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RÖVIDÍTÉSEK 

 

MT – Megvalósíthatósági Tanulmány 
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KEOP – Környezeti Energetikai Operatív Program 

CVM – Contingent valuation method, Feltételes értékelés 

GDP – Gross Domestic Product, Bruttó hazai termék 

LE – Lakos Egyenértékes 

WTP – Willingness to pay, Fizetési hajlandóság 

WTA – Willingness to accept, Elfogadási hajlandóság 

WFD – Water Framework Directive 

TEV - Total Economic Value, Teljes gazdasági érték  

KSZ - Közreműködő Szervezet 

IH – Irányító Hatóság 

VGT – Vízgazdálkodási Terv 

DCF modell – Diszkontált pénzáram modell 

ROI – Beruházás megtérülése  

NPV (FNPV) – Financial Net Present Value, Pénzügyi nettó jelenérték 

ENPV – Nettó társadalmi haszon jelenértéke 

IRR (FRR) – Belső megtérülési ráta 

ERR – Társadalmi belső megtérülési ráta 

BCR – Haszon költség arány 

O&M költségek – működési és fenntartási költségek 

JASPERS - az Európai Bizottság (Regionális Politikai Főigazgatóság), az 

Európai Beruházási Bank (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(EBRD) és a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) partnersége. Technikai 

segítségnyújtási eszköz tizenkét EU-tagállamnak. 



 6 

 

1  BEVEZETÉS 

A disszertációm témáját nem túl hosszas gondolkodás után választottam ki 

2008-ban. Akkoriban azt gondoltam, mivel a munkám az uniós 

támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás, mi sem lesz egyszerűbb, mint erről 

írni. Megtalálni azt az aktuális témát, amelyhez széles szakirodalmi áttekintés 

is rendelkezésre áll, de még vannak nyitott kérdések, amelyek tudományos 

szinten újdonságtartalommal bírhatnak, azonban nem egyszerű feladat.  

2008 után hosszan tartó pénzügyi, majd gazdasági válság közepében találtuk 

magunkat, amely sok addig igaznak vélt gondolatot cáfolt meg. Az Európai 

Unió gazdasági és politikai válsága rávilágított arra, hogy a kohéziós politika 

mennyire fontos, de sajnos arra is, hogy mennyi mindent kellene másként 

csinálni. 

A témám pontosításánál és az első kutatási anyagok publikálásánál már 

megérett bennem a gondolat, hogy azzal foglalkozzak, amely a legfontosabb: 

mit kell megváltoztatni ahhoz, hogy jobban működjön a rendszer. Az uniós 

támogatások esetében a közjavak- és a hozzájuk kapcsolódó beruházások 

értékelése kényes kérdés. Közjószágként definiálja a szakirodalom azokat a 

javakat, ahol a fogyasztó nem kizárható és nem is versengő a termék, vagy 

szolgáltatás használatában. Számunkra a legérdekesebb szempontok ennek 

következményei. A közjavak allokációja és a közszolgáltatás árképzése 

aktuális és mind a szakmai-, mind a nagyközösséget érdeklő téma. 

Esetünkben a fogyasztók nem akarják, vagy nem tudják megfizetni azt az 

árat, amely a működési költségekből és amortizációból ered, így a beruházást 

piaci alapon nem lehet megvalósítani. Mindezek mellett fontos megjegyezni, 

hogy a beruházás kapcsán történik jövedelemtermelés, mivel egy korlátozott 

mértékig, de a fogyasztó fizet díjat az adott szolgáltatásért. Új beruházás 
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esetén az alacsonyabb bevételek miatt keletkező finanszírozási hiányt az 

Európai Unió vissza nem térítendő forrásból finanszírozza. A szűkös 

finanszírozási- és beruházási javak allokációja ezáltal az érdeklődés 

középpontjábankerül.   

A környezetvédelem a témaválasztáson belül már determinisztikus volt. 

Tanácsadóként sok olyan közfinanszírozású projekt előkészítésében vettem 

részt, ahol a közjavak előállításának hatékonyságát pénzügyi megtérülési 

számításokkal kellett alátámasztani. Megvalósíthatósági tanulmányban és az 

annak részét képző költség-haszon elemzésben kell bemutatni a 

finanszírozást biztosítóknak, hogy a projekt megfelelő-e az uniós támogatási 

normák alapján meghatározott feltételeknek. Munkám során többszempontú, 

a CBA elemzések módszertanára vonatkozó kutatást végeztem. A témában 

jelentős nemzetközi és hazai szakirodalom áll rendelkezésre, mivela közjavak 

helyes értékelésére már a 60-as évek óta keresnek választ kutatók és egyéb 

elméleti szakemberek (Randall, Bateman, Krutilla, Arrow, Fisher).     

A környezetvédelem teljes spektruma még mindig túl szélesnek bizonyult, 

ezérta disszertáció témáját tovább szűkítettem a víziközmű beruházásokra, 

így dolgozatomban a szennyvízkezelést érintő területre koncentrálok. Az 

elemzési feladat így is jelentős, mivel 2010-ig 148 szennyvíz 

agglomerációban kellett megoldani az okozott környezetszennyezési témát. A 

közeljövőben, 2015-ig további 445 agglomeráció szennyvízelvezetési és 

kezelési problémájára kell megoldást találni. Elméletem szerint, bár a teljes 

sokaság vizsgálata nem lehet célja a dolgozatomnak, de körültekintő 

mintavétellel komoly előremutató módszertani javaslatokat tudok majd 

megfogalmazni. 

A téma fontos és aktuális, mivela kibocsátott szennyvíz károsítja a 

környezetet, alapvetően a talajvíz minőségének romlása miatt. A probléma 
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fontossága miatt a 6. Közösségi Környezetvédelmi Cselekvési Program a 

szennyvízgazdálkodást uniós prioritássá tette. A szennyvízkezelés 

rendezésének vannak közvetlen és közvetett hatásai. A leggyakrabban 

említett közvetett pozitív tényezők a kapcsolódó egészségügyi költségek, 

illetve a környezetet terhelő anyagok csökkentése. Közvetett hatások közül a 

legkiemelkedőbbeknek tekinthetőek a beruházás megvalósítása, illetve az 

üzemeltetés során a helyi gazdaságra gyakorolt pozitív hatások.  

A közműolló szélessége, vagyis a vezetékes vízellátottság és a 

csatornázottság közötti különbség hazánkban relatíve magas. Az uniós 

irányelveknek megfelelően a magyar kormányzat a közműolló szűkítését és a 

csatornázott szennyvíz tisztítottságának emelését tűzte ki célul
1
.  

Mivel a környezetvédelmi beruházások általában tisztán pénzügyileg nem 

megtérülő beruházások, ezért a megvalósításukat csak támogatással, vissza 

nem térítendő források finanszírozása mellett lehet kezelni. 

Szennyvízkezelési projektek megvalósítására jelentős összeg került lekötésre. 

2000 és 2008 között szennyvízközmű fejlesztésre 591,5 milliárd forint értékű 

támogatási szerződést kötött meg az állam. Ezt az összeget növeli a 2009 és 

2013 közötti időszakra allokált, de még megvalósítás alatt álló KEOP 369 

milliárd forint vissza nem térítendő támogatása. „A VGT szerinti 

ütemezésben 2015-ig további mintegy 100 milliárd Ft-ot kell biztosítani a 

Szennyvízprogram befejezésére” (Somlyódy, 2011). A 2000 lakos 

egyenértékes (LE) települések esetében 150 agglomeráció részesülhet ebből a 

forrásból. A rendelkezésre álló forrás nem elhanyagolható, mivel mindez 

megegyezik a hazai éves GDP 1,5%-val. 

                                                           
1
 KSH (2012) alapján 1 km vízhálózatra 654 m szennyvízhálózat jut, míg a háztartások 

bekötési arányában a különbség: 20,1%,  
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A disszertáció logikai vázát úgy állítottam össze, hogy először a beruházások 

indoklását alátámasztó CBA analízis minden releváns tartalmi elemét 

megvizsgáltam. A módszertani áttekintés mellett elemeztem azokat az 

előkészítési és értékelési folyamatokat, amelyek a módszertant átültetik az 

előkészítési és a projektmegvalósítási szakaszba. A vizsgálat során a feltárt 

fontos és javítandó elemekre adtam a gyakorlati tapasztalatokra alapozott, 

logikailag levezetett változtatási javaslatot. A legsúlyosabb hiányosságként a 

közgazdasági, vagy társadalmi költség haszon vizsgálat túlzott 

leegyszerűsítését azonosítottam. Kiválasztottam az alternatív, de az uniós 

módszertan alapján ajánlott CVM értékelési módszertant (European 

Commission, 2008) és összevetettem a kapott eredményeket a rendelkezésre 

álló a Megvalósítható Tanulmányban számolt értékkel.     

A CBA elemzés elkészítése egy mélyen, részleteiben is szabályozott 

folyamat, amely a közpénzek helyes elköltésének alátámasztását szolgálja. 

Az elfogadott folyamat és az alkalmazott módszer azonban számos helyen 

hiányosságokat, vagy logikai buktatókat tartalmaz. A disszertációm során 

ezeket a hiányosságokat is feltártam, illetve előremutató korrekciós 

javaslatokat adtam rájuk.  

A szennyvízberuházások esetén komoly uniós előírásoknak kell megfelelnie 

Magyarországnak. 2015-ig a 2. Nemzeti Környezetvédelmi Program és a 

Szennyvízprogram célkitűzései alapján a közműollónak az akkori közel 30%-

ról 10% alá kell szűkülnie
2
. Jelenleg vezetékes vízzel a háztartások 90 %-

abír, míg szennyvízvezeték közel 70 %-uknál áll rendelkezésre. A képet 

rontja, hogy a lakosság 10%-ának bár van rákötési lehetősége, azzal nem él. 

Részletesen a következő fejezetekben mutatom be a vállalt kötelezettségeket, 

de első kérdésként egyből felmerül: vajon megéri-e több százmilliárd forintot 

                                                           
2
 2012-ben 20,1% (KSH, 2012) 
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költeni egy ilyen környezetvédelmi problémára? A választ beruházásonként a 

közgazdasági költség-haszon elemzésnek kell megadnia. Társadalmi szintű 

aggregált hatástanulmány nem készült, így országosan csak az egyedi lokális 

hatások elemzése áll rendelkezésünkre, amit lehetőségünk van összesíteni. 

Projektszinten abból indulnak ki az elemzések, hogy a fejlesztéseket 

mindenképpen meg kell valósítani, így a társadalmi haszon az alternatív és 

egyben költségesebb egyedi emésztő beruházás költségeinek elkerülése.  

Egy véletlenszerűen kiválasztott víziközműprojekt esetében elvégeztem a 

nemzetközi szinten széles körben használt és az uniós módszertani útmutató 

által támogatott feltételes értékelést (CVM). A kutatás érdekességét és 

újszerűségét az adja, hogy ez az első olyan felmérés, ami egy 

szennyvízberuházás társadalmi hasznait reprezentatív mintavétel segítségével 

számszerűsíti. Az eredmények által képesek vagyunk összevetni a tényleges 

társadalmi hasznokat és költségeket. Az elemzés elvégzése után 

megbecsülhetjük, hogy a beruházásban érintett közösség forintban mért 

hasznosságérzete meghaladja-e a beruházásra költött összeget. A kérdőíves 

kutatás nemre, korra és településtípusra reprezentatívan készült. A következő 

fejezetekben részletesen bemutatom a kutatás módszertanát és folyamatát.  

Az elemzéseket azért végeztük el, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

jelenlegi szűk finanszírozási környezetben minden érintett részére az 

elemzések megállapításai transzparensek, tudományosan megalapozottak és 

hitelesek legyenek.  

 



 11 

 

2 FOGALMI ELHATÁROLÁSOK AZ IRODALMI 

ÁTTEKINTÉS ALAPJÁN 

 

A fejezet két fontos fogalmi kört hivatott tisztázni. Egyrészről a piaci kudarc 

fogalmi körét szükséges áttekinteni, annak érdekében, hogy tisztább képet 

adjunk egy közösségi beruházás körülményeiről. Másrészről fogalmi és 

irodalmi áttekintést kívánunk nyújtani a költség-haszon elemzés (CBA) és a 

feltételes értékelés modelljének (CVM) módszertani fejlődéséről. Ennek 

érdekében bemutatjuk a két modell definícióját, felhasználási területeit és 

azok evolúcióját, amelyet a modellek kritikai oldalának ismertetése követ.  

 

A piaci kudarcok tekintetben Kertész Krisztián gondolataival egyetértve azt 

gondoljuk, hogy a piaci kudarcok között hierarchia fedezhető fel, amelynek 

értelmében beszélhetünk egyrészről alapkudarcokról, másrészről pedig 

ezeknek a tovagyűrűző hatásairól. Ezt a megkülönböztetést azért tartjuk 

lényegesnek, mivel a kudarc és annak következményei más kormányzati 

szerepvállalást irányoznak elő. Az áttekintés során kitérünk a piaci kudarcok 

kapcsán a monopólium, externália, közjavak, információs aszimmetria 

kérdésére is, amelyeket a közműprojekteknél a legrelevánsabbnak 

tekinthetőek. Végezetül a közmű cégek által nyújtott szolgáltatások árait 

elemzem, az állami szerepvállalás és a piaci kudarcok háromszögében.  

 

Az elméleti megalapozáshoz szükséges volt a közműprojektek értékelését 

befolyásoló módszertanok bemutatása is. A pénzügyi logika és az 

úgynevezett „kemény” bizonyítékok a CBA módszertan használatát 

támasztják alá, azonban sok esetben a hatásokat nehezen lehet feltérképezni, 

még nehezebben forintosítani. Alternatív módszertanként a CVM mutatkozik 

használhatónak, amely társadalmi hatásvizsgálatot végez, annak érdekében, 
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hogy a projekt negatív jelenértékét meghatározza. Természetesen a két 

módszertant és annak eredményeit nem szabad összekeverni, azonban szem 

előtt kell tartani, hogy egyik sem a legjobb megoldást fogja ismertetni, 

hanem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a projekt a direkt és indirekt 

érintetteknek a lehető legnagyobb hasznot hozza.  

 

A nem piaci javak, mint a természeti erőforrások monetáris értékelése 

kiemelt jelentőségű. Egyrészről azért, mert olyan erőforrásokról van szó, 

amelyeknek megőrzése az emberiségnek stratégiai jelentőségű kérdés, 

másrészről a különböző természeti erőforrásokat is felhasználó és módosító 

beruházások, esetleges káresetek felbecslése elengedhetetlen ahhoz, hogy 

megfelelő döntéseket tudjunk hozni egy projekt megvalósíthatóságának 

érdemességéről is. A természeti erőforrások értékelésének hatásos 

végrehajtása kiemelkedő jelentőségű. A fejlett országok, beleértve az 

Egyesült Államokat, valamint az európai országok nagy részét összefogó 

Európai Uniót több évtizede foglalkozik a kérdéssel (Bockstael et al, 2000). 

A különböző módszertanok használatára a nemzetközi szakirodalomban 

jelentős mennyiségű szakirodalmi forrásnak tudunk utánanézni, miközben a 

Magyarországon alkalmazott értékelési módszerekre is találunk hazai, 

alaposan kidolgozott forrásokat.  

 

A meglévő természeti erőforrások hatékony felmérésében az ökológusok és 

közgazdászok hatékony együttműködése szükséges. Disszertációval 

megpróbáljuk a környezetgazdászok és a pénzügyi szakemberek közti 

véleménykülönbségeket szűkíteni.  

 



 13 

 

2.1 Piaci kudarc fogalma 

A piaci kudarc fogalmát Henry Sidgwick angol filozófus alkotta meg 1885-

ben, aki szerint piaci kudarc akkor keletkezik, amikor a piac nem 

optimálisan, hanem annál rosszabbul osztja szét a társadalom számára 

rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat (Francis M. Bator, 1958). A téma 

szakértői egyetértenek Sidgwick gondolatával, azonban néhányan 

továbbfejlesztették azt. A követők hite szerint piaci kudarc akkor keletkezik, 

ha a piac önmagában nem nyújt gazdaságilag hatékony eredményt (Richard 

O. Zerbe Jr at al 2000). Amikor egy gazdaságban a javaknak a gazdasági 

szereplők közötti elosztását megváltoztatjuk és így legalább egy szereplő 

jólétét javítjuk anélkül, hogy bárki más jóléte csökkenne Pareto-javítást 

végzünk, azonban ha az elosztás Pareto-hatékony, akkor nem kell rajta 

javítást végezni, hanem Pareto-optimum jön létre. Tehát Pareto-hatékony 

gazdasági helyzet akkor áll elő, ha senki sem kerül kedvezőbb helyzetbe 

anélkül, hogy ezáltal valakinek a helyzete ne rosszabbodna, vagyis ha az ár és 

a határköltség megegyezik (Farkasné Fekete Mária et al, 2007).  

2.1.1 Piaci kudarcok okai  

A piaci kudarcok okai igen sokfélék lehetnek, jelen fejezet a témához 

kapcsolódó legfontosabbakat fogja kiemelni. Elsőnek a meghatározó 

befolyású szereplők száma az, amely kudarcot tud előidézni, így a monopol 

piaci helyzet igényel mélyebb elemzést. A monopolista piaci pozíció olyan 

piaci struktúra, amelyben egyetlen szereplő hoz létre egy jól azonosítható 

terméket vagy szolgáltatást, amelynek nincs ésszerű helyettesítője és más 

szereplők piacra lépési esélyei korlátozottak. A monopolista 

ármegállapítóként az ár és a kibocsátás szintjét is meghatározza, amely által a 

mennyiség és az ár kapcsolata nem lesz optimális, jóléti veszteséget 

eredményez és akadályozza a Pareto-hatékonyság elérését. Monopol pozíció 
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kialakulását számos tényező idézheti elő; kartellek kialakulása, kutatási 

eredmények időleges védelme szabadalmakkal és az állami szabályozások.  

Következő okként az externália fogalmát mutatjuk be, amely a tranzakcióban 

részt nem vevő szereplőket is érinti és ezt a hatást a résztvevők nem veszik 

figyelembe, függetlenül attól, hogy a nem közvetlen érdekeltekre pozitív 

vagy negatív hatással bír-e.  

Harmadikként a tranzakciós költséget kell kiemelni, amelyek kapcsolt 

termékként vagy szolgáltatásként járnak együtt a hasznosságot nyújtó 

jószággal. A probléma abban rejlik, hogy ezek nem egyenletesen oszlanak 

meg a szereplők között ezáltal torzítják a versenyt. 

Emellett az információs aszimmetriára kell felhívni a figyelmet, amely akkor 

áll fent, ha a tranzakcióban résztvevő felek egyike több, vagy pontosabb 

információval rendelkezik, mint a másik. 

Összefoglalva a piaci kudarcok okait Joseph E. Stiglitz amerikai közgazdász 

felsorolását veszi a tanulmány alapul: 

• Verseny kudarca 

• Közjavak léte 

• Externáliák léte 

• Nem teljes-piacok 

• Információs kudarcok 

• Munkanélküliség, infláció és egyensúlyhiány (Stiglitz, Joseph E, 

2000).  
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2.1.2 Piaci kudarcok fajtái 

 

A bevezetésben említett koncepciót követve, Kertész Krisztián munkássága 

nyomán elsőként az alapkudarcok ismertetése következik. Elsőként a nem 

racionális piaci magatartás kerül bemutatásra, amelynek fő kiindulópontja, 

hogy az embernek vannak érzelmei és nem mindig rendelkezik az összes 

információval a döntés meghozatalakor, ezáltal a két elem a racionalitás 

korlátait mutatja. E két tényező mellett a függőségi viszony és a szellemi 

kapacitás korlátait is ki kell emelnünk. A függőségi viszony kapcsolódhat 

egy másik egyénhez, de akár termékhez vagy az államhatalomhoz is, 

amelyek teljesen nem felszámolhatóak. A szellemi kapacitás korlátja a 

hatalmas mennyiségű információkból adódik, amelyeket az egyén nem képes 

feldolgozni. Azonban az kimutatható, hogy ha életszínvonalunkat 

befolyásolja a döntés több időt szánunk rá, mint ha kevésbé lenne ránk 

hatással. Ahogy már fentebb is bemutatásra került az érzelmek nem 

zárhatóak ki a döntésekből, ahogy az egyén vallási, kulturális, társadalmi 

háttere sem. Ezeket pedig csak növelheti a pszichológiában használatos nyáj-

hatás fogalma is, amely nagyfokú bizonytalanság esetén fog fontos szerepet 

játszani a döntésben (Kertész Krisztián, 2006).  

A piaci kudarcok okaiként említett tranzakciós költségek a piaci kudarcok 

következő fajtája Kertésznél, amelyeknek hat fajtáját különbözteti meg, 

azonban a téma szempontjából csak néhány kerül ismertetésre. 

Elsőként az információ beszerzésének és terjesztésének a költségét emeli ki, 

amely által erőforrást vonnak el máshonnan és versenytorzító hatással bír, 

mivel a nagyobb vállalatok kerülhetnek így versenyelőnybe. Következő 

tényezőként a koordinációs költségeket taglalja, amelyek a termelő 

szektorban keletkeznek, azért hogy a szereplők érdekeit össze tudják 



 16 

 

hangolni, azonban hangsúlyozza ez tipikusan vállalaton belüli problémának 

tekinthető. A termékek és termelési tényezők transzferálási költségei a 

következő kiadás, amely a tőke és a munkaerő áramlás költségeit jelenti, 

kibővítve olyan gondolatokkal, mint a munkahelyváltáskor fellépő 

alkalmazkodás költségei vagy a vándorlásból származó kulturális 

komfortérzeti költségek.  

2.1.3 A piaci alapkudarcok tovagyűrűző hatásai 

 

A külső gazdasági hatásokat is tovagyűrűző hatásként értékeli Kertész, amely 

egyrészről externáliát jelenthet a termelésben és a fogyasztásban. Arthur 

Pigou meglátása szerint az externáliák állami beavatkozással orvosolhatóak, 

úgy, hogy a nyertesektől jövedelmet csoportosítunk át a vesztesekhez, vagyis 

új adónemet vezetünk be, amelyet a szakirodalom Pigou-adóként ismer (A. 

C. Pigou, 1947).  Ronald Coase elveti ezt a nézőpontot, szerinte nincs 

szükség állami szerepvállalásra, mivel zéró tranzakciós költségek mellett a 

probléma piaci alkuk révén megoldható (R. H. Coase, 1960).  

Ezek mellett az erkölcsi kockázatot és a kontraszelekció jelenségét emeli ki 

Kertész, amelyre példaként a megbízó-ügynök kapcsolatát hozza fel, mivel 

az ügynök nemcsak a megbízó érdekében tevékenykedik, hanem saját 

előnyös helyzetének a megteremtéséért is, amely viszont nem feltétlen 

egyezik meg a megbízó érdekeivel. Ezáltal a megbízó az erkölcsi kockázat 

miatt veszteségeket könyvelhet el, amelyet kockázati prémiumok 

beépítésével a biztosítási jutalékba, bérekbe próbál meg kiküszöbölni, 

azonban ezek piac torzító hatásokat jelentenek és eltérést mutatnak a Pareto-

hatékonytól. Ez pedig egyenesen vezet a kontraszelekcióhoz, mivel a 

megemelkedett árak miatt csak a magasabb kockázatot képviselő ügynökök 

fognak a megbízóval leszerződni (Kertész Krisztián, 2006).  
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A tranzakciós költségek tovagyűrűző hatása miatt véli úgy Kertész, hogy a 

piac képtelen a közjavak megfelelő mennyiségű előállítására, amely a 

potyautas jelenséggel magyarázható, mivel, ha egy vállalat kínálná az adott 

terméket vagy szolgáltatást, akkor az egyén nem vásárolná meg, mert tudja, 

hogy ha nem fizet, abból úgy sem zárható ki. Ennek elkerüléséhez pedig az 

állam kényszerítő ereje kell az adók befizetéséhez, hogy abból finanszírozzák 

a közjavakat. A közjószág leghatékonyabb finanszírozását a határértékelési 

görbén lehet kiszámolni, amely megmutatja, hogy az egyén mennyi adót 

hajlandó fizetni a közjószág minden további egységéért. 

