy a globális ökoszisztéma telített világa korlátozó az emberi gazdaságra 

nézve, és a természeti tőke állandóságának megőrzése létszükséglet az emberiség túléléséhez. 

A fenntartható fejlődés csak akkor válhat funkcionáló társadalmi gyakorlattá, ha lefordítható 

az emberiség legégetőbb környezeti igényeinek és problémáinak a nyelvére, egy optimális 

gazdasági fejlődési görbe megvalósulásához vezető fő irányelvvé válik, és útmutatásul szolgál 

a jövő generációknak is kedvező, hosszú távú intézkedések megtételére.  

* Minden emberi tevékenység nélkülözhetetlen előfeltétele a természeti tőke, amely 

számszerűsítésének hiánya okozza a fenntartható fejlődés megvalósíthatatlanságát. Ahhoz, 

hogy a forrás- és befogadó kapacitás kérdése megoldottá váljon, azaz a forráskészletek 

fenntartása meghosszabbított időintervallumban, közel Pareto szinten váljon 

megvalósíthatóvá, az államra hárul az a feladat, hogy a preferenciákat figyelembe vegye. 

Amennyiben a természeti tőke és a jövő nemzedékek érdekei is helyet kapnának a gazdasági 

számításokban, hamar fény derülne arra, hogy a jelenlegi globális gazdasági rendszer 

működése hosszú távon nemcsak, hogy nem fenntartható, de gazdaságtalan is egyben.  

* A biorégiók decentralizált, önszabályozó működtetése a gazdasági döntéshozatalt olyan 

irányba tereli, ahol a természeti tőke a teljes gazdasági értékével jelenik meg, mivel az adott 

gazdasági tevékenység haszonélvezője és az externáliák terhének viselője egy és ugyanazon 

személyt képvisel. A kis biorégiókra épülő társadalmi és gazdasági szervezeti rendszer 

segítségével, amelyben a természeti tőke inter- és intragenerációs egyenlőséget is figyelembe 

vevő elosztása maximalizálja a jelen és jövő társadalmak jóléti szintjét, hosszú távon 

fenntartható jóléti társadalom optimalizálható. 

* A fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében olyan monetáris és biofizikai léptékű 

számszerűsítési módszerek alkalmazása a megoldás, amelyek internalizálják a társadalmat 

érintő külső gazdaságossági hatásokat, és olyan gazdasági ösztönzők bevezetése szükséges, 

amelyek segítségével az intertemporális társadalmi jóléti függvény értéke maximális, és a 

különböző generációk jólétének nettó jelenértékének az összege a lehető legnagyobb.  

* A fenntartható gazdálkodás ismérve a minél kisebb ökológiai lábnyom (ÖL), azaz a 

természeti tőke anyag és energiaáramait nem túlterhelő gazdasági tevékenység. A 

rendelkezésre álló biokapacitásnál kisebb ÖL elengedhetetlen feltétele az erős 



 9 

fenntarthatóságnak. A módszer olyan fejlesztési modell, amelynek a belső logikája 

kompatibilis a biofizikai világ viselkedésével, és tükrözi a természeti rendszer sajátosan 

önszerveződő, mégis komplex strukturáltságát, egyensúlyrendszerét. A tervezett tiszaroffi 

tározón végzett ökológia lábnyomelemzés eredményei alapján kiderül, hogy a módszer 

használata nélkül a látszólagos gazdasági és a tényleges ökológiai hatékonyság közötti 

különbség nehezen szemléltethető, rövid távon pedig a fenntarthatatlan gazdasági 

tevékenységek továbbra is gazdaságilag ésszerű és járható alternatívának látszhatnak. 

* A kapott eredmények igazolják az agroökológiai feltételeknek megfelelő 

vetésszerkezetű, alacsonyabb energiabevitelt igénylő, módosított területhasználatú 

tájgazdálkodási forma bevezetésének és állami támogatásának szükségességét és 

indokoltságát. A vizsgált tiszaroffi területen az adott földhasználati verziók ’teljes, 

energiaföldre vetített ökológiai lábnyomának’ végső értékei látványos különbséget mutatnak 

az egyes földhasználatok tükrében (ld. 1. ábra). A terület ÖL adatai és részadatai alapján az a 

következtetés vonható le, hogy a három földhasználati forma közül a legnagyobb környezeti 

terhelési területvetülettel, azaz ökológiai lábnyommal a jelenlegi, intenzív jellegű 

földhasználat rendelkezik.  
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1. ábra: Az üzemanyag, a földgáz és a teljes ökológiai lábnyomok értékei (gha) az intenzív, az 
extenzív és a tájgazdálkodási földhasználati forma bontásában a tiszaroffi tározóban.  
Szerk.: Botos, B. 