2.1.4 Közjavak – Mi is az? 

 

A közgazdasági irodalom közjavak és magánjavak között tesz különbséget 

(Stiglitz, Johseph E, 2000). A magánjavakra az a jellemző, hogy a fogyasztók 

rivalizálnak a fogyasztásban, s megvalósítható a fogyasztók bizonyos 

részének kizárása fogyasztásukból. Ezeket a piacon, pénzért lehet 

megszerezni, a kínálatot a termelők biztosítják és a fogyasztó pontosan 

azonosítható. Magánjavak lényegében a hagyományos piaci áruk. 

A közjavak ezzel szemben azok a jószágok, amelyek elvileg 

kimeríthetetlenek, fogyasztásukból nem zárható ki senki, s amelyek egyének 

általi fogyasztása nem csökkenti a többiek rendelkezésére álló készletet, azaz 

a fogyasztók nem rivalizálnak egymással. A közjavak jellemzően csak 

kollektíven hasznosíthatóak, illetve fogyasztásukra a kollektív fogyasztás a 

jellemző, azaz egyidejűleg többen is fogyaszthatják ugyanazon szolgáltatást. 

A közjavak fogalmával David Hume foglalkozott először, aki felismerte, 

hogy ha a magánpiac nem biztosíthat közjavakat, mert a magánjavak egyik 

lényeges vonása, hogy az egyének kizárhatóak hasznaik élvezetéből, akkor 

kollektív döntéshozatallal a politikai piacnak be kell avatkoznia, mert vannak 
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olyan jószágok, amelyekből senkit nem lehet kizárni és csak kollektívan 

teremthetők meg hatékonyan (David Hume, 1985).  

Adam Smith A nemzetek gazdagságában azt írta: „a közösségnek 

kötelessége, hogy tagjai számára előteremtsen bizonyos jószágokat” (Smith, 

A, 1992).  A szintén klasszikus John Stuart Mill híres világítótorony-

példázatával mutatta be azt, hogy a közösség felelőssége bizonyos közérdekű 

intézmények létrehozása és fenntartása (John Stuar Mill, 1870) 

A ma már szintén (XX. századi) klasszikusnak tekintett Paul Samuelson 

szerint a honvédelem, a jogrendszer, a nemzetbiztonság és a közbiztonság is 

közjószágnak tekinthető (Paul A. Samuelson, 1954). Többek szerint bármely 

társadalmi intézmény közjószág, például az árak stabilitása vagy a teljes 

foglalkoztatás is. Később kiterjesztették ezt az értelmezést a kormányzati 

programokra, a közösségi döntésekre. Így gyakorlatilag nagyon kevés olyan 

közintézmény vagy közösségi döntés maradt, amely nem volt a fogalom 

körébe sorolható. 

Jelenleg a közgazdasági irodalom egyetért abban, hogy a közjavak olyan 

jószágok, amelyek fogyasztásából senkit sem lehet kizárni, mert nincs 

tulajdonosuk (res nullius); vagy mert emberek egy csoportja közösen 

tulajdonolja (res communis) vagy mert bár tulajdonjoguk ugyan egyénekhez 

vannak rendelve, de nem kikényszeríthető vagy nem teljes. Egyetértés van 

abban is, hogy a közjavak használata nem szükségképpen ingyenes vagy 

korlátlan. 

A közjavakon belül megkülönböztetik (Tyler Cowen, 1999) a szabad 

természeti javakat (víz, levegő), amelyek korlátlanul és mindenki számára 

rendelkezésre állnak és a termelt közjavakat (utak, KRESZ táblák), amelyek 

gyakran állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.  



 19 

 

A liberális közgazdaságtan több, korábban közjószágnak kikiáltott 

szolgáltatásról - rendőri védelem, bíráskodás, egészségügy, vízszolgáltatás - 

kimutatta, hogy azok valójában nem teljesítik a közjavak definícióját. A 

liberalizációs folyamat során közjavakból fokozatosan magánjavak lettek. 

2.1.5 Piaci kudarcok orvoslása állami beavatkozással 

 

Arra a kérdésre, hogy miért szükséges az állam léte az ókori görögöktől a mai 

gondolkodókig sokféle válasz született, jelen téma miatt a piaci kudarcokat 

emelnénk ki, amelyek miatt közjavakat nem lehet piaci alapon létrehozni. 

Emellett a piaci szereplők között erőfölény jön létre, amelyet egy bizonyos 

mértékig szabályozni kell. Továbbá az externáliák negatív és pozitív 

hatásainak orvoslását is az államnak kell ellátnia, mint ahogy segítenie kell az 

információs aszimmetriák megszüntetésében is. 

A kormányzatnak (Juraj Nemec et al, 2000) négy fő gazdasági szerepét említi 

a közpénzügyekkel foglalkozó irodalom: 

1. Allokációs szerep – az erőforrás-allokáció torzulásainak helyreállítása 

(piaci kudarcok esetén). 

2. (Re)disztributív szerep – alapvetően a méltányosság szem előtt 

tartása. 

3. Szabályozó szerep – törvények és más szabályok betartása a 

piacgazdaság hatékony működése érdekében. 

4. Stabilizáló szerep – a kormány makro-ökonómiai funkcióiból 

adódóan az infláció, a munkanélküliség és a gazdasági növekedés 

befolyásolása.  
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Sokféle általános célú közpolitikai megoldás használható a piaci kudarcok 

kijavítására. A következő táblázat felsorolja ezen kudarcokat és bemutatja 

azokat az általános célú közpolitikai kérdéseket, amelyek a piaci kudarcok 

megoldásánál elsődlegesen számításba jöhetnek. Sok esetben azonban több 

mint egy általános célú közpolitika is képes a probléma lehetséges 

megoldását szolgáltatni, azonban a megoldások soha nem tökéletesek. 

Mindegyiket a helyzet sajátosságaihoz kell igazítani és hatását a releváns 

célok fényében kell értékelni.  

Táblázat 1. : Piaci kudarcok és kapcsolódó állami beavatkozások  

 
Piacgazdaság kudarca Állami beavatkozás Állami beavatkozás jelenlegi 

példái 

Hatékonysághiány 

Monopólium Bátorítja a versenyt Tröszt ellenes törvények, 

dereguláció 

Külső gazdasági hatások Beavatkozik a piacokon Környezetvédelmi törvények, 

dohányzásellenes 

rendelkezések 

Közjavak Elősegíti a hasznos 

tevékenységet 

Világítótornyok létesítése, 

tudományos kutatás 

elősegítése 

Egyenlőtlenség 

A jövedelem és a vagyon 

elfogadhatatlan 

egyenlőtlenségei 

Jövedelmek újra elosztása Jövedelem és vagyon 

progresszív adóztatása, 

jövedelemtámogatási, 

szegénység elleni programok, 

állami nyugdíjrendszer, 

munkanélküli támogatások 

Makrogazdasági problémák 

Konjunktúraciklusok (magas 

infláció és munkanélküliség) 

Makrogazdasági politika 

révén stabilizál 

Pénzügyi politika (a 

pénzkínálat szabályozása, 

kamatlábak módosításai) 

Költségvetési politika (adók 
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és közkiadási programok) 

Lassú gazdasági növekedés Ösztönzi a növekedést Beruházás az oktatásba, 

nemzeti megtakarítások 

növelése a költségvetési hiány 

csökkentésével 

 

A kertészi felosztást figyelembe véve az államnak először az alapkudarcok 

orvoslására kell a figyelmét szentelnie, mert akkor a tovagyűrűző hatások 

sem lépnek fel, azonban ha ez nagyon költséges lenne, akkor második 

legjobb megoldásként a következményeket kell csökkentenie, amelyekhez 

szükséges költség-haszon számításokat kell elvégeznie. 

Az alapkudarcok felszámolását a gazdaságpolitika az információ-technológia 

fejlődésének motiválásával és az információhoz való hozzájutás 

lehetőségének növelésével képes segíteni, mivel így egyrészt csökken az 

emberi érzelmi tényező szerepe, amely racionálisabb döntést eredményezhet. 

Az állam feladata egyszóval a piac tökéletesítése kell, hogy legyen, de egy 

bizonyos fokon túl mérlegelni kell, hogy vajon a tökéletlen piaci helyzetnél 

nem jelent-e hatékonyabbat az állami elosztás, vagyis a piaci kudarcok 

orvoslása. Az állami beavatkozásra pedig annál nagyobb szükség van, minél 

több szereplő vesz részt a tranzakcióban, minél nagyobb földrajzi távolság 

van köztük és minél elmaradottabb a kommunikációs infrastruktúra és 

technológia. Ilyen esetekben az államnak közjavakat kell előállítania, 

költségvetési újraelosztásokat kell megvalósítania és a monopóliumok miatt 

élnie kell az árszabályozás eszközével (Kertész Krisztián, 2006).  

2.1.6 Árképzés alapjai 

 

Az államok gyakran hoznak létre közpénzekből finanszírozott szervezeteket 

(pl. hadsereg, bírósági intézmények) az észlelt piaci kudarcok kezelésére. 
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Más hivatalok a természetes monopóliumokat, externáliákat vagy 

információs aszimmetriákat érintő kérdéseket szabályozzák. A 

magáncégektől eltérően azonban ezeknek a hivataloknak nem kell kiállniuk a 

piac próbáját a fennmaradáshoz. Folyamatos létük hozzájárulásának 

nagysága az össztársadalmi jóléthez erőteljesen függ a költségvetésüket 

meghatározó és tevékenységüket ellenőrző képviselők szorgalmától és 

motivációjától. Azonban problémák léphetnek fel a közmű cégeknél az árak 

meghatározásában, mivel az állam védőernyője alatt tevékenykednek és nem 

a piaci hatások alakítják szervezeti felépítésüket, amely nehézkessé teszi az 

innovációt, a munkavállalók motiválását és termékeik beárazását a piacon. A 

következőkben pedig a fejezet a közműcégek által kialakított árakra fog 

fókuszálni, amelyhez az első lépést a piacon létrejövő árak megismerésének 

bemutatása jelenti. 

Az ár az áruk és szolgáltatások pénzben kifejezett értéke, amelynek alapja a 

termelési és forgalmazási költség, valamint a nyereséget tartalmazó érték. Az 

árak szabályozója elsődlegesen a piac és a gazdasági verseny, azonban az 

állam is fel tud lépni szabályozóként közvetlenül a hatósági árak 

megállapításaival és közvetett módon költségjellegű elvonásokkal, adók 

kivetésével és támogatásokkal. 

Az ár meghatározása többlépcsős folyamat. Először is szükséges annak 

eldöntése, hogy milyen célt szolgál az árképzés. Ez közvetlenül kapcsolódik 

ahhoz, hogy a vállalat által kiválasztott célpiacokon mit szeretne elérni a cég, 

azaz melyek a marketingtervben meghatározott célkitűzések. Az árpolitika 

lehet nyereségközpontú, eladásra koncentráló, de célja lehet a jelenlegi 

helyzet megőrzése is az árak segítségével. A vállalat árainak kialakítását 

meghatározza az is, hogy mit szeretne a vállalat az adott piacon az adott 

termékével elérni. Az árpolitikai célok kijelölése után kerül sor a vállalat 
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árképzési gyakorlatának meghatározására, az árképzés bázisául szolgáló ár 

meghatározására. 

Az alapár egyfajta viszonyítási pont, amelyet az üzleti szervezet és partnerei 

a konkrét piaci árak kiindulásának tekintenek. Ez a bázis változhat attól 

függően, hogy a vállalat miként tesz különbséget vásárlói között, hogy adott 

tranzakciónál milyen fizetési és szállítási kondíciókat kötnek ki a felek. 

Eltérítheti az árakat az alaptól a kereslet árrugalmassága, vagy az, hogy a 

termék életgörbéjének melyik szakaszában található. Az eladó 

kedvezményekkel serkentheti a forgalmat vagy pszichológiai szempontok 

miatt is megváltoztathatja az alapárat. 

2.1.7 Az állam és a magánszféra határvonalai 

 

A verseny arra kényszeríti a magáncégeket, hogy minimális költségekkel 

termeljenek. Azokat a cégeket, amelyek az erőforrásokat nem a 

leghatékonyabb módon használják fel, végül kiszorítják a piacról azok, 

amelyek képesek erre. Mivel a közcélú hivatalok nem állnak közvetlen 

versenyben, fennmaradhatnak akkor is, ha nem hatékonyan működnek. A 

verseny hiánya ezen szervezetek dinamikus hatékonyságát is befolyásolja. 

Általában a közcélú intézményeknek kisebb az innovációs hajlandóságuk, 

mint a magáncégeknek. A közcélú intézmények létét nem veszélyezteti, ha 

nem újítanak, és ha így is tesznek, nem képesek az extern módon származó 

hasznosságok megszerzésére. Az innovációnak vannak motivációi is. (pl. 

hivatalvezető presztízsre és karrierbeli előrelépésre törekszik, törekedhetnek 

költségkímélő megoldások kitalálására is, hogy ügyfeleik kiszolgálásának 

szintjét fenntartsák) Ezek a motiváló erők azonban nem olyan 

következetesek, mint a profit, illetve a cég fennmaradásának motivációi. 

Azok a hivatalvezetők, akik újítani szeretnének a magánszektorbeli 
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társaikhoz képest, több hátrányban is szenvednek. Nincsenek versenytársaik, 

akiket utánozhatnának. A cégek vezetőivel szemben nem vehetnek fel 

kölcsönöket bankoktól a kezdeti költségek fedezésére. Ehelyett 

költségvetésüket nyújtó megbízójukhoz kell fordulniuk, amely talán nem lesz 

hajlandó pénzt adni bizonytalan kutatás-fejlesztési programokra. A 

közalkalmazotti/köztisztviselői szabályzatok megnehezítik az innováció 

alkalmazásához szükséges speciális szakértelem biztosítását. A verseny 

hiánya lehetővé teszi, hogy közcélú szervezetek hatékonyatlanságuk ellenére 

is fennmaradjanak.  

Magyarországon a kormányzati szektor egyes feladatait az önkormányzatok 

látják el. Az egyes tevékenységek megvalósításában azonban egyre nagyobb 

részt vállal a vállalkozói szféra. A két szféra közötti helyes határvonal 

megtalálása és kialakítása a kormányzat feladata. Ezt segíti az egyes 

kormányzati programok meghirdetése, a közhatalmi státusz és eszközök 

használata. Ugyanakkor itt kell megemlíteni azt is, hogy bizonyos 

szolgáltatásokat a magánvállalkozások is képesek hatékonyan és 

megfelelően, magas színvonalon ellátni. Természetesen a megfelelő 

színvonal ellátásához az államilag meghatározott keretek vagy minimál-

feltételek megléte szükséges. 

Az állami szerepvállalás feladatai, terjedelme, funkciói még nem teljesen 

körülhatároltak. Mai világunkban is a viták középpontjában állnak. Az állami 

szerepvállalás megítélése folyamatosan változik, melynek alapját a 

gazdasági-, politikai- és társadalmi környezetben bekövetkezett folyamatok 

adják. Jenei (Jenei György, 1997) négy fő tényezőre bontja az állami 

szerepvállalás újraértékelésének mozgatórugóit: 

• a parancsuralmi gazdaságok és a totalitariánus államok összeomlása a 

Szovjetunióban és Kelet- Közép Európában; 
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• a jóléti állam pénzügyi, politikai és társadalmi válsága a fejlett ipari 

államokban; 

• az állam meghatározó befolyása a kelet-ázsiai „csoda” 

gazdaságokban; 

• az állam összeomlása és a humanitárius segítség szükségletének 

hatványozott jelentkezése a világ fejletlen régióiban.  

A mostani felismerések újdonságát az jelenti, hogy „az állam a gazdasági és 

társadalmi fejlődés központi tényezője, de nem a különböző szolgáltatások 

nyújtásával, hanem mint katalizátor, mint társ (és üzlettárs) és mint segítő-

közreműködő-ösztönző tényező.”  Az állam azonban nem vonulhat ki 

teljesen a szolgáltatás biztosításából, de teret kell engednie a 

magánvállalkozásoknak, vagy legalábbis a piaci hatások enyhe 

begyűrűzésének, hogy az ármeghatározás problémája kezelhetőbb legyen 

(Kornai János, 1998).   

Azonban léteznek továbbra is olyan esetek és területek, ahol az állam 

beavatkozik, illetve be kell, hogy avatkozzon a piac működésébe, ezeket a 

helyzeteket pedig a piaci kudarcok idézik elő. 

2.2 Költség haszon elemzés 

 

A költség-haszon elemzés használata a döntéshozási folyamat 

támogatásaként és annak szerves részeként már az 1960-as évek vége óta 

használt modell (Pearce et al, 2006). A módszertanhoz hasonló elgondolás 

már a 19. századi Franciaországban is ismert volt, amelyet jól szemléltet, 

hogy később Pigou jóléti közgazdasággal kapcsolatos írásainak is az egyik 

központi elemévé vált (Pearce et al, 2006). Azóta a CBA az egyik 

legelterjedtebb értékelési módszertanná vált, meghatározó szerepet betöltve a 
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természeti környezetet érintő különböző politikai és gazdasági döntések 

meghozatalában, az egészségügyben, logisztikai beruházásokban és más 

területeken egyaránt. Mivel a gazdasági fejlődés és az általános jóléti szint 

nagy részben összefügg a működő tőke, humánerőforrások, know-how, 

infrastruktúra és a termelési eszközök megfelelő felhasználásával, emiatt a 

végesen rendelkezésre álló erőforrások optimális allokálása minden 

befektetői vagy döntéshozói intézkedés egyik fontos szempontját kell, hogy 

képezze. Az ilyen jellegű számítások mindennapossá váltak a legkülönfélébb 

közösségi beruházások megvalósításnak előkészítésére, de a legelterjedtebb 

metodika a CBA elemzés módszertana lett (European Commission, 2008). 

 

A CBA gyors elterjedése a II. világháború után kezdődő újjáépítési 

időszakkal kezdődött, amikor a nyugati kormányok nagyban arra törekedtek, 

hogy döntéseik során a megfelelő módon allokálják a korlátozottan 

rendelkezésre álló erőforrásokat, és hogy azok várhatóan pozitív 

eredménnyel hassanak a gazdaság működésére és a közjavak fejlesztésére 

fordítandó beruházásokra. A CBA elemzés ettől a korszaktól kezdve a 

döntéshozói támogató eszközök szerves részévé vált, beépülve a közösségi 

beruházások és intézkedések eszköztárába (Pearce et al, 2006).  

 

A CBA értelmezésében haszonteremtés egy beruházás vagy más, a 

közösséget érintő intézkedés során akkor keletkezik, ha az ténylegesen 

mérhető hatást vált ki az érintett lakosság jólétének növelésében. A költségek 

ezzel szemben szintén a társadalom számára számszerűsíthető jóléti 

veszteségek formájában jelennek meg. A negatív hatások csökkentik a 

rendelkezésre álló gazdasági vagy természeti tőke mértékét, amelynek túlzott, 

vagy nem optimális felhasználása hosszú távon rontja a fenntartható 

gazdasági és társadalmi fejlődés céljainak teljesülését. A CBA elemzés 
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elsődleges célja emiatt éppen az, hogy csak olyan projektek kerüljenek 

közösségi forrásokból finanszírozhatóvá, amelyeknek az érintettekre vetített 

hasznai meghaladják a létrejöttéhez felhasznált erőforrásokat, amely alapján 

teljesülnek az értékteremtés feltételei a társadalom számára (Pearce et al, 

2006).  

 

Ahhoz azonban, hogy a keletkező társadalmi hasznokat és veszteségeket 

össze lehessen hasonlítani, fontos, hogy azokat monetáris értelemben 

lehessen vizsgálni, amely lehetővé teszi a különböző gazdasági, matematikai 

és statisztikai elemzéseket, a beruházás teljes időtartama alatt keletkező 

hasznok jelenre vetített értékének értékelését, annak érdekében, hogy reális 

összehasonlítási alap álljon rendelkezésre más, hasonló beruházások közül a 

legmegfelelőbb kiválasztására.  

 

A piaci javak és az egyértelműen számszerűsíthető beruházások esetében a 

CBA elemzés adatokkal való feltöltése nem okoz jelentős problémát, mivel 

ezeknek az aktuális ára a szabad piacok megfelelő működése esetén jól 

tükrözi a kereslet-kínálat viszonyát, és így a vizsgált erőforrások tényleges 

piaci értékét. Sokkal nehezebb a feladat azonban a közjavak, keletkező 

externáliák, vagy egyéb nem piaci javak esetében, ahol azok monetáris 

értékének meghatározása további adatgyűjtést és odafigyelést igényel. 

Mindezt tovább nehezíti, hogy a beruházás értékét jelentősen befolyásolhatja 

az is, hogy a keletkező társadalmi hasznok összesítésére a WTP (willingness 

to pay) vagy a WTA (willingness to accept) módszerét használjuk (Pearce et 

al, 2006).  
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2.2.1 A CBA elemzés lépései 

 

A CBA modell folyamatát tekintve rendelkezik egy jól definiálható elemzési 

kerettel, annak megvalósítása azonban sok esetben nem konzisztens, és 

emiatt jelentős helyi sajátosságokat is tartalmazhat. Az Amerikai Egyesült 

Államok területén például, ahol a CBA elemzések alkalmazása a közösségi 

beruházások és döntéshozás esetében talán a legrégebbi múltra tekint vissza, 

egy friss kutatás alapján, már a különböző államok szintjén is jelentős 

eltéréseket találtak a CBA elemzések elvégzésre, amely a lehetséges 

ellentmondásokra hívja fel a figyelmet (Pew-MacArthur, 2013).  

 

A CBA elemzés elkészítésekor a legtöbb esetben ugyanazok az elemzési 

lépések merülnek fel, azonban azok pontos lebonyolításának a definiálása és 

részleteibe menő meghatározása már jóval nagyobb változatosságot mutat. 

Hivatkozva Boardman, Greenberg, Vining, és Weimer 2006-os 

összefoglalójára, a CBA elemzés során egy tíz lépésből álló folyamaton 

szükséges végighaladni, odafigyelve annak minden elemére. Ezek, a teljesség 

igénye nélkül, magukban foglalják az elemzés kereteinek a definiálását, a 

figyelendő költségeket és hasznokat, a felmerülő előnyök és várható 

ráfordítások összegzését a projekt teljes időtartamára, a monetarizálás 

folyamatát, a diszkontálást és a költség-haszon ráta kiszámítását. Mindezek 

után következik a kapott eredmények érzékenységvizsgálata, illetve a 

döntéshozók részére való támogató észrevételek összefoglalása. (Cellini, 

Klee, 2010).  

 

Az így kapott CBA elemzési eredmények jelentősen hatékonyabbá tehetik a 

jogszabályi-szabályozási hatásvizsgálatok (Regulatory Impact Assessment – 

RIA) lebonyolítását is, amely a minőségi döntéshozás egyik alappilléreként 

jelenik meg a legtöbb fejlett országban. Mindehhez azonban az egyik 
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legfontosabb feltétel a beruházás pontos definiálása, majd a várható hasznok, 

valamint költségek szakszerű és teljes körű felmérése a beruházás teljes 

időtartamára vonatkoztatva (Pearce et al, 2006).  

 

Fontos megjegyezni azonban, hogy már az alapoknál is jelentkeznek 

módszertani különbségek. A beruházás során keletkezett előnyök és az 

eléréséhez felhasznált erőforrások vizsgálatának szempontrendszerében sem 

egyértelmű az elemzők álláspontja, így az eredményekben is eltérő értékhez 

vezet két különböző elemzés (Cellini, Klee, 2010). Vizsgálható például egy 

beruházás a valódi keletkezett előnyök vagy költségek, vagy a transzferek 

összefüggésében egyaránt. Az első esetben a valódi előnyöket vagy 

költségeket a társadalom számára jelentett eredmények vonatkozásában 

mutatja az elemzés a beruházás tekintetében. A második esetben a 

transzferek ezeknek a hatásoknak a lakosság közötti megoszlását vizsgálja, 

földrajzi vagy egyéb demográfiai megoszlás alapján. A transzferek nem 

befolyásolják a keletkező hasznokat vagy veszteséget, pusztán a hatások 

eloszlását mutatja a társadalmon belül (Cellini, Klee, 2010).  

 

Egy másik lehetséges módszer a közvetlen (direkt) és közvetett (indirekt) 

hasznok, valamint költségek alapján történő elemzés. Ebben az esetben a 

direkt hasznok és költségek azok, amelyek szorosan kapcsolódnak a projekt 

elsődleges célkitűzéséhez, mint például a humánerőforrás, infrastruktúra, 

vagy termelőkapacitásban bekövetkező előnyök, illetve azok erodálása. Ezzel 

szemben az indirekt előnyök vagy költségek azok a melléktermékek, vagy a 

program egyéb hatásai, amelyek bár nem elsődleges célkitűzésként jelentek 

meg, azok hatásai mégis kimutathatóak (Cellini, Klee, 2010).  
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Újabb alternatíva lehet a megszámolható és megszámlálhatatlan költségek és 

hasznok alapján történő elemzés. Megszámolhatóaknak tekintjük azokat az 

előnyöket, amelyek már a piaci folyamatok segítségével monetárisan 

értékelhető formátumban, és minden egyéb kutatás nélkül rendelkezésre 

állnak a vizsgálat lebonyolításakor. Szemben ezzel a piaci kereslettel nem 

rendelkező természeti vagy egyéb közösségi erőforrások állnak. Ilyenkor a 

kereslet-kínálat hiánya, illetve a fogyasztók kizárhatóságának hiánya miatt 

azok tényleges árát nem ismerjük (Cellini, Klee, 2010). Ez esetben az 

alternatív értékelési módszertanok segíthetnek a vizsgált kérdés monetáris 

értékének számszerűsítésében. 

 

2.2.2 CBA elemzés tökéletesítése 

 

A CBA módszertan a legtöbb beruházás előkészítésében, mint a racionális 

döntéshozás értékes támogató eszköze tud megjelenni. A kijelentést 

megtehetjük annak ellenére, hogy némely esetben a kapott eredmények 

megkérdőjelezhetőnek bizonyultak, elsősorban a nem piaci javak 

monetarizálása által kapott adatok vitathatósága miatt. Mivel azonban a 

módszertan jelentős számban és széles körben alkalmazott, valamint a 

döntéshozók részéről is aktívan támogatott, így elsődlegesen nem a 

módszertan elvetése, sokkal inkább az egyes felmerülő hiányosságok 

kiküszöbölése a közgazdászok célja. A Pew Charitable Fund és a John D. and 

Catherine T. MacArthur Foundation közös kezdeményezésként létrejött 

tanulmány, a Pew-MacArthur Results First Initiative is ezzel a céllal jött 

létre, és a 2013-ban publikált eredményeik a legfrissebb kutatási adatokat 

jelentik a témában.  
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Az USA minden államában már évtizedek óta használt CBA módszertan 

során kapott észrevételeket összegyűjtve, és a legfrissebb tapasztalatokkal 

kiegészítve elemezték a módszertan javításának lehetőségeit.  A kutatás során 

egyrészt a CBA módszertan döntéshozásban való szerepének növekedését 

figyelték meg, másrészt azt, hogy jelentős eltérések vannak abban, hogy a 

különböző államok milyen módszerrel végzik el az elemzéseket, illetve hogy 

a kapott eredményeket ténylegesen mennyire veszik figyelembe a 

döntéshozásnál. A kapott eredményeket a 2008-2011 között végrehajtott 

CBA elemzések vizsgálatával, szakértői és döntéshozó interjúkkal 

egészítették ki, széles spektrumú eredményeket adva. Mindezek alapján az 

alábbi releváns észrevételeket állapították meg a CBA módszertan előnyeiről 

és az odafigyelendő területekről (Pew-MacArthur, 2013). 

 

A CBA során alkalmazandó mintaként a Washington államban elfogadott 

szakmailag és kivitelezésében is magas színvonalú modellt tekintették. A 

tapasztalatok alapján a költség-haszon elemzés magasabb használati aránya, 

alaposabb és hatékonyabb kivitelezése jórészt a következő három tényező 

teljesülése miatt következett be:  

 a CBA elemzést végzők rendszeres segítséget nyújtottak az érintett 

szakmai szervezeteknek és döntéshozóknak a vizsgálat folyamatainak 

és a kapott eredmények megértésben, külön figyelve arra, hogy az 

egész folyamat során végigkövethessék a kutatást és esetleg saját 

véleményükkel is segíthessék azt.  

 Másodsorban kiemelten figyeltek arra, hogy az elemzés mindvégig 

megfeleljen a maximális átláthatósági kritériumoknak és a vizsgálat 

folyamata érthető, a felhasznált adatok ellenőrzöttek és elfogadottak 

legyenek, valamint a számítási módszertan is következetes és 
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félreértések nélküli legyen. Ezekkel a lépésekkel az elemzés során a 

kapott eredmények megbízhatóságát növelték.  

 Legutolsó lépésként a CBA elemzés során kapott eredményeket 

érthetően és hozzáférhető módon publikálták, és azokat szakmailag 

relevánssá tették a vizsgált kérdés tekintetében (Pew-MacArthur, 

2013).  

 

A módszertan leghatékonyabb támogató eszközének a transzparencia 

biztosítását és a kapott eredmények érthető kommunikálását, valamint a 

különböző módszerek során sikeresen alkalmazott legjobb gyakorlat (best 

practice) széles körben való beépítését javasolták. Ezek hatására jelentősen 

csökkenthető a vizsgálati idő túlzott hossza is, amelyet jelenleg a CBA 

elemzés egyik jellemző hátrányaként említenek. Gyakran éppen a 

rendelkezésre álló szűk időkeret miatt fordulnak elő nem megfelelő minőségű 

CBA elemzések, amelyek vagy nem kellőképpen átlátható és ezáltal 

elfogadható módon lettek elvégezve, vagy a szükséges alternatíva és egyéb 

kockázati tényezők vizsgálata nem volt teljes körűen elvégezve (Pew-

MacArthur, 2013). 

 

A CEEU (Central Expenditure Evaluation Unit) által kiadott Public Spending 

Code nevű dokumentum szintén azzal a céllal jött létre, hogy a kormányzati 

beruházások döntéseit segítsék, és az ehhez szükséges monetáris költség-

haszon elemzéseket megfelelő módon elvégezzék. Vizsgálatuk során 

hangsúlyozzák, hogy először a CBA elemzés tárgyát szükséges 

meghatározni, melyek a projekt elemei, meddig tartanak annak vizsgálati 

határai és mekkora annak terjedelme. Mindezek pontos definiálása után válik 

csak lehetségessé az elemzés végrehajtása, majd a kapott eredmények 

értékelése, amelyet egy mértékadóként (benchmark) meghatározott esettel 
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összehasonlítva lehet értékelni. Az így kapott eredmények alapján eldönthető, 

hogy az intézkedést érdemes-e megvalósítani. Benchmarknak általában a 

beruházás meg nem valósulása esetén meglévő jelenlegi állapotot, illetve a 

szükséges minimum intézkedéseket elengedhetetlenáttekinteni, így felmérve, 

hogy a program létrejöttével történne-e a közösség számára tényleges 

értékteremtés (CEEU, 2012).  

 

Technikai kivitelezést tekintve a költség-haszon elemzés elvégzésére 

számtalan javaslatot érdemes figyelembe venni. Fontos, hogy a CBA elemzés 

elkészítésénél - annak döntés támogató jellege miatt – nem csak a határidők 

tartása, hanem a megfelelő alternatíva vizsgálatok, a várható költségek 

elemzése, a finanszírozási forrásszerkezet meghatározása, valamint a kapott 

eredmények alapján egy szakmai állásfoglalás megfogalmazása is szükséges 

a döntéshozók részére. A költségek meghatározásakor figyelembe kell venni 

a fix, változó és félig-változó költségeket, valamint a projekt megvalósulása 

esetén keletkező alternatíva-költségeket is. Fix költségeknek a beruházás 

időtartama alatt nem változó, vagy időtartamában hosszú távon 

meghatározott költségeket tekintjük. A változó költségek ezzel szemben a 

termelés nagysága, illetve a beruházás egyéb paraméterei esetén 

változhatnak. Félig változó költségek azok, amelyek várhatóan felmerülnek, 

azonban azok mértéke előre nem pontosan meghatározható (CEEU, 2012). A 

költségek felsorolásakor így láthatóvá válik, hogy melyek azok az elemek, 

amelyeknek változása a projekt teljes élettartama alatt akár jelentős mértékű 

is lehet, és így azok kockázati tényezőként további elemzést igényelnek. 

 

A felmerülő költségeket minden esetben piaci árukon szükséges feltüntetni, 

annak érdekében, hogy helyes értelmezést adjon az alternatív költségek 

vizsgálatához is. Ez a módszer általában jól alkalmazható, azonban, ha a 
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szabad piaci működésben a kereslet-kínálat viszonya bármilyen okból 

kifolyólag is torzul, úgy kellő indoklás mellett némely esetekben árnyékárak 

(shadow prices) alkalmazása szükséges (CEEU, 2012). Az árnyékárak 

meghatározása szintén számításos módszerrel és meghatározott módszertan 

alapján történik. Ilyen helyzet merülhet fel például a munkaerő költségek, 

vagy a közjavak árazása, így a széndioxid kibocsátás tekintetében is, amikor 

vagy nem teljesülnek a szabad kereslet-kínálat viszonyai a nem hatékonyan 

működő piaci folyamatok miatt, vagy a kormányok által alkalmazott tarifák 

és egyéb szabályozások torzítják a piaci feltételeket.  

 

A költség-haszon elemzés során a tervezett beruházás vagy intézkedés 

várható hatásainak (direkt hasznok, externáliák) teljes körű monetáris 

vizsgálata szükséges, amely a nem piaci javak esetében jelentős módszertani 

odafigyelést igényel, sokszor olyan vitatható eredményeket adva, amely a 

legtöbb CBA módszertani kritika alapjául is szolgálhat. Az externáliák 

monetáris értékének meghatározásához a vizsgálatok során kapott WTP 

összegeket kell figyelembe venni, és ezek alapján értékelni a keletkező 

hasznokat vagy hátrányokat. A nem piaci javak esetében ennek a 

meghatározásához többféle módszer is létezik. Példaként említve a hedonikus 

árképzést, az utazási költség metódust, a kinyilvánított preferencia 

módszereket, illetve a feltételes értékelés (CVM) módszertanát is (CEEU, 

2012). A megfelelő módszertan kiválasztását egyrészt a beruházás várható 

hatásaihoz igazítottan, másrészt a költséghatékonyság jegyében kell 

lefolytatni (CEEU, 2012). Az externáliák értékeléséről és monetáris 

értékének meghatározási lehetőségeiről még lesz szó a későbbiekben. A 

Nagyatád és környékén megvalósuló szennyvízberuházás példáján keresztül 

egy komplett elemzési és értékelési vizsgálat is bemutatásra kerül.  
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A megfelelő elemzési módszer kiválasztása során a kapott eredmények 

tekintetében fontos szempontként jelentkezik, hogy azokat az érintett 

lakosságra vonatkoztatva határozzák meg, figyelembe véve a szociális és 

gazdasági jellemzőket. A kapott eredmények teljes lakosságra való 

aggregálása során azok súlyozása is indokolt lehet. A súlyozás során a 

területi és demográfiai sajátosságoknak megfelelően, egyéni vizsgálat alapján 

külön értékkel kell figyelembe venni a keletkező hasznokat és költségeket a 

hátrányos helyzetű, vagy anyagilag nehéz helyzetben élők csoportjára vetítve 

(Pearce et al, 2006). Mindez befolyásolhatja a végleges döntéshozást is, főleg 

az erősen szegregált területek esetében. Emiatt az Európai Bizottság által 

támogatott CBA útmutató is javasolja a beruházás által érintett társadalmi és 

szociális környezet bemutatását és elemzését (European Commission, 2008). 

 

2.2.3 Európai Unió és a CBA alkalmazása 

  

A CBA elemzések használatának elterjedése az Európai Unió tagállamaiban 

az elmúlt időszakban aligha ismeretlen a legtöbb döntéshozó számára, mivel 

a Kohéziós Politika kimondja, hogy minden jelentős beruházásra, amely 

Európai Uniós támogatás felhasználásával valósul meg, készüljön költség-

haszon elemzés. Az általános értékhatár a jelentős beruházások esetében az 

50 millió euró feletti projekteket jelenti, de a környezetvédelemi beruházások 

esetében ez az előírás a 25 millió euró feletti beruházásokra is vonatkozik, 

míg az IPA által támogatottak esetében 10 millió euró a határérték (European 

Commission, 2008).  

 

Mindezek alapján az Európai Unió csak olyan beruházásokat támogat, 

amelyeknek várható hasznai meghaladják annak várható kiadásait, emiatt is 

fontos a módszertan megértése. Szintén megfigyelhető, hogy ha nem is 
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konkrétan a fent meghatározott értékhatárokkal, de mint közösségi 

beruházást értékelő elem, a CBA használata jellemző a világ többi részén 

működő kormányzati vagy egyéb jellegű beruházások megvalósíthatóságának 

eldöntésében is, mint széles körben elterjedt támogató eszköz. A módszertan 

talán legfontosabb előnyének azt tartják, hogy az értékelések során kapott 

eredményekkel tényleges gazdasági számítások alapján történő döntéshozatal 

válik lehetővé, amelynek hosszútávon várhatóan jelentős jóléti aktívumai 

lesznek. Másodsorban fontos szempont az is, hogy használata alátámasztja a 

politikai döntések meghozatalának ésszerűségét és átlátható működést tud 

létrehozni a kormányzati intézkedésekben, valamint elszámoltathatóvá teszi a 

közösségi beruházási politika intézkedéseit (Heinzerling, Ackerman, 2002). 

 

A módszertani egységesítés jegyében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERDF) által kiadott szakmai útmutató részletes segítséget és tájékoztatást ad 

a CBA vizsgálatok kivitelezését illetően, ahol az általános elkészítési 

segédleteken túl, országspecifikus összeállítási iránymutatást is nyújtanak, 

hogy az elkészülő elemzések a gazdasági és társadalmi adottságokhoz a 

legjobban igazodjanak. A 2007-2013-as programozási időszakban a CBA 

elemzések és a beruházások várható hatásainak, azok fenntarthatóságának a 

vizsgálata kiemelt figyelmet kapott. Szigorúan szabályozottá vált, hogy egy 

beruházás a megfelelő CBA elemzés során kapott pénzügyi eredményeken 

túl, csak akkor támogatható, ha az valamelyik prioritási tengelyhez 

illeszkedve, az illetékes Irányító Hatóság által is elfogadásra került. Bár a 

CBA elemzés 25 millió eurós beruházás felett minden esetben kötelező, 

sokszor előfordul annak kötelező elkészítése akár az 5 millió eurós 

beruházások esetén is, attól függően, hogy a beruházás jár-e tervezett pozitív 

pénzárammal, milyen területen valósul meg, illetve a helyi adottságokhoz 

mérve mekkora relatív méretet ér el (ERDF, 2013).   
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A teljesség igénye nélkül az ERDF által javasolt pénzügyi és gazdasági 

vizsgálati folyamatokból kerül a következőkben néhány elem bemutatásra. A 

beruházások értékelése a pénzügyi elemzéssel kezdődik, ahol a projekt 

élettartama során várható pénz be- és kiáramlásokat veszik figyelembe és a 

diszkontált cash-flow (DCF) módszerrel értékelve kiszámítják annak 

jelenbeli értékét. A pénzügyi vizsgálat főbb elemei a teljes beruházási költség 

elemzése, a várható működési költségek és a pénz beáramlások 

meghatározása. Ezt követi az indikatív mutatószámok, mint a pénzügyi 

megtérülés kiszámítása (FNPV(C), FRR(C)), a forrásszerkezet 

meghatározása (beleértve az EU támogatás kiszámítását is), a pénzügyi 

fenntarthatóság vizsgálata, valamint a pénzügyi megtérülési ráta a nemzeti 

tőke tekintetében (FNPV(K) és FRR(K)) való kiszámítása (ERDF, 2013). Az 

egyes mutatószámok részletes számítási metodikájával és az abban foglalt 

költség és haszon elemekkel részletesebben a disszertáció későbbi 

fejezeteiben fogalkozunk. 

 

A számszerű elemzések másik nagy kategóriája a CBA elemzésen belül a 

gazdasági elemzések csoportja, amelyeket a pénzügyi elemzéshez hasonlóan 

kell lebonyolítani, majd a kapott értékeket korrigálni és átszámítani 

szükséges. Ebben már szerepelnek a korábban említett árnyékárak, 

amennyiben ezekre szükség van, illetve egyéb pénzügyi korrekciók is 

elvégzésre kerülnek. Ebben a részben kerülnek meghatározásra a beruházás 

során keletkező nem piaci javak értékelési eredményei is, valamint a kapott 

WTP, illetve WTA összegek vizsgálata, amelyben a direkt és indirekt 

használatból származó előnyök is beleértendőek. Az elemzés során kapott 

főbb indikátorok a gazdasági nettó jelenérték (ENPV), a gazdasági 
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megtérülési ráta (ERR), illetve a költség-haszon ráta kiszámítása (ERDF, 

2013). 

 

A kapott eredmények után külön rész foglalkozik a kockázatelemzéssel, 

amelynek a célja a kapott eredmények validálása és a különböző esetlegesen 

bekövetkezhető szcenáriók esetén azok hatásainak a felmérése a projekt 

eredeti céljainak megfelelően. Az elemzések magukban foglalják az 

érzékenységvizsgálatokat, a kritikus változók valószínűségi eloszlásának 

vizsgálatát, a kockázatok elemzését, illetve az elfogadható mértékű 

kockázatok meghatározását, és az ezek elkerülésére kialakított megelőző 

intézkedéséket is (ERDF, 2013). 

 

2.2.4 CBA elemzések kritikája 

 

Széleskörű alkalmazása és jelentős tudományos támogatottsága ellenére a 

CBA módszertant számos kritika is éri, amelynek okai annak szerteágazó és 

sokszor nehézkes lebonyolításában – ez különösen igaz a nem piaci javak 

esetében - és a kapott eredmények némely esetekben abszurd értékének 

előfordulása miatt lehetséges (Dobes, 2008). A kritikák három nagy 

csoportját lehet elkülöníteni egymástól: a politikai végrehajthatóságát, a 

gyakorlati és fogalmi behatárolást és morális kérdéseket. 

 

A gyakorlati és fogalmi behatárolás problémáját vizsgálta a Heinzerling és 

Ackerman kutatópáros. Vizsgálatuk eredménye a CBA módszertan az 

általános emberi szemlélettől és gondolkodásmódtól való eltérést tartotta 

megkérdőjelezhetőnek, amely szerint a vizsgálat során minden piaci vagy 

nem piaci erőforrást monetarizálni kell, hogy az így kapott pénzben kifejezett 

értékeket vizsgálni lehessen. Véleményük szerint a természeti erőforrások 
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értéke az olyan felbecsülhetetlen értékű közjószágok esetében, mint például 

az édesvíz, az egészségi állapot vagy a különböző állatfajok egyedeinek 

fennmaradása nem határozható meg pusztán különféle lakossági szubjektív 

vélemények által, vagy ha mégis, akkor a kapott eredmények nehezen 

hihetőek és könnyedén megkérdőjelezhetőek (Heinzerling, Ackerman, 2002). 

Campbell és Brown az előbb említett környezeti tényezők pénzben kifejezett 

értékének megkérdőjelezése mellett morális kérdéseket is feszeget. Az 

emberi élet monetarizálásának lehetőségét kétségbe vonják és felhívják a 

figyelmet a láthatatlan, közvetve nem érvényesülő tendenciák 

számszerűsítésének bonyolultságára is, mint egy vállalkozás reputációja vagy 

a hosszú-távú gazdasági stratégia meghatározásának kérdésére (Campbell, 

Brown, 2003). Ennek alátámasztására az egyik legfontosabb érv, hogy a 

hagyományos közgazdasági módszereket nem találták alkalmasnak a széles 

körű társadalmi hasznok pontos megbecsülésére. Ez a fentiekben már 

elhangzott vizsgálati hiányosságokra is visszautal, illetve magában foglalja a 

korábban már említett hedonikus árképzés, utazási költség módszer, vagy 

éppen a feltételes értékelés során észrevett elemzési problémákat. Így az 

ilyen vizsgálatok során kapott eredményeket véleményük szerint nem 

szabadna a jövő alakításában a jelenben meghozott, beláthatatlan 

következményű intézkedésekké változtatni (Heinzerling, Ackerman, 2002). 

Felhívták továbbá a figyelmet a módszer során alkalmazott diszkontálási 

eljárás esetleges negatív hatásaira is, amely az alkalmazott diszkontráták 

használata miatt jelentősen csökkenti a jövőbeli károk jelenre vetített értékét, 

ezáltal azt a képet sugallva a döntéshozók számára, hogy azok bekövetkezése 

a jelenben racionálisabb pénzügyi döntés. Véleményük szerint ez egyrészt 

ellentmond a hosszú távú fenntarthatóság szemléletének, valamint a jelent 

helyezi előtérbe a jövő építésével és a természeti erőforrások hatékony 

megőrzésével szemben (Heinzerling, Ackerman, 2002). Robert Lind szintén 



 40 

 

a diszkontálás problémájára hívja fel a figyelmet elemzéseiben, amelyekben 

kiemeli, hogy a diszkont ráták használata jövőbeli félreérthetőségekre adhat 

okot, különösképpen hosszú-távú, sokszor megfordíthatatlan 

következményekkel járó környezettel kapcsolatos döntések esetében (Lind, 

1982). 

 

Harmadik problémát a CBA használatban a válaszadók és a vizsgálatot 

lefojtatók morális hozzáállásának veszélyében látják a kutatók, amelyben 

egyrészt nem mérhetően a személyes érdekek is szerepelhetnek és az elemzés 

több pontján is befolyásolhatják a végleges eredményeket. Különösen igaz 

lehet ez a nem piaci javak értékelése során a válaszadók befolyásolására, a 

nem megfelelő és a projekt tényleges alternatívájaként bemutatott 

benchmarkok használatára, valamint a hosszú távú gazdasági és pénzügyi 

mutatószámok vizsgálata során alkalmazott nem reális feltételezésekre, mint 

a demográfiai szerkezet alakulása, fogyasztási szokások, fizetési hajlandóság, 

és a kamatláb hatásokra. Mindezek a CBA módszertan átláthatatlanságát és a 

folyamatai objektivitásának megkérdőjelezhetőségét okozhatják 

(Heinzerling, Ackerman, 2002).  

 

Egyéb problémákat okozhat a kétfajta módja a haszon mérésének, név szerint 

a WTP és WTA, mivel alap gazdaságtani elméletekből levezethető, hogy a 

kettő közötti diszkrepancia az egyének eltérő bevételeiből adódnak (Knetsch, 

Sinden 1984). A jelentős eltérésekhez nemcsak az egyén fiskális helyzete, 

hanem tényezőellátottság érzete is hatással van, mivel a már birtokolt 

erőforrás speciálisabb értéket jelenthet a számára (Kahneman, Tversky, 

1982). 
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További odafigyelést igényel a CBA elemzés során, hogy a beruházás 

várható hasznainak a számításánál el kell kerülni a kettős számolás 

(doublecounting) problémáját. Ennek elmaradása esetén – és ez előfordulhat 

a CBA elemzések esetében – a keletkező hasznok multiplikálása jelentősen 

növelheti a beruházás NPV-jét, és olyan beruházásokat is támogathatónak 

ítélhet meg, amelyek egyébként nem lennének azok (CEEU, 2012).  

 

Szintén fontos szempont, hogy a nettó jelenérték meghatározásához mekkora 

a használt diszkontráta mértéke. Ennek kiemelt szerepét mutatja az is, hogy a 

diszkontálás folyamatára már önmagában is jelentős módszertani útmutatókat 

adnak ki sokszor ország vagy régió specifikusan, amelyben az alkalmazandó 

reál diszkontrátát is előre meghatározzák. Amennyiben ez mégsem kerül 

előzetesen meghatározásra, úgy az adott területen megvalósuló beruházások 

esetében fokozottan szükséges arra odafigyelni, hogy a diszkontrátát a 

megfelelő módon határozzák meg, hiszen itt a legkisebb eltérés is jelentős 

eredménymódosító hatással jár (CEEU, 2012). 

 

Emellett odafigyelést igényel azon közgazdászok gondolatai is, akik úgy 

tekintenek a CBA elemzésekre, amelyek lezárják a lehetőségét a publikus 

vitáknak, helyettesítve azokat a szakértők általi ellenőrzéssel. Jelentős 

kockázata van annak, hogy a CBA készítők manipulálni tudják az értékelést – 

a WTA vagy WTP szerinti mérés kiválasztásával, hogy az a piaci 

folyamatoknak megfeleljen (Zinke, 1987). 