* A teljes ökológiai lábnyom részösszegei közül a leglátványosabb különbséget a földgáz 

alapú ÖL drasztikus csökkenése okozza. Ennek elsődleges oka a tápanyagellátásban a 

műtrágyának a szervestrágyával történő kiváltása, valamint a csökkent terméshozam okozta 
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fajlagos szárítási energiaigény földgázfogyasztásának a csökkenése volt. A kapott 

részeredmények részadatai közül figyelemre méltó az, hogy a jelenlegi földhasználat esetén a 

Nitrogén-tartalmú műtrágya globális energiaföld vetülete önmagában egyenlő az összes többi 

energiainput globális terület vetületével. 

* Az üzemanyag alapú ÖL is hasonlóan csökkenő értékeket mutat a három földhasználati 

forma esetében. Ennek elsődleges oka a nagy üzemanyag-fogyasztású szántás műveletének 

kiváltása a kisebb fajlagos fogyasztású technológiákkal, valamint a műtrágya kijuttatás és a 

permetezés gépi eszközigényének kiváltása a szervestrágya-szórás és a mechanikai gyomirtás 

műveleinek alacsonyabb fogyasztású mezőgazdasági gépi eszközeivel.   

* Semlegesítő lehetőséget jelentett a keresleti oldal összesítése után a lokálisan 

rendelkezésre álló kínálati oldal figyelembe vétele. A tiszaroffi területen a jelenlegi intenzív 

gazdálkodás erdőterülete a tájgazdálkodási formára való áttérés esetében 249 hektárról 500 

hektárra növekszik. A módosított területhasználatú tájgazdálkodás esetében a kínálati oldalon 

a fosszilis energiahasználat által „kisajátított” energiaföldet semlegesítő földterület globális 

hektárban 2001 gha, azaz több mint 23-szorosa a kapott 86 gha teljes ökológiai lábnyom 

értékének. Ezek a szabad kapacitású erdőterületek a vizsgált területen kívüli, szomszédos 

területek szénkibocsátásának asszimilálására rendelkezésre álló, felszabadult biokapacitást 

képviselnek (akár emissziós jogok megszerzését is jelenthetik). 

* Az egy globális hektárnyi környezeti terhelésre jutó termelési érték (Ft/gha) az extenzív 

és a tájgazdálkodási forma esetében a legmagasabb. A kapott értékek még magasabbak is 

lehettek volna, ha az extenzív gazdálkodás esetében a környezetterhelés csökkenése, a 

tájgazdálkodási forma esetében pedig a környezetterhelés csökkenése mellett az esztétikai 

céllal (nem kitermelésre) telepített új erdősávok által biztosított ökológiai folyosók ökológiai 

és esztétikai értéke számszerűsített formában is megjelenhetett volna a számításokban.  

* A tiszaroffi terület kedvezőtlen adottságú terület, de kompenzációs támogatással, illetve 

az agrár-környezetvédelmi támogatások lehetőségeinek szélesítésével, valamint az EU-s 

támogatásoknak a nemzeti társfinanszírozással együtt történő igénybevételével ezeken a 

területeken is kialakulhat környezettudatos gazdálkodás, ahol a mezőgazdasági termelés 

elsősorban a környezet megőrzését, védelmét szolgálja, továbbá célja a biodiverzitás és a 

rekreációs lehetőségek kiaknázása révén az idegenforgalmi potenciál fenntartása is. Ezekre a 

területekre célszerű az agrár-környezetgazdálkodási támogatás mértékét növelni.  
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* A fenntartható fejlődés jegyében a természeti források hosszú távú megőrzésének 

elsőrendű szempontja a források jelenbeli potenciális értékének a figyelembe vétele és a 

jövőbeli hasznosítási lehetőség értékének bekalkulálása. Az externáliákat internalizáló 

szabályozó eszközök segítségével, azaz a természeti tőke teljes gazdasági értékének 

figyelembe vételével a gazdasági döntésmechanizmusokban a természeti környezet 

aszimilatív kapacitásain belüli terhelés optimalizálható. 

IV. Következtetések 

A zárt globális ökoszisztémán belül megvalósuló harmonikus életformát korlátozott 

forrásfelhasználás és hulladék output kell, hogy jellemezze. Ez elősegíti a véges forrás- és 

befogadó kapacitás kimerülésének késleltetését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a korlátlan 

növekedés gyakorlatát felváltsa a környezettudatos minőségi és nem mennyiségi fejlődés 

gyakorlata, amelynek szükségessége egyszerűbb és nem konvencionális stratégiát követel: a 

"bölcsőtől a sírig" megközelítés hosszú távú megelőzési és elővigyázatossági megoldásait a 

közjó és a még meg nem született generációk szükségleteinek a figyelembe vételével. Egy 

integráltabb, fenntartható megközelítés követése elkerülhetetlen, mert az emberiség függ a 

szélesebb, de véges ökoszisztémák által biztosított alacsony entrópiájú források (input) és 

magas entrópiájú végtermékek (output) befogadására szolgáló korlátozott kapacitástól. A 

társadalomnak fel kell ismernie, hogy a természeti tőke – attól függetlenül, hogy a piacon 

csak ritkán értékesítik – mindenféle emberi tevékenység nélkülözhetetlen előfeltétele; azaz a 

természeti források értéke egyenlő az összesített, mindenkori GDP-vel a világ végéig. A 

globális ökoszisztéma emberi, társadalmi-gazdasági alrendszerén belül a gazdasági döntések 

létjogosultságát a kifejtett módszerekkel számszerűsített természeti tőke értékét is figyelembe 

vevő költség-haszon elemzések vagy az anyagi növekedés fizikai korlátainak terület-alapú 

mutatójaként ismert ökológiai lábnyomelemzések erősíthetik csak meg.  

Az ÖL egyetlen grafikus mutatóban megragadja az emberiség és a természet közötti 

kapcsolat lényegét, felismerve az „analízis paralízisben” rejlő veszélyeket, miszerint az ötödik 

tizedes értékig precízen meghatározott hatáselemzések időráfordítása késlelteti a hathatós 

beavatkozást vagy a megfelelő döntéshozatalt. Az ÖL egyszerűen és gyorsan közli a 

biofizikai valóságokat. Az anyagi növekedés fizikai korlátainak terület-alapú mutatójaként 

szolgál.   
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A tervezett tiszaroffi tározó területén az ökológiai lábnyomelemzés módszerének e 

módosított változata azért bizonyult alkalmazhatónak, mivel a vizsgált területen folytatott 

mezőgazdasági tevékenységek konkrét üzemanyag-fogyasztással járó műveletekre épülnek. A 

vizsgált területen gazdálkodók két alternatíva között választhatnak. Amennyiben maradnak az 

eredeti területhasználatú gyakorlat mellett, de áttérnek az extenzív gazdálkodási formákra, 

minimális struktúraváltással folytatatják az eddigi tevékenységüket, és az Országos Agrár-

Környezetvédelmi Programokhoz csatlakozhatnak. Másik lehetőségként a jelenleg uniós 

támogatásra váró, az ártéri tájgazdálkodás ismérvei alapján kidolgozott zonális programokhoz 

folyamodhatnak, amelyek által meghatározott agrár-környezetvédelmi intézkedések célja az, 

hogy a Tisza egykori árterein hagyományos, tájba illő gazdálkodási módok kerüljenek 

kialakításra. A kidolgozott kilenc zonális csomag konkrét ajánlásokat tartalmaz az egyes 

területhasználati változatokra, azaz megadja a tájgazdálkodási módokat és azok kritériumait. 

A módszer magyarországi alkalmazásában nemcsak a mezőgazdasági, hanem az ipari 

technológiaváltások indoklásában is nagy perspektíva rejlik. A munka további gyakorlati 

alkalmazhatóságait képezik a hamarosan a további tiszai tározókra is elkészülő elemzések, 

amelyek a Vásárhelyi Terv céljainak elérése érdekében kidolgozott zonális programcsomagok 

indokoltságának a további alátámasztását segítik majd. A fenntarthatóság érdekében hosszú 

távú cél az, hogy olyan mezőgazdasági gyakorlat terjedjen el, amely az erőforrások 

fenntartható használatán, a környezeti és természeti értékek megőrzésén, a vidéki táj 

megóvásán, valamint a minőségi termékek előállításán alapszik.  

Az ökológiai lábnyomelemzésre támaszkodó megfelelő előrejelzésekre, vagy a monetáris 

számszerűsítési módszerekre épülő gazdasági ösztönzők, internalizált externáliák segítségével 

környezetbarátabb gazdálkodás serkenthető, amely esetében nemcsak a környezeti degradáció 

közvetlen áldozatai viselik a közvetett vagy közvetlen környezetvédelmi költségeket. A 

környezetpolitikai döntésekben megjelenő szabályozó eszközöknek minden esetben tekintettel 

kell lennie az emberi gazdaságot tartalmazó tágabb, de zárt globális ökoszisztéma, a bioszféra 

korlátaira annak érdekében, hogy a társadalmi határköltségeket is figyelembe vevő, a források 

hosszú távú megőrzését támogató fenntarthatósági szemlélet egyre szélesebb körben váljék 

elfogadottá. Mindeközben pedig megoldást nyerne az értekezés kiinduló problémája, 

miszerint a fenntartható fejlődés paradigmájának megvalósítása útjában álló legnagyobb 

akadály nem más, mint a természeti tőke számszerűsítésének hiánya a gazdasági 

számításokban. 
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