 

A szakirodalmi összefoglaló áttekintése, és a gyakorlati munka során is 

tapasztalt észrevételek alapján bár a CBA elemzésnek vannak olyan területei, 

ahol további fejlődési lehetőségek azonosíthatóak, annak reálisan jobb 

alternatívája jelenleg nem elérhető. Emiatt kellő odafigyeléssel és 
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transzparens lebonyolítással az eredmények a legtöbb döntéshozó számára 

eredményesen alkalmazhatóak a társadalmat érintő intézkedések, illetve 

beruházások megvalósításának elbírálásában, beleértve az olyan kényes 

területeket is, mint a közjavak, vagy egyéb piaci alapon nem monetarizált 

externáliák kérdése is. Ehhez azonban szükséges ismerni az ezek 

vizsgálatához alkalmazható módszertanokat is, és a vizsgált kérdéshez 

legjobban igazodó elemzést kiválasztani. Mitchell és Carson 1989-es 

tanulmánya alapján a feltételes értékelés (CVM) módszertana az egyik 

leghatékonyabban alkalmazható eljárás a nem piaci javak monetáris 

értékelésére (Wattage et al, 2000). Azonban szem előtt kell tartani, hogy a 

szabályozó politikák egyedüli, objektív ellenőrzésére kevésbé szolgál, inkább 

normatív értelemben vett értékítéletet jelöl, amely valószínűleg kevesebb 

hibás szabályozáshoz vezet, de központi elemet egy reform kapcsán nem tud 

ellátni, inkább politikák és projektek közötti összehasonlításra alkalmazható, 

mivel a legjobb alternatívához jó alapot szolgáltat, azonban a társadalmi 

jóllét és gazdasági hatékonyság tekintetében nem ad tökéletes választ 

(Weimer, Vining, 2005). 

2.3 Feltételes értékelés módszere 

 

Az egyik elfogadott, majd kiemelkedő érdeklődést kiváltott társadalmi 

költség-haszon elemzési módszertan a feltételes értékelés (CVM – contingent 

valuation method) elemzése, amely egy kérdőíves felmérés alapján a 

lakosság fizetési hajlandóságát méri egy természeti erőforrás megőrzéséért 

(WTP) vagy az arról való lemondás pénzbeli kárpótlásának mértékéről 

(WTA). A társadalmi költség-haszon elemzés módszertanát, mint a keletkező 

költségek és előnyök összesítését mérő elemzést a legtöbb közgazdász 

megfelelő értékelési módszernek tartja a természeti erőforrások 

felhasználását is érintő beruházások vizsgálatára azokban az esetekben is, 
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ahol kiemelten fontos a költséghatékonyság megfelelő mérése és értelmezése. 

Hatékonynak azt a beruházást vagy szabályozást nevezhetjük, amelynek egy 

egységnyi költsége még nem éri el az annak során keletkező egy egységre 

jutó előnyök értékét (Arrow et al, 1996).  

 

Környezet-gazdaságtani értelemben a természeti erőforrások monetárisan 

meghatározva akkora értéket jelentenek, amennyivel azok kimutathatóan 

hozzájárulnak a társadalom jólétének növeléséhez. Közgazdászok ezt 

elsősorban helyettesíthetőségi szempontok alapján vizsgálják. Az elemzés 

arra terjed ki, hogy az egyének mennyivel járnának jobban, ha egy bizonyos 

intézkedés létrejönne, mintha csak fenntartanák az addig működő rendszert 

(Bockstael et al, 2000). Ilyen tekintetben a természeti erőforrás gazdasági 

értékének meghatározása egy becsült érték, amely választ ad arra a kérdésre, 

hogy két alternatíva közül, melyik mekkora hasznot nyújtana a társadalom 

számára. A hasznosság társadalom egészére vetített értékét az egyéni 

preferenciák összesítésével kapjuk meg. A vizsgálatok során a kutatók 

egészen a teljes Föld ökoszisztémájának a monetáris értékeléséig is 

eljutottak, a kapott eredmények azonban számos kritikai észrevételt kaptak. 

A természeti erőforrások, közjavak vizsgálatakor a WTP értékek 

meghatározásához mindenképpen nehézséget jelent nem csak a kutatók, de a 

válaszadók számára is. A kérdés hogy mennyivel jelent többet minden egyes 

új hektár megvédett földterület, vagy valamilyen növény, állatfaj megőrzése 

és erre hogyan tud reálisan elfogadható és arányos pénzbeli felajánlást tenni a 

válaszadó, ez a felmérés gyenge pontja. Ezt a kérdést Costanza, és Pimetal is 

felvetette, amikor igyekeztek egy közelítő becslést adni az éves természeti 

erőforrások felhasználása során keletkezett gazdasági érték megbecslésére, 

melyet 33 trilliárd dollárra becsültek. Az eredmény megkérdőjelezhető azon 

az alapon, hogy az ökoszisztéma komplexitása egyszerűen túl sok 
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bizonytalan tényezőt rejt magában, és az egyes hatások gazdasági értékének 

megbecslése lehet, hogy egy évre vonatkozóan helytálló, de a komplexitás és 

a hosszútávon keletkező valós okozott károk vagy elveszett értékek 

felmérésére korlátozottan alkalmas (Bockstael et al, 2000). 

 

Az olyan nem piaci, illetve közjavak értékének a megbecsülésére, 

amelyeknél a kinyilvánított preferencia modellek nem, vagy csak kevésbé 

alkalmazhatóak, a feltételes értékelés módszere az egyik leggyakrabban 

választott elemzési lehetőség (OECD, 2006). 

 

A tanulmány a következőekben a CVM részletesebb megismertetését, annak 

kiváltó okait, felhasználási lehetőségeit és a használatával kapcsolatos 

vizsgálandó területeket kívánja bemutatni, bevonva az elmúlt évtizedben 

keletkezett, legfrissebb kutatási eredményeket is. 

 

Richard Carson és Michael Hanemann - mindketten a kaliforniai UCLA 

egyetem professzorai - kutatása a feltételes értékelés módszertanának 

eredetéről egészen Clark (1915) és Hines (1951) írásáig nyúlik vissza, akik 

már ebben az időben észrevették, hogy bizonyos használati javaknak nem 

léteznek meghatározott piaci árai, és hogy ezeknek a javaknak a 

felhasználása számtalan meg nem fizetett költséget, vagy előnyt jelent az 

egyéneknek. Az ezt követő évtizedekben egyre nyilvánvalóbb lett a közjavak 

mibenléte és az, hogy gazdasági értékük meghatározásához nem lehet a 

klasszikus kereslet-kínálat szabályait alkalmazni.  

 

Az első közgazdász Davis volt, aki harvardi disszertációjában empirikus 

kutatást végzett a feltételes értékelésen alapuló kérdőíves felmérés 

használatáról. Témája a szabadtéri rekreáció értékének meghatározása volt, 
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melyet a Main-i erdőre vonatkoztatva vizsgált meg. Disszertációja jelentős 

érdeklődést váltott ki az abban használt kérdőíves felmérés technikáját 

illetően, amely a mai napig jelentős hozzáadott értéket jelent a tudományág 

fejlődésében, előre látva az olyan kérdések felmerülését, mint a kérdőív 

összeállításának a módszertana, a lakossági mintavétel szisztémája vagy az 

eredmények monetáris értékének pontos meghatározása (Carson és 

Hanemann, 2005).  

 

Az ezt követő évtizedekben számos híres közgazdász foglakozott a nem piaci 

javak értékének meghatározásával, köztük Randall, Bateman, Krutilla, 

Arrow, Fisher. Korai munkáik és eredményeik mind beépültek abba, a több 

mint 2000 hivatalosan is publikált szakmai tudásanyagba, amelynek 

eredményeképpen a CVM módszertana a mai napig változik és alakul.  

 

A legélesebb vitaidőszak 1989 után alakult ki a feltételes értékelés 

módszertana körül. Ebben az időben már nem csak azt volt a kérdés, hogy 

mennyit fizetnének a lakosság tagjai bizonyos természeti javak használatáért, 

vagy éppen egy beruházás milyen költség-haszon mutatókkal rendelkezik, 

hanem a módszertan már annyira elfogadottá vált, hogy a természetben 

okozott károk megítélésére is elfogadottnak tekintették. Ennek a vitának a 

megindítója az 1989. március 24-e éjszakáján következett be, az Exxon 

Valdez tankerhajó az alaszkai partok közelében található Bligh Reef zátonyra 

futott, majd ezt követően gyorsan elsüllyedt. A tragédia következtében 11 

millió gallon (közel 42 millió liter) Prudhoe Bay-i nyers kőolaj ömlött a 

Prince William-öbölbe, óriási károkat okozva a természetben, az állat- és 

növényállományban, valamint az ott elő embereknek. Felmerült a jogos 

kérdés, hogy mekkora kártérítést fizessen az Exxon a felmerült kárért, és 
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vajon a CVM módszertan kiállja-e a próbát a nagytőkés vállalati olaj lobbival 

szemben (Carson et al, 2003). 

 

A CVM módszertannal szemben támasztott ellenérvek annak 

megbízhatatlanságára, a kérdőív összeállításánál előre betáplált, a kérdések 

feltevésének megfogalmazásából adódó torzító hatásokra és az így kapott 

eredmények túlzottan magas összegére tértek ki. Kritikusok felhívták a 

figyelmet továbbá a válaszadók részéről megnyilvánuló mérhetőségi, 

elfogultsági és a személyes érintettségi kérdésére (Carson és Hanemann, 

2005). A kialakult vitának köszönhetően a CVM módszertan kivitelezésének, 

a kérdőívek összeállításának és értékelésének, a mintavétel és lakossági 

előzetes fókuszcsoportos lekérdezésének és további összetevőinek egyenként 

is kiemelten jelentős szakirodalma született, amely tanulmányok segítségével 

szisztematikusan minden lehetséges visszaélési és egyéb paradoxon 

kiiktathatóvá vált. 

 

Válaszul az Exxon által indított, a CVM módszertan hatástalanságát 

alátámasztani igyekvő tanulmányokra és média offenzívára az U.S. National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) összehívta az úgynevezett 

Kék Szalag Panelt (Blue Ribbon Panel). A kezdeményezést két Nobel díjas 

közgazdász, Kenneth Arrow és Robert Solow vezette azzal a céllal, hogy a 

CVM módszertan alkalmasságát objektíven értékeljék. Céljuk volt, hogy a 

környezeti katasztrófák által okozott passzív használatban létrejött károk 

felmérésére javaslatokat tegyenek, amelyeknek segítségével egy egységes és 

konszenzusosan elfogadott szisztéma alakuljon ki a feltételes értékelés körül. 

Az eredményeket egy közösen kiadott állásfoglalásban adták közre 1993-ban 

(Arrow et al, 1993).  A tanulmány jelentős érdeklődést és további kérdéseket 
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vetett fel a tudós társadalom, környezeti közgazdászok és kormányzati 

döntéshozók részéről. 

 

2.3.1 NOAA javaslatai 

 

Az egyik fő probléma, amellyel a panel szembesült, hogy a feltételes 

értékelés módszerénél alkalmazott kérdőíves felmérés során a kapott WTP 

értékek jelentősen meghaladták azokat az értékeket, amelyeket aztán a 

megkérdezettek valóban hajlandóak is lettek volna befizetni (Seip, Strand, 

1992 és Duffield, Patterson, 1991). A további problémák között szerepelt 

még:  

 

a) A CVM módszertan által kapott eredmények némely esetekben 

ellentmondanak a racionálisan elfogadható eredményeknek; 

b) Nem szerepeltek a korábbi kérdőíveknél nagy számban olyan 

figyelmeztető kérdések, amelyek a megkérdezettet emlékeztetné anyagi 

erőforrásainak végességére és ennek átgondolására mielőtt válaszolna; 

c) A támogatott program részletes bemutatásának és a megkérdezett 

megértésének hiánya; 

d) A „warm glow” hatás, azaz amikor a megkérdezett egy magas összeget 

állít be, hogy ezzel saját lelkiismeretét megnyugtassa.  

 

Mindezeket a kritikákat a panel részletesen is megvizsgálta és a legtöbb 

esetben azzal indokolta, hogy a nem megfelelően összeállított kérdőívek 

okozták a problémát. Ezeket a hibákat körültekintéssel és megfelelő 

módszertan alkalmazásával a minimális szintre lehet visszaszorítani (Arrow 

et al, 1993). Főbb javaslatai között voltak a személyes interjúk lehetőségének 

a használata, amely által részletesebb információ adható az egyénnek a 
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témáról és a személyes kontakt miatt a kérdező megbizonyosodhat, hogy a 

válaszadó valóban érti-e a számára feltett kérdést (NOAA Report, 1993). 

 

A Kék Szalag Panel további észrevételeket, és javaslatokat is tett, amelyeket 

azonban azóta a szakirodalom jelentősen megcáfolt, vagy a kialakult 

gyakorlat és „best practice” más módszereket alakított ki. Közvetlenül az 

1993-as Blue Ribbon Panel által készített CVM módszertani útmutatóra 

reagálva, alig két évvel később jelent meg Donald Green és kollégái 

tanulmánya, mely számos kérdésben megkérdőjelezi a panel által 

javasoltakat, illetve olyan alternatív lehetőségeket vet fel, amelyek közül 

azóta több is felváltotta a NOAA által javasoltakat.  

 

Az esetleges nehézségek ellenére a CVM módszertan használhatósága 

kiemelkedőnek tekinthető, mert az egyaránt alkalmas a nem piaci javak 

direkt és indirekt használatból származó értékének a meghatározására is 

(Wattage et al, 2000). Direkt használatról akkor beszélünk, ha a megkérdezett 

személy fizikailag is használja, vagy találkozik a természeti erőforrással, 

élvezi annak közvetlen hasznait. Ezzel szemben a passzív, vagy indirekt 

használatról akkor beszélhetünk, amikor ilyen direkt kapcsolat nincs az 

erőforrás és a felhasználó között, annak hasznából azonban mégis részesül a 

megkérdezett, így számára értéket jelenthet (Wattage et al, 2000).  

 

A társadalmi költség-haszon elemzéseknek számtalan alkalmazási területe 

létezik és terjedt el széleskörűen. Az ilyen felmérések kiemelten fontosak, 

mivel a rohamosan csökkenő vízkészletek, a növekvő népességszám, 

valamint az iparosodás a korábban érintetlen területeken mind jelentős 

hatással járnak, amelynek a gazdasági felmérése nem csak a lakosság, de a 

döntéshozók érdeke is (Hussain et al, 2001). Számos kutatás foglakozott 
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például az ivóvíz, valamint a keletkező szennyvíz felhasználásának 

társadalmi költség-hasznainak a feltárásával. Mindez segített rávilágítani 

arra, hogy a szennyvíz felhasználása mezőgazdasági öntözési és trágyázási 

célokra nem csak pozitív hatásokkal rendelkezik, de számtalan veszélyt is 

hordoz magában. Ezeknek a veszélyeknek a mértéke azonban 

közgazdaságilag nem került értékelésre, és az előnyökkel való 

összehasonlításra. Ilyen esetekben a hagyományos költséghaszon elemzések 

nem nyújtanak megfelelő eredményt (Hussain et al, 2001), sokkal pontosabb 

megközelítést adhat a rövid és hosszútávon bekövetkező hasznok és károk 

vizsgálata, és azok külön-külön történő monetarizálása. 

 

2.3.2 CVM alkalmazása a víz-kérdésnél 

 

A vízkészleteket érintő beruházások hatásainak monetáris értékelése 1992 

után kiemelt jelentőségű lett, amikor Dublinban az Egyesült Nemzetek 

Szervezete a vizet gazdasági jószágnak deklarálta (Rogers, Silva, Bhatia, 

2001). Az intézkedés célja a rendelkezésre álló vízkészletek racionálisabb 

felhasználása és a fogyasztók pazarló tevékenységének csökkentése volt. 

Mindezt jól szemlélteti az OECD által kiadott tanulmány, melyben az Ázsiai 

Fejlesztési Bank által készített két kérdőíves felmérés eredményét mutatják 

be. A 38 ázsiai nagyvárosban – köztük Szingapúr, Bangkok, Delhi, Szöul – 

végrehajtott két felmérés között 5 év telt el (1993-1997 között), miközben az 

átlagos vízdíjak 88%-al emelkedtek. Ugyanezen időszak alatt a lakossági 

rákötési arány növekedése jelentős, 75%-ról 79%-ra változott, de a nettó 

vízfelhasználás még így is stagnált, azaz a magasabb díjak jelentős 

fogyasztásbeli változásokat idéztek elő (Rogers, Silva, Bhatia, 2001). 
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Ez Európai Unió 2000-ben elfogadott vízügyi keretirányelvében (Water 

Framework Directive - WFD) a vízhez kapcsolódó erőforrások körébe 

hivatalosan is bevonta a felszíni vizeket, talajvizet, folyókat, tavakat, átfolyó 

vizeket, parti vizeket és vízgyűjtőket is (Chave, 2001). Mindezeket a vízi 

erőforrásokat a rendelet elengedhetetlennek nevezte az emberi egészség, a 

természet megóvása és az európai gazdasági növekedés szempontjából, mely 

alapvető feltétele a mezőgazdaság, ipar, turizmus sikerességének is (Birol et 

al, 2006). Mindezek miatt a vizek minőségének javítása, ésszerű 

felhasználásuk és megóvásuk kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, melyet a 

WFD igyekszik az EU tagállamaira egységesen meghatározni. Az egységes 

normarendszer bevezetésének azonban van káros oldala is, amelyet egy 

későbbi fejezetben érintünk. 

 

A rendelkezésre álló ivóvíz minőségű vízfelhasználás az elmúlt évszázad 

alatt közel hatszorosára emelkedett, és a lápok száma 50%-al csökkent 

(IUCN, 2005, Birol et al, 2006). Mindeközben a vízminőség jelentősen 

javult, a korszerűbb szennyvíz és víztisztítási eljárásoknak és azok széleskörű 

elterjedésének köszönhetően. Így egyrészt javulás mutatható ki a vizeket 

érintő bizonyos területeken, miközben azok túlzott felhasználásának és 

egyenlőtlen eloszlásának kérdése továbbra is jelentős társadalmi és gazdasági 

problémákat okoz. A privát felhasználás és abból eredő költségek és hasznok 

jelentősen eltérnek a társadalom egészére vetített költségektől, amely jelentős 

jóléti veszteségekben jelenik meg (Pearce, Turner, 1990). Mindezek 

vizsgálata, a vizek megőrzése és „jó státuszú (minőségű)” szintjük elérése a 

WFD egyik fő célkitűzés. Ennek megvalósítása olyan jelentős módszertani és 

szabályozási kérdéseket is felvetett, mint a szennyvizek kezelése és optimális 

lakossági csatornázottsági arány meghatározása, minőségi sztenderdek 

kialakítása és hatékonyabb, piaci alapon működő árazási stratégia felállítása. 
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Mindezeknek a céloknak az alaposabb kidolgozására és az európai 

ivóvízkészletek várható alakulására az EU által finanszírozott Euro-lympacs 

projekt biztosított jelentős hozzáadott értéket (Birol et al, 2006). A projektnek 

három fő célkitűzése volt: először, hogy bemutassa a gazdasági értékelési 

módszerek alkalmazásának jelentőségét a vízkészletek hatékony és 

gazdaságos felhasználása érdekében, másodszor, hogy a különböző értékelési 

módszereket kritikusan vizsgálja az első cél megvalósíthatósága és 

támogatása érdekében, harmadjára pedig, hogy megmutassa, hogy a második 

pontban elemzett értékelési módszereket, valamint azok használatának 

módszerét a területi adottságokhoz igazított fenntartható vízgazdálkodás 

eléréséhez (Birol et al, 2006).  

 

A vizsgálatokra fontos szerep jutott, mivel ezek alapján reméli az EU, hogy 

olyan gyakorlatot valósíthat meg, amely a vizek használatának valóban 

racionális és hatékony módját teszi lehetővé, megőrizve az erőforrásokat a 

későbbi generációk számára (Birol et al, 2006). A kutatást azonban jelentősen 

nehezítette a víz, mint közjószág gazdasági értékének pontos meghatározása. 

A tiszta közjavak (pure public goods) eltérése a piaci javakétól azért fontos, 

mert ezeknél nem létezik olyan árképző mechanizmus, amely a reális 

kereslet-kínálat alapján önszabályozó jelleggel működhetne. Értékét 

meghatározni azonban mégis szükséges, különben azok felhasználását, 

esetleges erodálását vagy szennyezésének mértékét nem lehetne gazdaságilag 

értékelni és ez alapján a megfelelő intézkedéseket meghozni védelmére vagy 

pótlására. 
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2.3.3 Teljes gazdasági érték 

 

Koundouri tanulmánya alapján a közjószágoknál - és ez kifejezetten érvényes 

a vízzel kapcsolatos értékelésre – az alapvető probléma, hogy költségként a 

felszínre hozatal költségeit veszik számításba. A rejtett költségek, mint a 

túlzott kitermelés okozta vízhiány, vagy a lakossági és ipari 

szennyezőanyagok visszajuttatása a talajvízbe nem jelennek meg a 

számszerűsített tételek között. Az indirekt költségek piaci árból való 

kiszorulása torzított piaci feltételeket eredményez (Kounduri 2000, Birol et 

al, 2006).  

 

A piaci és kormányzati kudarcok korrigálására a környezet közgazdászok 

hangosan felhívták a figyelmet, a természeti erőforrások értékelésének 

gazdasági módszertanát és az értékek kiszámítását illetően (Pearce, Turner, 

1990, Birol et al, 2006).  A teljes gazdasági érték (Total Economic Value – 

TEV) módszere két alapvető csoportra bontja egy természeti erőforrás 

értékét: az első, amikor az egyén az erőforrás közvetlen (direkt) 

használatából (use value) részesedve jut értékhez, a másik amikor az egyén 

közvetlenül nem részesül az adott erőforrás felhasználásból, annak létezése 

azonban közvetett hatással van az egyén életének minőségére (non-use 

value).  

 

A használatból származó értéket másik három alcsoportra is lehet bontani, 

ezek: a direkt használatból származó érték, az indirekt használatból származó 

érték és az opciós érték. Az alábbi táblázat a különböző értékek 

csoportosítását mutatja be a vízzel kapcsolatban fellelhető tényezők mentén, 

míg a második oszlopban az ezeknek az értékeknek a monetáris 

meghatározásához használható értékelési módszertan nevének rövidítése 
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szerepel. A különböző értékelési módszertanok rövid összefoglalása a 2. 

számú táblázatban található. 

 

Táblázat 2: A TEV meghatározásához használható módszertanok 

bemutatása a víz, mint természeti erőforrás példáján keresztül 

 

Direkt használatból származó értékek: Használható értékelési módszertan 

Mezőgazdasági öntözés 

Lakossági és ipari vízellátás 

Víz, mint energiaforrás (vízerőművek, egyéb) 

Szállítás és navigáció 

Szabadidő 

Vadvilág 
 

PF, NFI, RC, MP 

PF, NFI, RC, MP 

MP 

MP 

HP, TC, CVM, CEM 

MP 
 

Indirekt használatból származó értékek  

Tápanyag megőrzés 

Szennyező anyag csökkenés 

Árvízvédelem 

Viharvédelem 

Ökoszisztéma támogatás 

Mikro-klíma stabilizáció 

Csökkentett globális felmelegedés 

Partvidéki stabilizáció 

Talajerózió szabályozása 
 

RC, COI 

RC, COI 

RC, MP 

RC, PF 

RC, PF 

PF 

RC 

RC 

PF, RC 
 

Opciós értékek  

Lehetséges jövőbeli direkt és indirekt használat 

A jövőbeni információ értéke a biodiverzitásról 
 

CVM, CEM 

CVM, CEM 
 

Nem használatból származó értékek  

Biodiverzitás 

Kulturális örökség 

Létezési, öröklési és önzetlenségi értékek 
 

CVM, CEM 

CVM, CEM 

CVM, CEM 
 

Forrás: Birol et al (2006) 

 

Mindezek alapján látható, hogy egy természeti erőforrás teljes gazdasági 

értékének (TEV) meghatározása komplex és sokrétű feladat, amelynek 

pontos elvégzésére azonban nagy szükség van, mivel csak így lehet reálisan 
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értékelni bizonyos események, vagy beruházások teljes költség-haszon 

hatásait és elvégezni a megfelelő CBA elemzést. 

 

Táblázat 3: A teljes gazdasági érték kiszámítására alkalmazott 

módszertanok és azok előnyeinek, valamint kihívásainak bemutatása 

 
Módszer Előnyök Hátrányok 

Hedonikus 

értékelési 

módszertan (HPM) 

A már rendelkezésre álló és 

megfigyelhető választások és 

döntések alapján értékel. 

- A természetben bekövetkező 

apróbb minőségi változások 

mérésének lehetősége az 

ingatlan árakra.  

- A kapcsolat az implicit árak 

és tényleges érték között 

sokszor túlzottan összetett, és 

empirikusan nem 

vizsgálható. 

- Nem méri a nem-

használatból származó 

értékeket.  

Utazási költség 

módszer (TCM) 

A már rendelkezésre álló 

döntések és viselkedések 

alapján értékel. Relatíve olcsó 

megoldás. 

- Könnyen megfigyelhető 

viselkedési minta szükséges. 

- Korlátozott az olyan javak 

értékelésére, ahol utazás 

szükséges. 

- Elképzelhető mintavételi 

problémák. 

- Utólagos értékelés. 

Helyettesítési 

költség módszer 

A már rendelkezésre álló 

döntések és viselkedések 

alapján értékel. Relatíve olcsó 

megoldás. Általában a WTP 

összegek stabil értékét adja. 

- Egyszerűen megfigyelhető 

minták keresése a kikerülő 

magatartásra és viselkedésre. 

- A becslések nem 

tartalmazzák a teljes 

értékvesztést a természeti 

erózióból fakadóan. 

- Csak az aktuális szituációra 

értelmezhető. 

- Utólagos értékelés 

Termelési függvény 

módszer 

Vizet, mint erőforrást használó 

vállalati megfigyelés alapján 

számol. Szigorú mikro-

ökonómiai szabályok betartása. 

Viszonylag alacsony költséggel 

jár. 

- WTP alulbecslése. 

- Utólagos értékelés.  

- A nem használatból 

származó értéket nem méri. 

Megbetegedési 

költség módszer 

Viszonylag alacsony költséggel 

jár. 

- WTP alulbecslése. 

- Utólagos értékelés.  
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Piaci árazás A megfigyelhető piaci adatok 

- Csak az aktuális szituációra 

értelmezhető. 

- Nem képes a teljes gazdasági 

érték mérésére, beleértve a 

nem használatból származó 

előnyöket is. 

Feltételes értékelési 

módszertan (CVM) 

Gyakorlatilag bármilyen 

természeti eszköz értékének a 

meghatározására alkalmas. 

Méri a nem használati értékeket 

is. Ex ante és ex post is 

használható. A módszertan nem 

túl nehezen értelmezhető. 

- Költséges. 

- Használatában több 

visszaéléséi hiba is 

bekövetkezhet. 

 

Választásos 

kísérletező 

módszertan (CEM) 

 

Gyakorlatilag bármilyen 

természeti erőforrás értékének a 

meghatározására alkalmas. 

Méri a nem használati értékeket 

is. Ex ante és ex post is 

használható. Sok, a CVM által 

visszaélési lehetőségként 

említett hibát elkerül. 

 

- A nem-használatból 

származó értékek mérése 

tekintetében ellentmondásos.  

- Nehezen érthető technikai 

elemzés.  

- Költséges. 

Forrás: Birol et al (2006) 

 

Jelen tanulmányban ennél részletesebben nem térünk ki a különböző 

vizsgálati módszertanokra, ehhez már komoly rendelkezésre álló kutatások 

léteznek (Dr. Marjainé Szerényi Zsuzsa: „A természeti erőforrások monetáris 

értékelésének lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a feltételes 

értékelés módszerére”). 

 

2.3.4 CVM kritikája 

 

A CVM kritikája nagy részben annak érvényessége és megbízhatósága miatt 

merül fel, amely alatt a számítás hitelességét, pontosságát és az eredmények 

következetességét érti a szakma. A kritika mögött az áll, hogy a CVM az 

egyéni érdek elméleti magyarázatát méri, amely az egyének valódi gazdasági 

értéke (Smith, 1993 és Freeman 1993). Sagoff emellett kiemeli, hogy 

közpolitikáról szóló esetekben az egyén nem vásárlóként, hanem 
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állampolgárként kíván részt venni a folyamatban, amelyet a politikai 

döntéshozók parlamenti szavazással, vagy referendum kiírásával tudnak 

érvényre juttatni (Sagoff, 1988). Green tanulmánya a CVM módszertan 

alapvető kérdését vizsgálja, hogy melyik formátumú kérdésnél mennyire 

befolyásolhatóak a lakossági kérdőíves felmérés során kapott WTP értékek 

(Green et al, 1996). Véleményük szerint a CVM módszertan alapjául szolgáló 

kérdőív összeállításában az egyik legfontosabb eldöntendő módszertani 

kérdés, hogy a NOAA panel által is előnybe részesített zárt végű (closed-

ended, igen/nem válaszok), referendum formátumú kérdőívet, vagy a nyílt 

végű (open-ended) formátumot használjuk. Mindemellett felhívják a 

figyelmet a keletkező free-rider problémára is - amely már Davis (1963) és 

Randall (1974) tanulmányaiban is jelentős figyelmet kapott. 

 

A megfelelő módszer – zárt végű vagy nyílt végű – kiválasztása 

statisztikailag is jelentős eltéréseket hordoz magában. A statisztikai 

hatásosság kérdését az ezt alátámasztó eloszlási függvény alakja váltotta ki, 

amellyel több kutató is foglakozott, köztük Cameron és Huppert 1991-es 

tanulmánya, vagy McFadden 1994-es tanulmánya (Green et al, 1996). 

 

A nyílt végű kérdéseknél a statisztika szempontjából egy másik lényeges 

kérdés is felmerült. A kapott válaszok egy jelentős hányada esetében a 

kifejezett WTP összegek túlságosan magas értékeket mutatnak, sok esetben 

olyan irreális vállalásokat kialakítva, mint például egy kisebb jelentőségű 

probléma megoldásához, vagy intézkedéshez való, a család teljes 

jövedelmének 20%-át kitevő összeg felajánlása. Mindez jelentős problémákat 

vet fel, mivel egyrészt a referendum formátumnál az előre meghatározott 

maximális WTP értékek miatt ilyen nem fordulhat elő, valamint a kapott 

eredmény így nehezen összeegyeztethető azzal a célkitűzéssel, hogy a 
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módszer a tényleges teljes gazdasági értéket (TEV) reálisan mutassa ki egy 

nem piaci jószág esetében (Green et al, 1996). 

 

Egy másik kutatópáros a CVM módszertan megbízhatóságát és hitelességét 

vizsgálta négy hasonló felmérési technikát használó kutatás eredményeit 

kiértékelve. Foreit elsősorban az egészségügy egy szűk szeletét vette 

vizsgálat alá, azonban az általuk kapott eredmények érdekes tanulságokkal 

szolgálnak a CVM általános módszertanára vonatkozóan is. A három fő 

kérdés, amelynek alapján a felmérések során kapott WTP értékek közötti 

összefüggéseket vizsgálták, az alábbiak voltak: 

a) A megkérdezettek pontosan értik-e a CVM értékelés alapjaként 

szolgáló kérdőívben feltett kérdéseket? 

b) A kérdőívnek milyen torzító hatása lehet a válaszadásra vonatkozóan 

és így a vizsgált nem piaci jószág iránti valós keresletre? 

c) A kapott értékek mennyire hitelesek. A tényleges tevékenységeket a 

megkérdezettek a jövőben, valóban hajlandóak-e annyit vagy 

egyáltalán bármekkora anyagi áldozatot hozni a vizsgált közjószág 

megőrzésére? 

 

A kérdőívben található kérdések megértésére tett vizsgálatok azt mutatták ki, 

hogy azok, akik alacsonyabb iskolázottsági szinttel, vagy rosszabb anyagi 

körülmények között élnek az esetek többségében nehezebben tudják 

megbízható módon értelmezni és eldönteni, hogy az adott jószág, amelyet a 

felmérés vizsgál mennyit ér a számukra. Sok esetben megfigyelhetőek a 

„yea-saying” jelensége is. Erről akkor beszélünk, amikor a zárt végű 

kérdésnél az előre meghatározott WTP összeg túlzottan magas, horgonyzó 

jellegű hatást vált ki, amely a válaszadóból csak egy inkább elkerülő jellegű 

„yea” választ vált ki. Ez a fajta jelenség a referendum formátumú 
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kérdőíveknél az előre beállított minimum WTP összegek miatt alakíthatnak 

ki jelentős torzító hatást, és ennek következtében magasabb egy főre jutó 

monetáris összegeket is (Foreit ésForeit 2002).  

 

A kérdőív kivitelezését vizsgálva az úgynevezett kiindulási pont torzítási 

jelenségre (starting point bias) lettek figyelmesek, amely elsősorban a zárt 

végű, referendum jellegű kérdőíveknél jellemző. Ez elsődlegesen a 

kérdőívben felajánlott választásos WTP vagy WTA összegek során jöhet 

létre, és bizonyos esetekben befolyásolóan hathat a válaszadók későbbi 

döntéseire (Foreit és Foreit 2002). 

 

További problémát jelöl, amellett, hogy bonyolult, hosszadalmas és drága 

folyamatról van szó, hogy a megkérdezettek a válaszukban az érzelmeiket 

fejezik ki pénzben, nem a számukra valósan kifizethető értéket. Más válaszok 

is születhetnek attól függően, hogy a kérdező milyen fizetési formát jelöl 

meg, mivel adományként mindenki többet, míg adóként kevesebbet 

fizetnének be. 

 

Diamond és Hausman a kérdőívek további hiányosságait emelik ki, amelyek 

nem veszik figyelembe a megkérdezettek bevételeit és további torzításokra 

hívják fel a figyelmet. A kiértékelésnél a kérdőívben nem résztvevő 

szereplők véleményét természetesen nem kalkulálják bele az eredményekbe, 

így a minta reprezentativitása is manipulációs lehetőséget teremt (Diamond, 

Hausman 1994). 

 

Kettő másik pszichológiai jelenségre kell még felhívni a figyelmet, az egyik, 

hogy a válaszadó nem valós döntést ad a válaszával, csak hipotetikusat, 

amellyel torzítások léphetnek fel, mivel létező helyzetekben az egyének 
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döntése fiskális kérdésekben lassabb, megfontoltabb és kevésbé költekező. A 

másik probléma a kérdések sorrendjében merül fel, mivel a válaszadó úgy 

értékelheti, hogy magasabb árat kell a kérdéshez társítania, amely a 

sorrendben hátrébb helyezkedik el. 

 

Végkövetkeztetésként azonban elmondható, hogy a CVM módszertan 

használata megbízható becsléseket tartalmaz egy kárfelmérés jogi 

folyamatának kezdőpontjához, amely magába foglalja azokat a tényezőket, 

amelyeknek a létezése közvetett hatással van az egyén életének minőségére 

(58 Federal Register 460, January 15, 1993). 
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3 AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A szakirodalomi és egyéb jogszabályi, módszertani dokumentumok 

feldolgozását követően az elvárható forráskritikai kötelezettség alapján 

megfogalmaztuk azokat a hipotéziseket, amelyeket igazolni szeretnénk a 

kutatási munka során. Nem lenne az értekezés egy tényleges kutatás 

eredménye, ha újabb felismeréshez, információkhoz nem jutnánk a munkánk 

során, amelyek kihatással vannak a disszertáció céljaira is. Természetesen a 

kiinduláskori hipotéziseimet korrigálni, pontosítani kellett az új szempontok 

alapján. A hipotézisek végső formáját elnyerve a következő kérdésekre 

kerestem választ:  

1. Hipotézis: Lehetséges a projektek előkészítése során használt 

Magyarországon hatályos CBA módszertan elemeiben és/vagy az eljárás 

folyamatában olyan változtatásokat végrehajtani, amelyek a 

döntéshozatalt megalapozó dokumentáció (MT) minőségében 

szignifikáns javulást okoznak.    

A megvizsgált Megvalósíthatósági Tanulmányok eredménye alapján 

támogatott szennyvízkezelési projektek társadalmi hasznossága magasabb, 

mint annak költségei. Feltételezésünk, hogy a társadalmi hasznok mérésének 

kiválasztott módszertana és annak alkalmazása a beruházások értékelését is 

képes befolyásolni.  

2. Hipotézis: A társadalmi hasznosság mérésének uniós projektekben 

Magyarországon használt módszertana alapján kapott eredményeket 

(ENPV) alátámasztja az Európai Unió által alternatív módszertanként 

ajánlott CVM kutatás eredménye. 
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Feltételezéseink alapján a lakosság és a kereskedelmi bankok a projekt 

előkészítésébe való bevonásával, valamint a projekt megvalósításának és 

üzemeltetésének átláthatóvá tételével a lakossági hozzájárulások mértéke 

emelhető, valamint a kereskedelmi banki finanszírozás bevonásának 

valószínűsége szintén emelkedik. A megfelelő és folyamatos valamint 

széleskörű tájékoztatás és oktatás emeli a projekt elfogadottságát, a 

csatlakozási (rákötési) szándékot. 

3. Hipotézis: A víziközmű projektek társadalmi hasznossága, így a 

fogyasztók által biztosított önfinanszírozó képesség szignifikánsan 

emelhető a lakosság intenzív bevonásával a projekt előkészítési és a 

megvalósítási fázisban.  

Az európai unió szponzorországainak többszörös érdeke az egységes 

környezetvédelmi normák bevezetése az újonnan csatlakozó országokban. 

Ezzel szemben az új tagországok érdeke a differenciált környezeti normák 

használata lenne. Egyrészről az unió és a tagország közös érdeke, hogy a 

kohéziós források abszorpciója könnyebb nagy projektekben való lekötéssel, 

azonban mindez nem feltétlenül vezet a források helyes elosztásához, sem a 

hatékony forrásfelhasználáshoz. A régi tagországok jelentős kutatási és 

technológiai fölényüket kihasználva a saját technológia exportjukat is 

támogatják azzal, hogy környezetvédelmi problémák egységes szabvány 

szerinti megoldását követelik meg a felzárkózó tagállamoktól. A fejlett 

országok saját piacainak megvédése, vállalati versenyképességi 

megfontolásai is számottevőek abban, hogy egy egységes környezetvédelmi 

szabályrendszer került bevezetésre. Az egységes európai piacon belül nem 

engedhetik meg a szponzor tagállamok, hogy a robusztus infrastruktúrájuk 

üzemeltetéséből és pótlásából adódó többletköltségek csak a saját 
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vállalataiknál jelentkezzenek, így versenyelőnybe hozva az újonnan 

csatlakozó országokat.   

 4. Hipotézis: Jelen formájában az egységes környezetvédelmi 

normarendszer bevezetése és a szennyvízkezelési technológiai 

alternatívák körének keretbe szorítása a környezetvédelmi előremutató 

szándék ellenére sem támogatja hosszútávon a társadalmi hasznok 

maximalizálását. 

4 AZ ÉRTEKEZÉS MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Disszertáció az európai uniós forrásokból támogatott magyar 

szennyvízberuházások költség-haszon elemzése köré építettük fel. Az 

elemzést segítette, hogy a rendelkezésre álló elméleti szakirodalmi háttér igen 

kiterjedt és az idők során jól kiforrott alapot adott a projektek értékelése 

módszertanának kialakításához. Az uniós szabályrendszer miatt a 

meglehetősen mély jogszabályi és módszertani dokumentáció áll 

rendelkezésre, amely a kutatási időszak alatt is folyamatos fejlődésen ment 

keresztül. A kutatás során a következő fő módszertani vizsgálatokat végeztük 

el:  

 A releváns magyar és nemzetközi CBA és CVM módszertannal 

foglalkozó szakirodalom áttekintése volt az első feladat. A hazai 

elemzési módszertanra és a teljes projektelőkészítési folyamatra 

vonatkozó útmutatók, sablonok és egyéb támogató dokumentációk 

elemzését is elvégeztük. Fontos részét képezte az irodalmi 

áttekintésnek a szennyvízprojektek szakpolitikai és jogi hátterének 

vizsgálata, valamint az uniós és a nemzetközi standardokhoz való 

viszony vizsgálata. A szennyvízkezelés közgazdasági hátterét 
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vizsgáló szakcikkek és publikációk vizsgálata is fontos alapot jelent a 

disszertációban.  

 A rendelkezésre álló Megvalósíthatósági Tanulmányok (MT) és azok 

pénzügyi, társadalmi költség-haszon elemzéseit (CBA), és értékelési 

dokumentumok áttekintését, nem reprezentatív minta alapján szintén 

megtettük. Hetvenegy projekt dokumentációját vetettük össze 

egymással annak érdekében, hogy az előkészítés és a pénzügyi, 

társadalmi elemzések minőségére vonatkozó következtetéseket le 

tudjuk vonni. Az elemzés alapját a projektdokumentumok (MT és 

CBA) értékelői véleménye jelentette. Az értékelők egy előre 

meghatározott értékelési és pontozási módszertan alapján dolgoztak. 

Az értékelési dokumentumokat összesítettük és következtetéseket 

vontunk le belőlük, kerestve azokat a pontokat, ahol előremutató 

javaslatok megtételére van lehetőség.  

 Egyes közgazdasági dilemmák megvilágításához pénzügyi DCF 

modellt kellett építeni. A modellt használtuk arra, hogy a 

szennyvízkezelési projektek pénzügyi kérdéseire instant választ 

tudjunk adni, illetve a beruházás környezetének, input adatainak 

változásait gyorsan tudjuk kezelni, modellezve a kulcs output 

adatokat.  

 Szakértői interjúkat folytattunk le
3
, megismerve az érintett szakértők 

személyes tapasztalatait és a módszertannal kapcsolatos gyakorlati 

problémáit. Néhány esetben a javaslatok levezetéséhez elméleti 

okfejtést a logika szabályai alapján használtuk. Miután a kutatáso 

2008-tól egészen napjainkig folyt, így az észrevételeink egy része a 

kutatási időszak alatt beépült a hatályos és jelenleg használt 

módszertanba is.  

                                                           
3
 Lásd 2. Melléklet 
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 Reprezentatív kérdőíves mintavételt hajtottunk végre a nagyatádi 

szennyvízagglomerációban. A kérdőív elkészítéséhez szakértői 

interjúkat, majd fókuszcsoportos interjút is készítettünk. A kutatást a 

CVM módszertanra alapoztuk, azonban a társadalmi hasznosságot 

vizsgáló kérdőívet a jelen társadalmi konvenciói és az aktuális 

fókusztémák mentén alakítottuk ki. A válaszok elemzése során jól 

átgondolt módszertani változtatásokat is végre kellett hajtanunk annak 

érdekében, hogy az elemzés eredményei relevánsak, de 

tudományosan megalapozottak legyenek. Az adatok elemzését az 

SPSS által standardizált statisztikai módszertan alapján végeztük el
4
.     

 

4.1 Dokumentumelemzés – secunder kutatás 

 

A Magyarországon alkalmazott CBA módszertan vizsgálatához arra volt 

szükség, hogy az elemzés időpontjában rendelkezésre álló összes MT és 

CBA dokumentumot és az azokat viszgáló értékelői véleményeket 

feldolgozzuk. 2011-ben 71 ilyen dokumentum volt, amely alapján úgy 

döntöttünk, hogy a vizsgálatot teljeskörűen az összes dokumentumra 

vonatkozóan elvégezzük.  

 

Az elemzés célja az volt, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol a 

dokumentumot értékelő pénzügyi szakemberek szisztematikusan 

problémákatismertek fel. A hibák kialakulásának oka lehet a projektgazda 

felkészületlensége, vagy a használt módszertanban lévő, illetve szabályozási 

hiányosság is. A hibatípusokat elemezve alakítottuk ki az álláspontot azokban 

a módszertani kérdésekben, ahol kritikus hiányosságokat azonosítottaunk. A 

                                                           
4
 Konzultációt folytattunk a statisztikai módszertan alkalmazásáról Baranyai Nóra 

szociólógus, SPSS módszertani szakértővel (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete)  
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saját elképzeléseket számos esetben ellenőriztük szakértői mélyinterjúkkal. 

Az interjúkat a szabályozói oldal képviselőivel, illetve a gyakorlati 

tapasztalattal is rendelkező tanácsadó cégek szakembereivel folytattuk le.    

4.2 Modellezés 

 

Ahhoz, hogy egy beruházást pénzügyileg, vagy társadalmi hatásaiban 

értékelni lehessen, meg kell csinálni egy olyan DCF modellt
5
, amely 

alkalmas a támogatási szabályok és útmutatók (European Commission, 2008 

és Cowi, 2007, 2008) szerinti pénzáramok leírására. Az általunk készített 

modell a CBA módszertan minden vizsgálati szempontjára választ ad és a 

kutató képes modellezni a projekt kimenő változóit és kulcsindikátorait is a 

bemenő változók változtatásával. A modell alkalmas a különböző 

technológiai változatok összehasonlítására, az azonosított kockázatok alapján 

a hatások elemzésére és érzékenységvizsgálatra is. A társadalmi 

hatásvizsgálat a pénzügyi elemzést eredményeiből indul ki, azt módosítja a 

megadott módszertan alapján. A megkapott FNPV-t alakítja át így a 

döntéshez szükséges ENPV-re. A pontos módszertant és a modell leírását 

Függelékben mutatjuk be.   

4.3 Kérdőíves adatfelvétel és elemzés – primer kutatás 

 

A CVM módszertan jól meghatározza azokat a lépéseket, amelyeket egy 

kutatónak alkalmaznia kell ahhoz, hogy az eredményeket tudományosan 

megalapozottnak tekinthessük. A nagyatádi kutatás során alkalmazott 

gyakorlati tapasztalataink: 

 Kutatási helyszín kijelölése: A szekunder kutatás során vizsgált és 

rendelkezésre álló MT közül egy olyan projekt kiválasztását tartottuk 

                                                           
5
 A pénzügyi modellt a Függelék tartalmazza.  
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fontosnak ahol mind csatornaépítés, mind szennyvíztisztító telep 

rekonstrukciót végrehajtanak. A lehetséges helyszínek közül 

Nagyatádot választottam, mivel a kutatásban résztvevő Varga Dávid 

szakértő ott személyes kapcsolatokkal rendelkezett, amely a kutatás 

végrehajtását jelentősen megkönnyítette.  

 A minta nagyságának és a mintavétel módszertanának kiválasztása: az 

elsődleges szempontként a reprezentatívitást tartottuk szem előtt. 

Három szempont szerint volt célszerű a reprezentativitást biztosítani: 

nem, kor és lakóhely típus. A mintavétel lebonyolítását a 

rendelkezésre álló erőforrások szűkössége nehezítette. Több 

egyszerűsítést is végrehajtottunk. Egyrészről a reprezentativitás 

eléréséhez a vizsgált szegmensekbe kvótákat határoztunk meg, 

amelyek elérését a kérdezőbiztosoknak kellett biztosítani. A 

fókuszcsoportba a helyi véleményvezéreket hívtuk meg, akik a 

települések polgármesterei vagy jegyzői, illetve a legjelentősebb 

munkáltatói voltak. A kérdezőbiztosok a kérdőíveztetést a 

polgármesteri hivatalokban, közintézményekben és a meghívott 

vállalatoknál végezték el. A nagyatádi agglomerációban a mintavétel 

szempontjából releváns 15 éven felüli népesség száma 16.227 fő. A 

minta nagyságát a sokaság eloszlása és a mintavétel módszertana 

alapján 300 főben határoztuk meg (Kehl Dániel at al,2006).    

 Kérdőív kialakítása és a kérdezőbiztosok kiválasztása: a kérdőív több 

fordulóban készült el. Az első változat során felhasználtunk olyan 

már rendelkezésre álló kérdőívet, amelyeket magyar CVM kutatás 

során használtak (Marjainé Szerényi Zsuzsa). A kérdőív minta 

kíválló keretet adott ahhoz, hogy a CVM módszertan alapján fontos 

kérdéstípusok és információs, oktató szövegtörzsek bekerüljenek az 

általunk használt kérdőívbe. A kulcs WTP változók 
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meghatározásához két személyes szakértői mélyinterjút csináltunk. 

Az interjúalanyokat a helyi szakértők közül választottuk ki. A 

projektgazda Nagyatádi Önkormányzat projektmenedzserét és a 

DRV, az üzemeltetésért felelős társaság üzemeltetési vezetőjét 

azonosítottuk interjúalanynak. Azokat a WTP változókat definiáltuk 

a kérdőívben, amelyeket az interjúalanyok adtak meg. A 

függetlenségük (így az összeadhatóságuk) biztosításához a 

kérdőívben hívtuk fel a válaszadók figyelmét arra, hogy minden 

pénzbeli felajánlást külön kell értékelniük, így a felajánlások is 

összeadódnak. A draft verziót a helyi véleményvezérekből 

összeállított fókuszcsoport töltötte ki és ellenőrizte ezáltal. Az itt 

megjelenő észrevételek és megjegyzések átvezetésével, illetve egy 

statisztikai (Baranyai Nóra) szakember segítségével tettük véglegessé 

a kérdőívet. Kérdezőbiztosokat a fókuszcsoportban szereplő 

véleményvezérek biztosítottak számunkra. A kijelölt munkatársak 

oktatását személyesen tettük meg az adott településeken, így a 

kérdőív kitöltetése is a CVM módszertan által meghatározott 

irányelveket követte. 

 Kérdőívek felvétele: két körben történt a kérdőívek felvétele. Első 

körben több mint 350 kérdőív érkezett be vizsgálatra, azonban a 

megadott kvótákat nem tudtuk összeszedni, minden szegmensben. 

Második körben a kvóták teljesítséséhez speciális módszertant 

alkalmaztunk (a 65 év feletti korosztály kvótájához például a 

nagyatádi idősek otthonában vettünk fel kérdőíveket), így végül 

sikerrel teljesítettük a reprezentatív minta összegyűjtésének minden 

kritériumát.       
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5 EREDMÉNYEK 

Fontosnak véljük, hogy a vizsgálat alá vont projektek környezetét 

ismertessük. A keretrendszer ismeretében vagyunk képesek megítélni a 

felvetett kérdések fontosságát és prioritását. Környezetvédelmi projektekre a 

KEOP 1, 2 és 3 prioritásai nyújtanak finanszírozási forrást. KEOP teljes 

2007-13 között rendelkezésre álló forrása 2.237 milliárd Forint, amelyből a 

környezetvédelmi intézkedések összege valamivel több, mint 1.600 milliárd 

forintot tesz ki. A legfrissebb
6
 adatok szerint szennyvízkezelési témában 353 

darab projektdokumentációból 227 szerződés született, 455 milliárd forint 

megítélt támogatási összeggel. 150,2 milliárd forint tényleges kifizetés történt 

meg eddig. A beruházások átlagos mérete 85%-os átlagos támogatási 

intenzitással számolva 2,35 milliárd forint volt.  

Szakértői és kormányzati becslések alapján 2007-13 között a rendelkezésre 

álló 8.000 milliárd forint uniós forrás 14,5%-a
7
 lett gazdaságélénkítő, 

közvetlen versenyképesség javító intézkedésekre allokálva. 2014-20-as 

időszakban a kormányzat célja, hogy ezt az arányt 60%-ra emelje
8
. A 2007-

es uniós ciklus előkészítésekor komoly dilemmát okozott az, hogy a hazai 

vállalkozások abszorpciós képessége elég magas-e ahhoz, hogy évi 165 

milliárd támogatási forrást felszívjon. A válasz mára megszületett: leginkább 

a privát projektek képesek a fejlesztési forrásokat felhasználni. Mindemellett 

egyre fontosabb kérdés a gazdasági növekedés, azaz a támogatások gazdasági 

hatásainak vizsgálata. A politikai és a közvélemény szerint is az 

infrastruktúrális projektek gazdaságösztönző hatása kisebb, mint a direkt 

vállalati versemyképességet támogató intézkedéseké.  

                                                           
6
 2013. októberi lekérdezés alapján 

7
 Más szakértői becslések alapján 1500 milliárd Forint, azaz 18,75% 

8
 Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke (http://inforadio.hu/hir/gazdasag/hir-588810) 
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Az a feltételezés, hogy állami nagyprojekteken keresztül gyorsan és 

hatékonyan lehet a kohéziós- és strukturális források zömét elkölteni, 

helytelennek bizonyult. A nagyprojektek, így a környezetvédelmi projektek 

többsége komoly problémákkal küzd. A megvalósításra szánható N+2 éves 

szabály jelentős kihívást állít a projektgazdák elé. Az előkészítés során az 

engedélyeztetési és közbeszerzési szabályok követése számottevő 

nehézségeket okoz. A közösségi projektek esetén is megkívánt önrész 

biztosítása szinte elérhetetlen távolságba helyezte a projektek sikeres 

befejezéseit. Jellemzően az alacsonynak mondható 10-20% önerőt sem 

képesek az önkormányzatok megfinanszírozni. A probléma az állami 

finanszírozási lehetőségek és szabályrendszer változásából a 

devizahitelezésből és az önkormányzati hitelképességek drasztikus 

romlásából erednek.        

 

Táblázat 4: Az uniós szennyvízkezelési projektek pénzügyi adatai 

  

1. Beérkezett 
pályázatok 

2. Igényelt 
támogatás 

3. IH által 
támogatott 

4. Megítélt 
támogatás 

5. Hatályos 
szerződések 

6. Hatályos 
szerződések összege 

7.Kifizetések 
száma 

8. Kifizetett 
összeg 

 

             KEOP-1.2.0/B/10.  

 

78 db 
64 961 315 189 

Ft 
52 db 

47 659 808 214 
Ft 

52 db 47 504 699 610 Ft 46 db 8 710 463 297 Ft 

 

             KEOP-1.2.0/09-11.  

 

151 db 
213 119 580 026 

Ft 
89 db 

157 914 426 244 
Ft 

82 db 152 442 619 022 Ft 46 db 
12 315 499 807 

Ft 

 

             KEOP-1.2.0/2F.  

 

8 db 
79 133 238 338 

Ft 
7 db 

77 743 449 786 
Ft 

7 db 75 515 966 062 Ft 7 db 
55 661 159 269 

Ft 

 

             KEOP-1.2.0/2F/09.  

 

116 db 
208 303 412 832 

Ft 
86 db 

171 786 657 776 
Ft 

86 db 170 771 806 452 Ft 82 db 
73 658 617 149 

Ft 

  

A projektek finanszírozási hiányának számítását, azaz a közösségi pénzek 

projektfinanszírozásban betöltött szerepét az elmúlt támogatási időszakban 

változtatták meg. Az UMFT nem vállalati, jövedelemtermelő projektjeit ma 

már a brüsszeli követelményeknek megfelelő költség-haszon elemzésen 
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(CBA) keresztül kell megítélni9. A támogatás mértékét a CBA által 

meghatározható finanszírozási hiányszámítás határozza meg10. A disszertáció 

fókuszpontjainak meghatározásához elvégeztünk egy széleskörű 

dokumentumelemzést. A vizsgálat tárgya hetvenegy szennyvízprojekt 

dokumentáció pénzügyi értékelése volt. A vizsgálati eredmények alapján 

határoztuk meg azokat a pontokat, ahol a dokumentáció gyengeségeit és 

kihívásait azonosítottuk. Az azonosított problémagócok alapján kiegészítő 

vagy módosító módszertani javaslatokat tettünk.  

Első elemzési témakörnek az előkészítés- és a döntéshozatal folyamatát 

választottam. Az elemzés célja annak kimutatása, hogy a jelenlegi uniós 

standardok illeszkednek-e azokhoz a külső finanszírozási standardhoz, 

amelyek teljesítése elengedhetetlen külső források (hitelek és beruházási 

támogatások) igénybe vételéhez. Második feladatként a CBA elemzési 

módszertani területeinek finomhangolására törekedtünk olyan 

kompromisszumos javaslatok megtételére, amely a beruházó, a szponzor 

(beruházási támogatást biztosító) illetve a külső finanszírozói szerepben álló 

banki szempontoknak is megfelelő. A vizsgált módszertan az Európai Unió 

által szabványosított nemzetközi standard, amelyet meg lehet ismerni a 

nyilvános, hivatkozott útmutatókból és egyéb pályázati dokumentumokból.     

 

5.1 CBA elemzések pénzügyi értékelésének minőségi 

vizsgálata 

 

A fejezet célja, hogy 2010 és 2011 között készített projektek pénzügyi CBA 

elemzéseit, illetve az értékelési dokumentumok megállapításait vesse össze 

                                                           
9
 COWI Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez: 8. o. 

10
 COWI Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez: 41-45. o.  
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az előző fejezetekben felsorolt CBA elemzési fejezetek szempontjából. A 

vizsgálat során feltárt hiányosságokat és problémákat mélyebb elemzésnek 

vetettük alá, majd kezelésükre javaslatokat tettünk a következő fejezetekben. 

A szennyvízkezelési projektek elemzését lehetővé tevő adatbázist a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Szennyvízkezelési 

Osztályának engedélyével elemezhettem. 2010 és 2011-ben beadott pályázati 

és értékelési dokumentáció vizsgálatára biztosítottak lehetőséget. A 

megvalósíthatósági tanulmányok mellett a CBA modellekbe, a hivatalos 

adatlapokba és az értékelési dokumentumokba is betekintést nyertünk. 

Összesen hetvenegy projektet vizsgáltunk. A vizsgált projektek több mint 

kétharmada a KEOP-1.2.0/2F módszertani keretrendszerében készült. A 

fennmaradó projekteket a KEOP-1.2.0/B módszertan alapján dolgozták ki. A 

két módszertan között jelentős különbség van, a második módszertan alapján 

készített dokumentumok minősége szignifikánsan magasabb.                                                   

Táblázat 5: A vizsgált projektek eljárási módszertan szerinti eloszlása 

Pályázat típusa összesen % 

KEOP-1.2.0/2F (kétfordulós pályázat)                      48     68% 

KEOP-1.2.0/B (egyfordulós pályázat)                      23     32% 

összesen                      71     100% 

 

A vizsgált projektek régiós szinten lefedik Magyarország területét. A minta 

eloszlása a következő táblázat tartalmazza:  

Táblázat 6: A vizsgált projektek megyei eloszlása 

Megye KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B összesen 

Bács-Kiskun 6 2                        8     

Baranya 1 1                        2     

Békés 7 4                      11     
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Csongrád 7                          7     

Fejér 2 2                        4     

Győr-Sopron 1 1                        2     

Hajdu-Bihar 2 2                        4     

Heves   2                        2     

Jász-Nagykun-Szolnok 2 5                        7     

Komárom-Esztergom 3                          3     

Pest 5 1                        6     

Somogy 2 1                        3     

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4                          4     

Tolna 3 1                        4     

Vas 1                          1     

Zala 2 1                        3     

összesen 48 23                      71     

 

A szennyvízkezelési projektek kiemelt fontosságát jelzi az érintett lakosság 

száma, vagy akár a felhasznált közösségi források mértéke. A projektek által 

érintett lakosság, az ország népességének közel 10%-a. A finanszírozásba 

bevont közösségi források összege 195 milliárd forint, amely a teljes hazai 

bruttó termék közel 0,7%-a.    

Táblázat 7: A vizsgált projektek regionális statisztikai jellemzői (népesség és 

támogatási összeg) 

 Érintett népesség Támogatások összege 

Régió összesen összesen 

DA 366 222 86 530 424 164 

DD 56 793 9 736 399 382 

ÉA 148 458 30 728 274 088 

ÉM 5 269 2 217 958 824 

KD 135 344 15 555 779 188 

KM 193 503 32 348 461 800 

NyD 78 707 18 405 053 465 

összesen 984 295 195 522 350 911 
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Az elemzés során a projektdokumentációkat és értékeléseket is 

megvizsgáltuk, annak érdekében, hogy a projektek pénzügyi és társadalmi 

hatásainak elemzését minősíteni tudjuk. Az értékeléseket külső szakértők 

végezték el a KSZ projektvezetőinek koordinálása mellett. Az értékelési lap 

tartalmazza az összes általunk vizsgált szempontot, annak minősítésével 

egyetemben. A vizsgálat során kizárólag a pénzügyi és társadalmi költség-

haszon elemzéseket vettük fókuszba. Mindösszesen nyolc fő kérdés minőségi 

elemzését végeztük el.   

Az elemzés fő szempontjainak való megfelelés alapján a támogató szervezet 

dönt (IH vezető egyedül, vagy Döntéselőkészítő Bizottság javaslata alapján) 

a projekt vissza nem térítendő támogatással való finanszírozásáról. A döntés 

lehet feltétel nélkül támogató, támogató a beruházási költségek csökkentése 

mellett, vagy elutasító. Bizonyos esetekben az elutasítás elkerülésének 

érdekében az IH dönthet a projekt előkészítési fázisba történő 

visszaküldéséről, abban az esetben, ha a hibák súlyosak, de javíthatónak 

tűnnek.   

Táblázat 8: A projektértékelői vélemények összefoglalója 

Projektek darabszáma Állami és társfinanszírozás minősége (max. 10p) 

Finanszírozás 

minősége (max 5p) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 összesen 

0 1 1 2   2   1         7 

2 2 3 2   1 1 1         10 

3   1 1     5 2   1   1 11 

4 1   1 2     3 2 1   1 11 

5 1   1 3 4 7 5 2 2 3 4 32 

Összesen 5 5 7 5 7 13 12 4 4 3 6 71 
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A felállított kétdimenziós értékelés alapján 39 (54%) projekt volt átlag feletti 

a vizsgált 71 projektből. A vizsgált dimenziók az állami támogatási 

feltételeknek való megfelelés, illetve a projekt saját finanszírozási képessége 

voltak. Az értékelés alapján támogatásra javasolt azonban csak 17 (24%) 

projekt volt. Elemzéseink szerint szignifikáns javulást okozott a projektek 

minőségében a projektelőkészítési szakasz módszertanának változtatása.  

Táblázat 9: A támogatott projektek értékelői minősítése  

Projekt darabszám Állami és társfinanszírozás minősége (max. 10p)   

Finanszírozás 

minősége (max 5p) 5 6 7 8 9 10 összesen 

2   1         1 

3 1         1 2 

4     2 1     3 

5 2 2   1 2 4 11 

összesen 3 3 2 2 2 5 17 

 

Az eljárásbeli különbségeket plasztikusan szemlélteti, hogy az első 

eljárásrend KEOP-1.2.0/2F alapján összesen tíz projektje (21%), míg a 

második javított és egyszerűsített eljárásrend KEOP-1.2.0/B hét projektje 

(30%) nyert támogatást. Az eljárásbeli különbségek mellett a tanulási 

folyamatban való előrelépés voltak azok a tényezők, amelyek nagymértékben 

javították a sikerességet. A tanulás nemcsak a projektgazdák részéről fontos, 

hanem az azt elbíráló szponzorok részéről is. A részleteiben kidolgozottabb 

útmutató, alkalmazandó sablonok bevezetése és a projektelőkészítésben való 

aktív IH, KSZ, tanácsadó és projektgazda közötti kommunikáció 

nagymértékben gyorsította és minőségében javította a projektek szakmai 

tartalmát.  
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Az aggregált értékelési adatok elemzése alapján az MT és a CBA gyenge 

pontjait felismerve a szükséges intézkedéseket meg tudjuk hozni. A hivatalos 

értékelések elemzése alapján hat pénzügyi és gazdaságossági szempontot 

vizsgáltunk, amelyet további két finanszírozási szempont egészített ki. Az 

értékelést tekintve két fő területet elemeznek a szakemberek. A technológiai 

és műszaki megvalósíthatóságot, majd a pénzügyi gazdaságossági 

szempontoknak való megfelelést. A műszaki szempontrendszer vizsgálata 

nem képezi a kutatás részét. A pénzügyi szempontrendszert tekintve, az 

annak való megfelelés teszi lehetővé, hogy a projekt megvalósuljon és hosszú 

távon pénzügyileg fenntartható maradjon.  

A vizsgálható szempontok egymásból következnek, de egymásra hatással is 

vannak, így ezek optimalizációja egy többlépéses iterációs folyamat alapján 

lehetséges. Az első szempont, amelyet bemutatunk a díjpolitika. 

Természetesen a bevételtömeg becsléséhez a díjak jövőbeli alakulása mellett 

a demográfiai és fogyasztási görbéket kell vizsgálni. A díjbeszedés jogi 

biztosítéka és módszertana az elméleti bevételtömeg gyakorlati összegére 

lesz kihatással. Ennek becslése igen ellentmondásos, hiszen a sok változó 

hosszútávú becslése a modell bevételi oldalának volatilitását növeli. 

Jellemzően a projektgazdák a népességváltozást, a rákötések számát és a 

fogyasztást is túlbecsülik. A díjpolitikát két tényező helyezi kalitkába. Az 

első az adott agglomerációban élő családok rendelkezésre álló 

átlagjövedelem alapján meghatározott 3,5%-os díjmaximum, valamint az alsó 

decilisre megállapított 10%-os korlát. A második a projekt hosszú távú 

fenntarthatósága. Mivel az alkalmazott modell alapján a beszedett díjak 

szolgálnak a pótlási és működési költségek fedezetéül, illetve a fenntartási 

időszak végére a díjaknak a teljes rendszer megújítását is fedeznie kell a 

számítás egyszerű. Minél szegényebb a lakosság, annál kisebb beruházást 
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lehetne megvalósítani. A regionális demográfiai és jövedelmi különbségek 

alapján az egységes környezetvédelmi normáknak való megfelelés így szinte 

lehetetlen feladat (Kerekes, 2002). Az erőltetett beruházások sok esetben az 

adott kistérség versenyképességét is csökkentik, hiszen a relatív magas és 

növekvő díjak miatt népesség- és vállalkozói elvándorlás is elkezdődhet
11

. 

Másik szempont az, hogy képzett munkaerő és új vállalkozói betelepülés a 

szennyvíz infrastruktúra megléte nélkül nem képzelhető el. Megoldást 

jelenthetne az átgondolt településtervezés és a környezetvédelmi standardok 

kistérségenként differenciált kezelése. A vizsgált projektek esetében 42% 

felelt meg a díjpolitikára vonatkozó CBA standardoknak.   

Táblázat 10: Díjpolitika megfelelősége a fizetőképesség figyelembevételével 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 22 8 30 42% 

 

Az eszközök pótlása a hosszútávú fenntarthatóság miatt fontos faktor. A 

CBA módszertana szerint a finanszírozási hiány számolásakor nem 

kalkulálunk amortizációval, hanem a technológiai avulás alapján tervezett 

pótlásokkal kell számolni. Mindezek ellenére a fenntartási időszak végére (30 

év) a díjaknak az adott év teljes működési, pótlási és amortizációs költségeit 

tartalmaznia kell. Mi több, feltétel hogy a harminc év átlagában a kumulált 

díjtömegnek az időszaki amortizáció legalább felét fedeznie kell. Mindezen 

szempontoknak való megfelelést a projektek 38%-a tudta teljesíteni. A 

hatósági díjak bevezetésével ennek a szempontnak való megfelelés még 

problematikusabb lesz. Fokozottan kell ellenőrizni a díjpolitika és a 

fenntarthatóság szinkronját.  

                                                           
11

 „a beruházások a működési költségekben várhatóan 5–20%-os növekedést 

eredményeznének.” (Somlyódy, 2011) 
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Táblázat 11: Az eszközpótlási politikának való megfelelés 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 18 9 27 38% 

 

A pénzügyi fenntarthatóság a projekt likviditásának biztosítását vizsgálja. 

Minden esetben a kumulált cash-flownak pozitívnak kell lennie. 

Természetesen mindezt a projektek az eredeti tervek alapján teljesítik, 

azonban az értékelők által átvezetett pénzáram változtatás miatt rendszerint 

előáll a technikai csődhelyzet. A technikai csődöt a kifizetések 

átütemezésével, vagy rövid likviditási hitel felvételével lehet orvosolni. A 

vizsgált projektek mindösszesen 25%-a teljesítette a pénzügyi 

fenntarthatósági kritériumot a CBA modell végső formájában.  

Táblázat 12: A projektek pénzügyi fenntarthatóságának megfelelősége 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 14 4 18 25% 

 

A pénzügyi elemzési módszertannak való megfelelést, mint szempontot volt 

talán a legegyszerűbb javítani. Képzésekkel, útmutatókkal és sablonokkal 

jelentős javulást tudtak a szponzorok elérni akkor, amikor az első támogatási 

formáról a módosított második formára tértek át.  

Táblázat 13: A pénzügyi elemzés helytállósága 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 23 6 29 41% 
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A közgazdasági, vagy társadalmi költség-haszon elemzés a döntéshozatal 

egyik legfontosabb része. A társadalmi hasznoknak meg kell haladniuk a 

finanszírozási hiány mértékét ahhoz, hogy a projekt indítható legyen. Sajnos 

az elemzések a politikai szűklátókörűség, önkormányzati- és építőipari 

lobbiérdekek áldozatául estek (Kerekes 2002). Jelenleg sem a döntéshozókat, 

sem a projektgazdákat nem érdekli a projektek tényleges társadalmi 

hasznossága. Mindezek alapján a projektek 55%-a volt a felállított 

szempontoknak megfelelően bemutatva.   

Táblázat 14: A közgazdasági elemzés helytállósága 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 26 13 39 55% 

 

Táblázat 15: Társadalmi költség-haszon elemzési standardjának való 

megfelelés 

      összesen % 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B     

összesen 31 12 43 61% 

 

A finanszírozhatósági szempontoknak való megfelelés vizsgálata igen 

bonyolult. Több változó értéke is nehezen becsülhető. A saját erő 

biztosítására a projektgazda önkormányzatoknak vagy saját forrással, vagy 

kereskedelmi banki hitelkerettel kell rendelkezniük. Az önkormányzati 

finanszírozás keretrendszerének átalakítása nehezítette mindkét tényező 

becsülhetőségét. Az állam ugyanakkor a hiányzó önerő pótlására önerőalapot 

hozott létre, amely állami forrásokból próbálja a projektgazdák igényeit 

kielégíteni. A gyakorlati tapasztalat az, hogy számos projekt az önerő-, vagy 

a likviditási hitelek biztosításának hiányában a szerződéskötési, vagy a 
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megvalósítási időszakban elakad. A döntéshozók ebben a kérdésben puha 

döntéseket hoztak és eltolták a problémát a szerződéskötési, vagy a 

megvalósítási időszakra. Mindez alkalmas volt az uniós források lekötésére, 

de nagyban nehezítette a tényleges abszorpció megítélését.  

Táblázat 16: A sajáterő biztosításának képessége 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B összesen % 

összesen 29 14 43 61% 

 

Táblázat 17: A sajáterő rendelkezésre állásának biztosítása 

  KEOP-1.2.0/2F KEOP-1.2.0/B összesen % 

          

összesen 34 20 54 76% 

 

5.1.1 SWOT elemzés 

A meglévő dokumentáció átvizsgálása után egy SWOT elemzést 

készítettünk, amely kijelöli majd azokat a pontokat, amelyeket az 

elemzésemben mélyebben kell vizsgálni.  

Táblázat 18: SWOT mátrix a vizsgált megvalósíthatósági tanulmányok 

minőségi vizsgálata alapján 

Erősségek Gyengeségek 

Pénzáram tervezés Pénzügyi fenntarthatóság 

Pénzügyi CBA módszertan Eszközök pótlási politikája 

  Változatelemzés gyakorlata 

  Kockázatkezelés gyakorlata 

Lehetőségek Veszélyek 

Diszkontráták meghatározása Társadalmi hatások CBA módszertana 

  Saját erő biztosítása és rendelkezésre állása 

  Érzékenységvizsgálat gyakorlata 
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5.2 A döntéshozatali rendszer elemzése 

A disszertációban arra törekedtünk, hogy azokkal a módszertani kérdésekkel 

foglalkozzunk, amelyek új, vagy újszerű megoldásokhoz, javaslatokhoz 

vezethetnek. Két kiemelt téma, a CBA módszertan vizsgálata és a társadalmi 

költségek és hasznok mérése, mellett azonban vannak olyan területek, 

amelyek segítik a teljes rendszer működésének megértését. Ilyen elemzésre 

alkalmas terület a szennyvízkezelési projektek döntéshozatali rendszerének 

elemzése, amely hatással van a módszertanra, vagy annak használatára is.  

A projektgazda, a vissza nem térítendő támogatást elbíráló állami apparátus 

és a külső finanszírozást megteremtő bank érdeke is az, hogy jól előkészített 

projektek legyenek. A jó projektekhez vezető utat definiálja az előkészítés 

folyamata és a döntéshozatali rendszer lépcsőfokai.  A projekt minőségét a 

pénzügyi megtérülése és a hosszú távú fenntarthatósága határozza meg. 

Mindezt három fő kritériumrendszer köré szokták csoportosítani, így a 

közgazdasági-, a környezeti-, és a társadalmi- hosszú távú fenntarthatóság az 

irányadó vizsgálati szempontok. 

A Magyarországon alkalmazott elemzési eljárás alapvetően megegyezik a 

nemzetközi szakirodalom által javasolt módszertannal. A módszertan 

alkalmazásának részterületei közül kizárólag azokat elemeztem, ahol 

változtatásokra teszek javaslatot. A javaslatokat a tényleges megvalósítás 

során megfigyelt empirikus tapasztalatok és személyes szakértői interjúk 

során felgyült megfigyelésekre alapoztam.  

A 2007-13-as programozási időszakban a 255/2006. Kormányrendelet 

alapján 3 különféle eljárásrend szerint kaphatnak támogatást a projektek. 

 Kiemelt projekt 

 Kétfordulós pályázat 

 Egyfordulós pályázat 
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A KEOP esetében a források hatékony felhasználása és az eljárások 

egyszerűsítése érdekében minden projekt kiválasztása egy- vagy kétfordulós 

pályázati eljárásrend alapján folyhat. Egyfordulós pályázat keretében 

jellemzően a viszonylag egyszerű, alacsony költségvetésű projektek kerülnek 

elbírálásra, minden egyéb, magas előkészítési költségigénnyel bíró, összetett 

projekt kétfordulós eljárás keretében kerül kidolgozásra és kiválasztásra 

(KEOP: Szakértői felkészítő segédanyag, Ivóvíz). A projektek gazdasági 

hatásainak elemzésekor, két különböző szempontból szükséges megvizsgálni, 

elemezni a benyújtott pályázatokat: 

1. A pénzügyi elemzés a projektgazdánál, amely a kedvezményezett 

költségeit és bevételeit veszi számba cash-flow szemléletben, és 

határozza meg a finanszírozási hiányt. Ebben a részben kell a pénzügyi 

fenntarthatóságot is vizsgálni. 

2. A közgazdasági költség-haszon elemzés a társadalmi hasznosságot és 

költségeket vizsgálja. 

 

Az uniós irányelvek alapján támogatásban csak olyan projektek 

részesülhetnek, amelyek pénzügyileg nem lennének megtérülőek, de a 

társadalmi hasznosságuk magasabb, mint a költségeik. 

A pénzügyi elemzést két módszertan alapján lehet elvégezni: 

1. Fejlesztési különbözet módszere alapján meg kell határozni a projekt 

nélküli állapotot és ezt kiindulási alapnak véve, kell a fejlesztés hatásait 

vizsgálni (ez a támogatott módszertan). 

2. Történelmi költségek módszere alapján a projekt elválaszthatatlan a 

meglévő infrastruktúrától, ami azt jelenti, hogy a hatásokat csak 

összevontan lehet kezelni. 
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5.2.1 Az előkészítés és a döntési folyamat időráfordítása és költségei 

 

Az eljárásrendeket vizsgálva két lehetséges módja van annak, hogy 

elindíthassunk egy projekt. Az egyfordulós és a kétfordulós eljárás került 

kidolgozásra az előkészítési- és értékelési folyamat kezelésére. Jól érzékelteti 

a hosszú folyamatot az a tíz ISPA/KA által finanszírozott nagyprojekt, 

amelyek közül a legtöbb már megvalósult és így elemzés alá volt vonható. 

Az ISPA projektek átlagosan másfél évet csúsztak az előkészítés során, 

összességében pedig átlagosan két és fél évvel elcsúszott az átadásuk. 

Nemcsak a megvalósítás ideje, de a költségek is megnőttek. A beruházások 

költségvetése az eredeti terveket 14%-al haladta meg (Állami Számvevőszék, 

2009). Az előkészítési és döntési folyamatokat szükséges áttekinteni, ahhoz 

hogy levonjuk következtetéseinket és elkerülhessük az elkövetett hibákat. 

A kétfordulós eljárást alkalmazta a pályázat kiírója a KEOP pályázati 

rendszerben egészen 2010-ig. Az eljárás során az első forduló időigénye két 

részre osztható. Tapasztalataink szerint a jellemzően két hónap előkészítési 

időszakot, négy hónap döntéshozatali és szerződéskötési időszak követ. A 

döntés után már a projektnek nem kell versenyeznie a vissza nem térítendő 

forrásért, csak megfelelő dokumentációt kell a végső döntéshez összeállítani. 

Ez a második forduló feladata. A második forduló időigénye a részletes 

tervezés és a hivatali eljárások miatt sokkal hosszabb, mint az elsőé. Az 

előkészületek (tervezés és engedélyezés) két-három évet is igénybe vehetnek, 

míg a szerződések véglegesítése további négy-hat hónap. A kétfordulós 

eljárás menetét az 1. Ábra szemlélteti.  

Az egyfordulós eljárások időszükséglete valamivel rövidebb, de magasabb a 

pályázó kockázata is. Ebben az esetben a hatóságok elvi pozitív 

állásfoglalása nélkül, de már a végső pályázati anyagot szükséges a 
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projektgazdának elkészíteni. Ezzel az eljárásrenddel tíz-tizenkét hónapra 

lehet leszorítani a pályázat és a szükséges dokumentáció elkészítésének 

időszükségletét, amelyből az előkészület hat hónap, amelyet további négy-hat 

hónap döntéshozatali és szerződéskötési időszak követ. 

 

Ábra 1: A kétfordulós döntési folyamat bemutatása 

Forrás: Saját gyűjtés [2010] 

 

Az ábráról is látható, hogy az alkalmazott eljárás hosszú és bonyolult. Az 

elemzések során feltárt eljárásbeli kihívások: 

• A KSZ jelentős erőfeszítéseket tett a Megvalósíthatósági Tanulmányok 

(MT) elkészítésének szakmai támogatására, de ennek ellenére sem 

nyújt elegendő és megfelelő mélységű segítséget a projektgazdáknak. 
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További a projektgazdáknak szóló oktatás, útmutatók és képzések 

segítenének a probléma leküzdésében.  

• Nem rendelkeznek egyenletes és egységes szakmai (pénzügyi és 

műszaki) felkészültséggel sem a KSZ szakemberei, sem a külső 

szakértői. Mindezt fokozza, hogy jelentős a fluktuáció a KSZ 

szakemberei körében. Egységes belső képzésekre, folyamatos 

szintfelmérésre és megfelelő egyéni teljesítményhez kötött ösztönzési 

rendszerre lenne szükség a Közreműködő Szervezetnél. A 

projektgazdák oktatása és az egy nyelven való beszélés megtanítása is 

fontos mérföldkő a sikerhez.  

• Az értékelés során a KSZ munkatársai nem szívesen vállalnak 

felelősséget, mindent megpróbálnak külső szakértők véleményére 

alapozva eldönteni. Az értékelés során így túl nagy súlya van a külső 

szakértőknek, nincsen markáns szakmai támogatói állásfoglalás.  

• Az MT elkészítésének útmutatói és értékelésének szempontrendszere 

nem elég standard, amely az összehasonlíthatóságot és az igazságos 

elbírálás gyakorlatát teszik nehezebbé. Mindez az elmúlt időszakban 

sokat fejlődött, de az útmutatók folyamatos kiegészítésével, 

tökéletesítésével további javulást lehet elérni. 

• Bevezetésre került, hogy a KSZ a feladatainak határidőre történő 

elvégzéséért teljesítménydíjat kap. Sok a kiskapu azonban, számos 

esetben az értékelési folyamat megakad, újrakezdődik. A pályázat 

bírálatának folyamata a projektgazda által áttekinthetetlen, a határidők 

betartatása lehetetlen. A teljesítményalapú elszámolás további 

problémája a KSZ jobb esetben csak likviditási, rosszabb pénzügyi 

ellehetetlenülése. Az informatikai rendszer fejlesztésével 

nagymértékben javítani lehetne a pontos teljesítés elérését.    



 85 

 

5.3 A CBA módszertan használatával összefüggő kérdések  

 

A pénzügyi elemzés során a CBA módszertan alkalmazása számos gyakorlati 

problémát vet fel. Az értekezés feladata a módszertan alkalmazásában 

összegyűlt tapasztalatok elemzése és szintetizálása, javaslatok tétele a 

módszertan finomhangolására. A munka során nem törekedtünk a 

szennyvízkezelési projektek technológiai, műszaki jellemzőinek vizsgálatára. 

A leggyakrabban elhangzó kritika az állami támogatással létrejövő projektek 

túlzott kapacitáskiépítése (Somlyódy et al, 2011).  

A CBA módszertan vizsgálata lehetséges dokumentumelemzéssel és a 

szakértői vélemények feltárásával. A szakértői véleményeket 

mélyinterjúkkal, vagy kérdőíves módszertannal javasolt felmérni. A 

disszertáció keretrendszere (idő- és pénzügyi korlátok) a mélyinterjús 

módszertant támogatta. A vizsgálathoz a következő dokumentumokat 

vizsgáltuk át: 

1. Operatív programok, egyéb keretdokumentumok, pályázóknak szóló 

pályázati, tanulmánykészítési, költség-haszon elemzési, 

elszámolhatósági útmutatók 

2. Projektek elbírálása során használt kritériumok, útmutatók 

3. Az értékelési folyamatot meghatározó belső szabályzatok s 

eljárásrendek 

4. Az értékelők kiválasztását szabályozó dokumentumok (nem vizsgáltuk) 

5. Nemzeti és európai kapcsolódó jogszabályok 

6. Befejezett MT és CBA dokumentumok és azok értékelése 
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A személyes interjúk során törekedtünk arra, hogy lehetőleg minden 

stakeholder véleményét megismerjük. A legfontosabb szereplők
12

: 

1. Európai Uniós intézmények szakértői (nem vizsgáltam) 

2. Irányító Hatóság (IH) vezetői és szakértői 

3. Közreműködő Szervezet (KSZ) vezetői és szakértői 

4. Kedvezményezettek (potenciális és tényleges) döntéshozói, 

projektvezetői és üzemeltetői 

5. CBA tanácsadók 

6. Szakmai szervezetek szakértői (nem vizsgáltam)  

7. JASPERS szakértők (nem vizsgáltam) 

Az interjúk során törekedtünk a következő szempontok felderítésére: 

1. Módszertan hiányosságainak azonosítása (pénzügyi és társadalmi), 

támogató sablonok és útmutatók minőségének azonosítása 

2. Módszertan érthetőségének és elérhetőségének vizsgálata 

3. Projektelőkészítés feltételrendszerének vizsgálata (elszámolhatóság, 

pénzügyi keretek, ütemezés, kiválasztás) 

4. Módszertanhoz szükséges inputok elérhetőségének és hitelességének 

vizsgálata 

A mélyinterjúk és a dokumentumelemzés alapján pontosítottuk a CBA 

értékelések elemzése által meghatározott vizsgálati területeket. Az interjúk 

                                                           
12

 Szakmai interjúk az IH, KSZ, Kedvezményezett, CBA tanácsadók köréből kerültek ki, 

részletes listát lásd a 2. Mellékletben 
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ahhoz is hozzásegítettek, hogy szakértői segítséget kapjunk ahhoz, hogy a 

kritikus területeken milyen változatásokat kell meghozni az eredményesebb 

munka érdekében.   

5.3.1. Pénzáram tervezés 

 

A CBA módszertan alapja a diszkontált pénzáram meghatározása. Az 

elemzés célja, hogy a kiválasztott változatra vonatkozó projekt pénzáramának 

becslésével kiszámolásra kerüljenek a kulcsmutatók, mint a NPV (FNPV) és 

IRR (FRR) mutatók. A pénzáramtervezés DCF alapú módszerét, annak 

bevételi és kiadási oldalával a Függelék tartalmazza.   

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának elemzése, a kummulált nettó 

pénzáram vizsgálatából áll. A projekt pénzkészlete soha nem mehet 

kevesebb, mint nulla. Ha átmeneti pénzhiány lép fel azt likviditási hitellel, 

vagy a kiadások eltolásával kell orvosolni. A pénzügyi fenntarthatóság másik 

fontos feltétele az, hogy a keletkező bevételek a működési és karbantartási 

költségeken felül a pótlási költségeket is fedezzék. Jellemző hiba, hogy a 

projekt nem teremt akkora pénzügyi tartalékot, amely a technikai avulást 

pótolni képes. Az elemzés során az amortizáció nem egyenlő a pótlási 

költségekkel, hiszen a pótlás az eszközök tényleges, valós helyettesítésével 

számol. A pótlás ütemezése és mértéke is eltérhet a számvitelileg, vagy 

adószempontok alapján meghatározott amortizációs leírástól.  

A fogyasztók által fizetett szolgáltatási díjból származik a modell bevételi 

oldala. A fizetett díjak és a beruházási támogatás intenzitása között 

ellentmondás van. Minél többet képes a szolgáltató díjakból beszedni a 

fogyasztóktól, annál jobb lesz a modell pénztermelő képessége, így csökken a 

finanszírozási hiány mértéke. Az érdekellentét illusztrálásához és 

megvizsgálásához egy a CBA módszertan alapján kidolgozott DCF modellt 
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használtuk. A modell alkalmas arra, hogy az input változókat módosítva 

elemezzük azok output hatásait.  

Az illusztrációhoz szükséges Mezőladányi agglomeráció mintaprojektjének 

beruházási értéke 2,089 milliárd forint volt és a vizsgált időszak 30 év. 

Vizsgálati szempontból a fix és változó költségek rögzítettek, míg a 

bevételeket meghatározó díjpolitikák közötti különbségeket szemléltetjük. 

Igen jelentős ellentmondást találtunk a támogatási intenzitás számításában. A 

2. és a 3. Ábra bemutatja, a vizsgált két díjpolitika hatását. Megfigyelhetjük, 

hogy minél több lakossági forrást vonunk be szolgáltatási díjként az 

üzemeltetés során, annál kisebb lesz a kumulált készpénzállomány a 

projektgazdánál a projekt lezárásakor. Az ábrán szemléltetett különbség 20 

millió forint. Az összehasonlíthatóság kedvéért, az összeg alig egy százaléka 

a teljes beruházási értéknek, de több mint 13%-a a teljes időszak alatt 

felhalmozott pénzállománynak. A megemelt díjak esetén nemcsak a 

felhalmozott készpénzállomány lesz kisebb, de a vissza nem térítendő 

támogatások aránya is csökken. A támogatási intenzitás az első verzióban 

85%-ról, 78,7%-ra csökken. A csökkenő támogatási intenzitás természetesen 

jelentősebb külső forrásigényt jelent, így a módszertanban kódolva van a 

helytelen díjpolitika használata. Jellemzően a díjakat a projektgazdák 

alacsonyabban határozzák meg, mint az közgazdaságilag a projekt mérete 

alapján indokolt.      

Ezen a ponton több szereplő között is érdekellentét áll fenn, amelyet 

igazságos szabályokkal lehet csak feloldani. A szereplők érdekei eltérnek 

egymástól. A támogatás külső finanszírozója (EU) el szeretné kerülni a 

túltámogatást. A magyar állam minél szélesebb körben, a lehető 

leggyorsabban szeretne eleget tenni a vállalt szennyvízkezeléssel kapcsolatos 

kötelezettségeinek, lehetőleg költséghatékony módszerek mentén. A 

legnehezebb helyzetben az önkormányzat áll, aki a vissza nem térítendő 
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forrás kedvezményezettje. Az önkormányzat skizofrén helyzetben volt 

sokáig, hiszen önmaga sem képviselt koherens álláspontot. Ármegállapító
13

, 

tulajdonos és az ellátásért felelős intézmény is volt egy személyben. 

Mindezek mellett az önkormányzati döntéseket emocionális érvek is 

befolyásolják. Az alkalmazott díj a választók hangulatára is hat, így az 

ármegállapításban a politikai megfontolások is számottevőek. Mindezek 

miatt a díjpolitika alárendelt a maximális támogatás megszerzésének, illetve a 

politikai szándékoknak. Jelenleg a díjakat egységesen a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 

határozza meg, egyelőre nem transzparens módon, akár differenciáltan is. A 

díjmegállapítás rendszerének változása a jelenlegi gyakorlat szerint még nem 

tervezhető. Nem ismerjük, hogy az országosan egységes díjakhoz képest 

területi eltéréseket milyen feltételek teljesülése esetén enged meg és azok 

milyen mértékűek lehetnek. A beszedett díjnak alsó korlátot a beruházás 

méretéből adódó pályázati feltételrendszer jelent. Túlzott beruházási méret a 

díjakat elviselhetetlen magasságba emeli. Az üzemeltetés költségein felül a 

díjnak hosszabb távon tartalmaznia kell a beruházás amortizációját is. A 

fenntartási időszak végére a díjaknak teljes egészében tartalmaznia kell a 

működési költségfedezeten felül az adott év teljes elszámolt amortizációját. 

Figyelembe kell venni továbbá, hogy a fenntartási időszak egészében (30 év) 

a teljes amortizációs összeg legalább felét tartalmaznia kell a költségek feletti 

összesített díjbevételnek. A díjakra felső korlátot képez a lakossági 

fizetőképesség, tehát a lakosság jövedelmi helyzete.  

Az ellentmondást az 2. és 3. ábra mutatja be, ahol a paraméterekben csak 

vázolt díjpolitika tekintetében van különbség: 

                                                           
13

 2011. évi CCIX. törvény alapján változott a díjmegállapítási hatáskör 
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 2. ábra: a díjpolitika alapján a beszedett díjak 2014 és 2026 között 

növekszenek 330 forintról 510 forintra. 

 3. ábra: az alternatív díjpolitika szerint 2014 és 2026 között 500 

forintos díjat szed az üzemeltető. 

 

A modell feltételezései szerint 2026 után a díjak mértéke hasonló. Az utolsó 

vizsgált év 

2040.

 

Ábra 2: Fokozatosan emelkedő díjak hatása a projekt pénzállományára 

Forrás: saját modell alapján [2010] 
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Ábra 3: Egyösszegű jelentős díjemelés hatása a projekt pénzállományára 

Forrás: saját modell alapján [2010] 

 

A díjak rugalmassága, azaz a differenciált díjmegállapítás azokban az 

esetekben fontos, amikor nagyok a különbségek a régiók között, akár az 

alkalmazható technológiák, akár a lakossági jövedelmi- (fizetőképességi), 

akár a társadalmi viszonyaiban. A társadalmi támogatottság szintje az 

elérhető maximális rákötések számában nyilvánul meg. A beruházások során 

a projekt üzembe lépésekor 70, míg a fenntartási időszak 5. évében már 95%-

os csatlakozási aránnyal számol a modell. Jelenleg a csatornázott területek 

elméleti és gyakorlati rákötésének számában a teljes érintett lakosságot 

tekintve 10%-os különbség van.  

A rugalmasság csökkenésének ellensúlyozására segítség lenne a kijelölt 

megvalósítási helyszínek számára nyújtott differenciált, de minimális 

támogatási intenzitás garantálása, és a fizetőképességet támogató átmenetileg 

alkalmazható, rászorultság alapján járó díjtámogatás.  
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A fizetőképességi vizsgálat gyakorlata14 nem a hazai viszonyokat tükrözi. A 

megfizethetőség és fenntarthatóság együttes teljesülésének gyakorlati korlátja 

van. A korlát az elégtelen hazai családi jövedelmi szint. A díjak a háztartások 

jövedelméhez mért 3,5%-os korlátozása a magyarországi jövedelmi 

viszonyok mellett túl alacsony, kevés bevétel keletkezik, amely általában 

nem biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságot. Javasolt lenne egyrészről a 

háztartások jövedelmét pontosan definiálni15, valamint friss adatokkal, 

kistérségi szinten nyilvántartani a különböző társadalmi decilisek jövedelmét 

és a maximális díjterhelés mértékét. A társadalmi hasznok vonatkozásában 

adott részletes elemzést későbbi fejezet tartalmazza.  

Pénzáramot javító kiegészítő beruházások 

Az elemzésnek nem témája, de mindenképpen megemlítendő, hogy kívánatos 

lenne kiegészítő, kapcsolódó jövedelmezőséget javító beruházásokat 

végrehajtani a víziközmű projekteknél. Ilyen lehet a szennyvíziszap 

mezőgazdasági, vagy energetikai felhasználása. A kiegészítő beruházások 

esetében szabályozási és támogatási ösztönzők beépítésével lehet ösztönözni 

a projektgazdákat a pénzügyi fenntarthatóság javítására. Szakértői becslések 

alapján kijelenthető, hogy a kérdéses kiegészítő beruházások nettó 

jelenértéke már jelenleg is pozitív, de még nem éri el a kritikus szintet. 

Állami támogatással a megtérülés is piaci szintre lenne emelhető, amellyel 

addicionális források bevonzását lehetne elérni.   

A diszkontráta meghatározása 

A DCF modell egyik kulcstényezője az a diszkontráta, amellyel a pénzáram 

jelenértékét kell meghatározni. Bár a disszertácinak nem része a diszkontráta 

                                                           
14

 COWI Magyarország (2008): Értékelési útmutató KEOP-1.2.0., Szennyvízelvezetés és 

tisztítás 58. oldal 
15

 Szociális transzferek és egyéb nem adózott jövedelmek pontos számbavétele. 2013-ban 

történik meg várhatóan a szociális transzferek központi kimutatásához szükséges adatbázis 

kialakítása. 
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elemzése, azonban annak jelentősége miatt egy rövid fejezetet szentelünk a 

kérdés néhány aspektusának bemutatására.   

A CBA módszertan alapján az elemzés során, az árakat reálértéken kell 

számolni. A cash flow elemek jelenértékét is reál-diszkontrátával kell 

meghatározni (útmutató szerint értéke: 5%, de maximum 7%16). A 

diszkontráta további módosítása is indokolt lehet, de azt több szempontú 

vizsgálatnak kell megelőznie. Az országkockázat nagymértékű változása
17

, 

vagy az üzleti kockázat regionális eltérései az átlagoshoz mérten változtatja 

az elfogadható diszkontráta értékét18.  

A felsorolt tényezők miatt, a diszkontráta meghatározásakor javasolt a 

jelenleginél rugalmasabb rendszert kialakítani. A helyes diszkontráta 

meghatározására jelentős szakirodalmi forrást lehetne találni, néhány 

szakértő a társadalmi hatások vizsgálatához a közel zérő, vagy akár a negatív 

diszkontláb alkalmazását sem tartja kizártnak.  

5.3.2 Változatelemzés 

 

Minden CBA pénzügyi elemzés egyik pillére a változatelemzés. A különböző 

technológiai megoldásokat, esetleg a környezeti implementáció más 

megközelítését bemutató és elemző tanulmányrész hivatott arra, hogy a 

releváns alternatívák közül a pályázó ismertesse az kiválasztott optimális 

megoldást. A megfelelő változatelemzéshez a „benchmark” meghatározására 

lenne szükség. Az elfogadott etalon alapján minden projektnek meg lehetne 

                                                           
16

 Amennyiben a magán (PPP)-, vagy a hitelfinanszírozás aránya magasabb, az a 

diszkontráta emelkedését indokolhatja. 
17

 2008 és 2013 között az országkockázatot mérő CDS felár 150 és 700 bázispont között 

mozgott (Reuters). 
18

 A nem szabványos fix költség arány, a tőkeáttétel és működési időtáv miatt is felléphet 

korrekciós igény. 
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állapítani azokat a sarokpontjait, amelyeket teljesíteni kell és azokat a 

küszöbértékeket, amelyeket meg kell haladnia.    

A módszertani folyamatot többször finomították a 2007-14-es uniós 

ciklusban. Végső változata alapján: „Nem minden esetben kell két 

koncepcionális változatot külön formában bemutatni”
19

. Az irányelv 

indokolt, hiszen a változatok csak egyes részelemeik alapján is eltérhetnek 

annyira, hogy a két megoldás már alkalmas az összevetésre. FIDIC piros és 

sárga könyves
20

 megoldás ismertetése a változatok esetében szintén kötelező 

elem. 

Változatelemzés esetén felmerülő dilemmák: 

1. Lehetséges változatok szűrése szubjektív (műszaki, pénzügyi háttér és 

jogszabályi megfelelőségek). 

2. Különböző, technológiailag releváns változatok vannak-e bemutatva? 

3. Célállapot, azaz az elérendő célok bemutatása szubjektív, legtöbbször a 

demográfiai kiindulási adatok sem konzisztensek. Nehéz harminc éves 

statisztikai becslést adni demográfiai és fogyasztási folyamatokra. 

4. Amennyiben a döntési változat egy részelemre vonatkozik, a többi 

résszel való kapcsolat leírása és elemzése nehézkes. 

 

Az elemzés célja, hogy minden projektnél a releváns alternatívák legyenek 

bemutatva. A releváns változatok elemzéséhez javasolt módszertani 

változtatás lényege kettős. Egyrészről a projekt beruházási elemeinek 

fajlagosai és az üzemeltetési fajlagosok meghatározását tartjuk szükségesnek 

                                                           
19

 KEOP-1.2.0 Útmutató 14.o 
20

 FIDIC eljárások: Sárga könyv: Tervezésre és építésre vonatkozó egyösszegű szerződés, 

ahol a kockázatokat a válallkozó viseli. Piros könyv: építési szerződés, ahol a tervekkel 

kapcsolatos kockázatokat a Megrendelő viseli.  
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arra, hogy egy keretrendszert állítson a vizsgálandó változatok tekintetében. 

Az elemzéshez szükséges legfontosabb vizsgálandó fajlagosok: 

 Egy főre eső beruházási költség 

 Egy méter csatornára jutó beruházási költség 

 Rákötések száma az elkészült és az összes csatornahossz 

vonatkozásában 

 Környezetvédelmi norma elérése a beruházási költség vonatkozásában 

(mennyibe kerül egységnyi környezetvédelmi javulást elérni) 

 Szippantás fajlagos költsége (Ft/m3) 

 Csatornán történő szennyvízgyűjtés fajlagos költsége (Ft/m3) 

 Szennyvíztelepen történő kezelés fajlagos költsége  

 Fajlagos szennyvízdíj 

Szükséges továbbá az üzemeltetéssel és működéssel kapcsolatos költségeket 

is fajlagos szinten összevetni. Ebben a tekintetben a legfontosabb fajlagosak: 

 Működési és fenntartási (O&M) költségek a csatornahossz 

vonatkozásában 

 O&M költségek a beruházási költség vonatkozásában 

Szükséges vizsgálni továbbá a jelenlegi rendszer használatából adódó 

esetleges károk összességét a beruházás méretéhez viszonyítva. A természeti 

és egészségügyi károk összegyűjtése ebben az esetben elég, ha a 

legfontosabb és mértékében legjelentősebb csoportokra terjed ki. Ezen 

hatások összevetése az egységes mérési módszertan miatt használható és 

döntésre alkalmas adatokat fog eredményezni.  
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5.3.3 Érzékenységvizsgálat és kockázatkezelés  

 

Kezdetekben a CBA útmutató nem egységesítette sem a kockázatkezelés, 

sem az érzékenységvizsgálat módszertanát. A különböző módszerek nem 

tették lehetővé a projektek összevetését, így érdemben nem lehetett 

összevetni a projekteket. A módszertant 2010-12 között többször is 

javították. Jelenleg kötelezően alkalmazandó sablonok segítik a projektgazdát 

az elemzések elvégzésében.  

Érzékenységvizsgálat 

Kijelenthetjük, hogy módszertanilag a vizsgálat a nemzetközi standardoknak 

megfelelő, azonban nem megfelelően azonosított elemek vannak 

használatban. Az érzékenységvizsgálattal szemben megfogalmazott egyik 

legjelentősebb kritika, hogy a kulcs teljesítménymutatókra vonatkozó 

elemzése nem minden esetben azokat a kulcsváltozókat hozza ki a 

kockázatelemzés számára kezelendő tényezőknek, amelyek a beruházás 

tényleges mozgatói (az IRR vizsgálatkor például az IRR 1%-os és nem egy 

százalék pontos változására koncentrál az elemzés, illetve a vizsgálandó 

változók kijelölése önkényes). Elmondható, hogy a küszöbérték vizsgálat és a 

forgatókönyv elemzés önmagában helyes módszertannal vannak végrehajtva, 

de a projekt menedzsmentje során kevés esetben alkalmazzák gyakorlatban 

az esetleges problémák megjelenésekor.  

Kockázatelemzés 

A kockázatelemzés alkalmazott módszertana megfelel a nemzetközi 

standardoknak. A lehetséges kockázati tényezők közül a beruházás esetleges 

többletmunkáira képezhető pénzügyi tartalék. A műszaki kivitelezésre 

vonatkozó pénzügyi tartalék alátámasztásához kockázatelemzést alkalmaz a 



 97 

 

módszertan. Az érzékenységvizsgálat alapján azonosított kritikus változókra 

Monte Carlo szimulációs vizsgálat készül. A szimuláció futtatásához a 

paraméterek meghatározása automatizmus, az eloszlás és a várható érték 

vizsgálata nem történik meg. A kritikus változók azonosítási problémáira az 

érzékenységvizsgálat kritikai vizsgálata esetében tértünk ki.  

A feltárt kockázatokra kockázatkezelési stratégia készül. A változók 

meghatározását módszertanilag egy kétdimenziós hatás-valószínűség mátrix 

alapján kell megadni. Sajnos ebben az esetben is sok kritikus változó 

vizsgálata nem történik meg, így sem a vízmennyiség, sem a beszedett 

szennyvízdíj tömege vonatkozásában nem készül elemzés. A vízmennyiség 

több szempontból is kritikus tényező, mivel a pénzáram mellett a beruházás 

műszaki hatékonyságát is nagymértékben befolyásolja. A kockázatkezelési 

stratégia is sok esetben a projektmenedzsment során a fióknak készül, éles 

helyzetekben eseti döntések születnek.  

5.3.4 Társadalmi költség-haszon elemzés 

Társadalmi, vagy más néven közgazdasági elemzésnek hívjuk azt a fejezetet, 

ahol a beruházás teljes társadalomra gyakorolt hatásait elemezzük. Ez az 

elemzés igen fontos alappillérként szolgál a beruházási döntéshez. A 

megvalósíthatósági tanulmány kapcsolódó fejezete alapján dől el, hogy a 

pénzügyi elemzésben feltárt finanszírozási hiány, a társadalmi externális 

hatások és költségvetési kiigazítások figyelembevételével finanszírozható-e. 

Az elemzés a pénzügyi elemzés eredményeiből indul ki és azt módosítja 

különböző szempontok szerint. A közgazdasági elemzés során alkalmazott 

módosítások legsúlyosabb része az externáliák azonosítása és 

számszerűsítése. Szintén elemzésre szorul a költségvetési (fiskális) 

kiigazítások és a piaci árról való áttérés elszámoló árra kérdéskörök. Az 
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externáliák hatásához képest a fiskális korrekciók gyakorlati súlya 

elhanyagolható, míg elszámoló árakat ritkán használunk.  

A fiskális kiigazítás lényege, hogy a társadalmi elemzés során a közvetett 

adóktól és az állami támogatásoktól meg kell tisztítani az elemzést. 

Elszámoló árra való áttérést akkor kell használni, ha a megfigyelt árrendszer 

valamely torzító hatás miatt nem ad valós képet az erőforrás értékéről 

(előfordulhat a munkabérek esetén). A módszertan elméleti háttere 

kidolgozott, ennek ellenére az elemzés EU által elfogadott, gyakorlati 

módszertana igen leegyszerűsített. A legfőbb hiányosságot a külső hatások 

számszerűsítésének hiányában látjuk.   

Az elemzéssel kapcsolatban a következő kérdések merülnek fel: 

1. A „szennyező fizessen” elvnek mennyire felel meg az externális 

hatások társadalmasítása. A „potyautas hatást” ebben az esetben milyen 

mélyen szükséges elemezni?  

2. Mérethatékonysági és a demográfiai, jövedelmi és környezeti státuszok 

alapján, figyelembe véve a jövőre vonatkozó prognózisunkat is a 

gazdaságossági és hatékonysági célok egyes területeken 

ellentmondanak az uniós környezetvédelmi kötelezettségeknek.  

3. Helyes-e az ENPV diszkontrátájaként használt 5,5% érték? 

4. A módszertan kialakítása és verifikálása bonyolult. Nagyon nehéz 

egységes rendszerben a hatások azonosítása, mérőszámok kiválasztása, 

hatások előrejelzése és forintosítása.  

A Megvalósíthatósági tanulmány útmutatója alapján: „nem kívánja 

helyettesíteni a költség-haszon elemzést végző szakemberek közgazdasági, 

pénzügyi szakértelmét”. Az idézettel szemben szükséges lenne, hogy a 

projektelemzés legszubjektívebb része szakmailag megalapozott, egységes 

módszertanú legyen. A következő fejezetben részletes javaslatot teszek egy a 
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társadalmi hasznokat számszerűsítő módszertanra, amelynek alkalmazását a 

Nagyatádi szennyvíz agglomerációban végzett saját kérdőíves kutatásra 

alapoztam.  

5.4 Társadalmi hasznok alternatív becslése 

 

A korábbi fejezetben bemutatott CBA módszertan egyik legfontosabb, de 

leggyengébb láncszeme a társadalmi költség-haszon elemzés, azon belül is a 

társadalmi, azaz externális hatások megbízható becslése. Jelentős eltéréseket 

tapasztalhatunk a tudományos publikációk alapján rajzolt kép
21

 és a 

megvalósítás alatt álló projektek társadalmi költség-haszon elemzéseinek 

aggregáltja között.  

Az előző fejezetek alapján bemutattuk, hogy a jelenleg használt CBA 

módszertan társadalmi költségek és hasznok vonatkozásában nem ad 

mértékadó képet. A tényleges hasznok és költségek elemzéséhez más 

módszertant kell használni. A CBA szerinti DCF módszertan alkalmazása a 

társadalmi hatások megbecslésére a hiányzó input adatok miatt szinte 

lehetetlen. Alkalmazható az alternatív elemzési lehetőségként meghatározott 

CVM módszertana, adoptálva azt a magyar viszonyokra. A nagyatádi 

szennyvízagglomerációban végzett kérdőíves kutatás alapján fogunk 

módszertani javaslatot tenni a társadalmi hatások becslésére. 

                                                           
21

 „Túl szigorú követelményeket állítottunk saját magunknak: a VKI-célkitűzés (jó ökológiai 

állapot) eléréséhez meghatározott intézkedési programok megvalósulását rövidtávon (2015-

ig) biztosan, de akár hosszabb távon is akadályozhatják a megfizethetőségi, finanszírozási 

korlátok. A szennyvíz-infrastruktúra kiépülése a felszíni vizekre nem egyértelműen pozitív: a 

nagy pontszerű források okozta szennyezés a szenny víztisztítási követelmények 

szigorodásával fokozatosan eltűnik, de számos új kibocsátás jelenik meg” (Somlyódy, 2011) 



 100 

 

 

5.4.1 A nagyatádi szennyvízagglomeráció projektjének bemutatása 

 

A beruházás előzménye a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás sikeres 

pályázata a Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád 

szennyvíztelepének a fejlesztésére. A beruházás által érintett települések: 

Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, 

Rinyaszentkirály, Tarany. A beruházás elsődleges célja a térségi környezeti 

problémák és környezetvédelem feltételeinek fenntartható megoldása, 

amelyen túl azonban további várható társadalmi és gazdasági előnyöket is 

meghatároztak a részletes megvalósíthatósági tanulmányban (RMT). Ilyen, a 

beruházás megvalósítását indokoló jelentékeny pozitív externália, többek 

között a lakosság életminőségének a javítása, a gazdaság növekedéséhez 

szükséges alapinfrastruktúra megteremtése, érintett ingatlanok keresletének 

és ezáltal árának a növekedése, a turizmus fejlődése. 

A csatornahálózat kiépítésében közvetlenül is érintett közel 3.150 

ingatlantulajdonosnak a projekt megvalósítása 260.000 forintos 

háztartásonkénti hozzájárulást jelent, amennyiben vállalják a hálózatra való 

csatlakozást. A rákötést nem vállalók esetében nem csak a hagyományos 

szippantásos eljárás költségeit kell továbbra is fizetniük, de egyéb, a 

természeti erőforrások erodálása és talajszennyezettség növelése miatti adók 

befizetését is kiszabják rájuk. Ezzel és a szabályozottan gyorsabb ütemben 

növekvő szippantási díjak, valamint azok mesterségesen a csatornahálózati 

díjak felett tartásával erősen érdekeltté teszik a háztartásokat a hálózatra való 

rákötésre. Jelenleg körülbelül 2.500 ingatlantulajdonos kötött 

lakástakarékpénztári szerződést a várható költségek finanszírozásra, ami 

közel 80%-os arányt jelent. Helyi szakértőkkel konzultálva a nem fizetésből 
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adódó problémás ügyletek aránya jelenleg 17%-os, amely több mint 400 

háztartás jelent. Mindez befolyásolhatja a várható tényleges rákötési 

arányokat, de arra is indikátorként szolgál, hogy a költségek finanszírozása 

háztartások részére jelentős nehézséget okoz. Az RMT-ben tervezett 

csatornahálózatra való rákötési kumulatív rákötési arány 2015-ig 75%, 2016-

ig 85% majd 2018-ra éri el a vállalt 92%-os arányt. A direkt és indirekt 

hasznokból részesülő, a települések teljes összlakossága 19.211 fő, ebből a 

15 éven felüli népesség száma 16.227 fő. 

A beruházás elsődleges célja a szennyvízszállítás és a megfelelő tisztítás által 

elérendő környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, a talajvizek, az 

élővilág és az ökoszisztéma védelme és megőrzése.  Nagyatád és környéke 

jelentős természeti kincsekkel rendelkezik, többek között számos védett 

növény- és állatfajjal is, melyek közül több vadászati szempontból is értékes. 

A változatelemzés során a hatékonyabb pénzügyi és gazdasági mutatókkal 

rendelkező beruházás során létrejön Nagyatád meglévő szennyvíztelepének 

bővítése, valamint a csatlakozó települések - melyeken jelenleg közműves 

szennyvízelvezetés nem található - csatornázottsága, és az összegyűjtött 

szennyvíz Nagyatád város szennyvíztelepére való juttatása. A kiválasztott 

változat nettó beruházási összköltsége 4.984,853 millió forint. A projekt az 

elkészült RMT által felhasznált adatok alapján az Európai Unió támogatására 

jogosult, mert a támogatás hiányában a pénzügyi nettó jelenérték negatív, 

(FNPV/C = - 3.594,7 millió forint, FRR/C = -2,51%), miközben a projekt 

közgazdasági megtérülési mutatói pozitívak (ENPV=1.521,3 millió forint, 

ERR=8,47%). A projekt finanszírozási hiánya 84%-os (RMT). A fennmaradó 

16%-nyi tőke a közvetlenül érintett háztartások egyszeri rákötési 

díjbevételéből, valamint az érintett települések önkormányzatai révén kerül 

befizetésre. A beruházás aktuális költségein túl az Európai Unió azt is 
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meghatározta, hogy a létrejött projektnek gazdaságilag fenntarthatónak kell 

lennie, azaz a beruházás élettartama alatt folyamatosan biztosítania kell a 

fenntartási, amortizációs és egyéb költségekhez tervezett cash inflow-t. 

Ezeket a bevételeket a majdani lakossági díjbevételekből tudja elsődlegesen 

finanszírozni, így az érintett településeken élők díjfizetési hajlandósága 

jelentős kockázati faktornak tekinthető. 

A beruházás során a jelenleg 34.940 LE kapacitással rendelkező Nagyatádi 

szennyvíztelep további 11.000 LE értékű befogadó képességgel bővül 45.940 

LE-ig, valamint technológiailag is modernizálásra kerül, csökkentve a 

jelenlegi tisztítási eljárás után mérhető, túlzottan is magas káros anyag 

értékeket, mely tisztított szennyvíz a helyi Rinya patakba ömlik.  A vizsgálat 

során használt CBA elemzés során két lehetséges beruházási javaslat került 

összehasonlításra. A változatok közül mindkettő ugyanazt a gazdasági 

hasznot biztosítja, így a beruházás éves közgazdasági költsége volt a 

döntésnél a meghatározó tényező. Ez alapján az „A” változat éves szinten 

330.521 ezer forint, míg a „B” változat 425.681 ezer forint költséget termel. 

(RMT). Mindezek alapján „A” változat megvalósítása került kiválasztásra. 

A társadalmi haszon becslésére az Európai Unió többféle módszertani 

lehetőséget is felkínál a projektgazdáknak, amelyek közül az egyik 

leggyorsabban és alacsony költségekkel elvégezhető, a rendelkezésre álló 

adatok alapján becsülhető emésztőgödrök átalakításának és a későbbi 

szippantás költségeinek a vizsgálatán alapul. Jelenleg ez a változat széles 

körben használt. Ezek alapján a társadalmi haszon értékének kiszámítása két 

részből tevődik össze: egyrészt a projekt meg nem valósulása esetén a 

környezetvédelmi célok eléréshez várhatóan a legtöbb háztartásban 

szükséges lenne a zárt és nem áteresztő szennyvíztárolók kialakítása vagy 

felújítása, másrészt a jelenleg fizetett szippantási költségek, és a 
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csatornahálózat megvalósulása után várható kedvezőbb havi költségek 

eltéréséből keletkező társadalmi megtakarítás összege. A vizsgált konkrét 

beruházás esetében az RMT-ben, a szennyvíztárolókon elérhető átalakításon 

történő megtakarítás 626.000 ezer forintos nettó jelenértéket, a jelenlegi 

szippantás és annak költségei, valamint a későbbi kedvezőbb csatornadíjak 

között különbség pedig nettő 5.662.000 ezer forint jelenértéken (NPV) került 

meghatározásra. Mindez láthatóan magasabb, mint a beruházás létrejöttéhez 

szükséges közel ötmilliárd forintnyi anyagi ráfordítás. 

A beruházás létrejöttéhez nem csak a használóknál jelentkező várható 

aggregált hasznoknak, de a projekt pénzügyi fenntarthatóságának is 

teljesülnie kell, amely elsősorban a várható amortizációs és üzemeltetési 

költségek folyamatos fedezését jelenti, és melynek forrása a lakossági 

díjbevételekből áll. Ennek kiszámításához egyrészt a szennyvíztisztításért 

fizető lakosok várható száma, a díjbevételek mértéke, valamint a rendszerbe 

jutó egy háztartásra jutó szennyvíz köbméterben meghatározott mértéke a 

jelentős. A három tényező közül kettőben, a lakosság demográfiájának 

alakulásában, valamint a rendszerbe jutó szennyvíz és fajlagos vízfogyasztás 

mennyiségében az RMT csak feltételezéssel élve tud számolni, hiszen a 

jövőbeni adatok ilyen formában nem lehetnek ismertek. A használt adatok 

alapján a projekt 2018-2019-re éri el a maximálisan tervezett 92% háztartási 

rákötési arányt, eddig a pontig a tanulmány folyamatosan növekvő, innentől 

kezdve pedig állandó, évi 624.656 köbméter lakossági szennyvízmennyiséget 

kalkulál, amihez még további 270.000 köbméter intézményi, illetve ipari 

szennyvíz is társul. A díjbevételekhez reál áron számított 1%-os éves 

növekedés járul.  



 104 

 

 

5.4.2 Társadalmi hasznok becslésének ellenőrzése 

 

Jelen kutatás vizsgálatának fő célja, hogy az általánosan elfogadott CBA 

számítási módszertan kiegészítéseként és ellenőrzéseként a várhatóan 

keletkező társadalmi hasznok értékét egy másik módszerrel is megvizsgálja,  

hogy az így kapott értéket egyrészt összevesse a beruházás során jelentkező 

költségekkel, valamint, hogy felmérje az RMT-ben pozitív externáliaként 

bemutatott egyéb várható társadalmi hasznok monetáris értékét is a lakosság 

szubjektív értékítélete alapján. A reprezentatív mintavétel során kapott 

eredmények összevethetőekké válnak az előzetesen feltételezett RMT-ben 

használt adatokkal, valamint lehetővé teszik a beruházás során várhatóan 

keletkező társadalmi haszon értékének összevetését egy másik módszertan 

alapján. Az így kapott eredmények nem csak az értékelések során kapott 

monetáris értékek vizsgálata miatt értékesek, de azért is, mert így lehetőséget 

adnak arra, hogy a beruházás megvalósíthatósági tanulmányában tett 

feltételezéseket elemezze, hosszú távon pedig segítse a későbbi hasonló 

beruházások fenntarthatósági céljait is azáltal, hogy több szempont alapján 

teszi lehetővé a társadalmi hasznok felmérését. Nem elhanyagolható 

szempont, hogy a fogyasztók bevonásával a projekt iránti elkötelezettségüket 

is nagymértékben növelni lehet.    

A nem piaci javak – mint a természeti erőforrások is – monetáris értékének 

meghatározására nemzetközi szinten a feltételes értékelés módszere (CVM) 

az egyik legelterjedtebb, amelynek használata mellett több ok miatt 

döntöttünk. Elsősorban jelentős tudományos háttérdokumentációja áll 

rendelkezésre, felhívva a figyelmet a módszertan korábban már bemutatott 

előnyeire, és a használata során odafigyelendő területekre. A szakirodalmak 
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alapján azonban a szennyvízberuházás esetében nem csak a 

környezetvédelem, mint fő szempont, de az egyéb piaci módón nem 

értékelhető egyéni lakossági preferenciák is mérhetőek, amely alapján 

meghatározhatjuk, hogy a létrejövő beruházás, annak minden jelentős 

hasznával együtt milyen aggregált egy főre jutó, majd a teljes érintett 

lakosságra is vetített értéket képvisel (WTP).   

Így a CVM módszertan alapján felépített kérdőívben nem csak a környezeti 

értékek és környezetvédelem, de a személyes attitűdök, és a beruházás által 

várható hasznok létrejöttéért felajánlott személyes WTP értékek is 

meghatározásra kerültek.  A vizsgált kérdések nem csak a RMT-ben lévő 

adatok kiegészítésére, de a CVM, mint módszertan egyéb közjószágok 

értékelésére tett kiegészítő alkalmazása is egyúttal. Az esetleges ingatlanár 

emelkedésében várható előnyöket, a munkahelyek számának növekedését, a 

turizmus és hozzá kapcsolódó szolgáltatások fejlődését, a 

szennyvízelvezetéssel megoldandó kényelmi funkciók monetáris értékének 

meghatározását is el lehetett végezni a módszertan alapján. A kérdőív ebben 

a tekintetben túlmegy a CVM módszertan általános alkalmazási szokásain, és 

azt kiegészítve egyéb lakossági vélekedésekre és azok megvalósulására 

felajánlott WTP összegeket is megállapítva, egy beruházás komplex 

társadalmi hasznait méri fel.   

A kapott eredmények a vizsgált nem piaci javak esetében a lakosság 

szubjektív véleményén alapulnak, emiatt azokat, mint soft adatokat tudjuk 

felhasználni az összehasonlításnál. Szakértők a beruházás várható társadalmi 

hasznainak értékelésekor a feltételes értékelés során kapott eredményeket 

megkérdőjelezhetik, ha azok ellentmondanak a CBA során kapottakkal, 

hivatkozva a szubjektív lakossági vélekedésre. Egy szennyvízberuházás 

esetén azonban a CBA által végzett vizsgálat sem tud teljesen biztos 
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számszerű adatokat előállítani, mert a beruházás teljes időtartama (30 év) 

alatti társadalmi hasznok meghatározásához számos előfeltételezés 

szükséges, amik az évek során jelentősen változhatnak. A modell és a 

valóság közötti eltérést nem csak a trendek hibás becslése, de a változók nem 

teljeskörű meghatározása, illetve a változók közötti korrelációk módosulása 

is okozhatja.  

5.4.3 A felmérés lebonyolítása 

 

A feltételes értékelés módszerének alapvető elemei a körültekintő 

előkészítés, a megfelelő reprezentatív mintavétel meghatározása, szakértői 

beszélgetések lefolytatása majd elemzése, az elkészült kérdőív 

fókuszcsoportos tesztelése, majd az első körös lakossági lekérdezést követő 

korrekciós lekérdezés. A későbbi eredmények megbízhatósága miatt a 

kérdőívben feltett kérdések logikus és érthető módon történő felépítése 

mellett azok relevanciája is kiemelten fontos. A kérdőív összeállításának az 

alapja a beruházás fő támogatási dokumentumának, az RMT állításainak 

vizsgálata volt, így a beruházás hatására megvalósuló várható eredményekre 

és a helyi környezeti, valamint egyéb társadalmi problémák megismerésére. 

A dokumentum részletes környezeti, demográfiai és egyéb fontos statisztikai 

adatokkal is rendelkezik az érintett települések és lakosság vonatkozásában, 

amelyeket a KSH és egyéb népszámlálási adatok alapján gyűjtöttek össze. Az 

RMT részletes áttanulmányozásával így a teljes beruházás döntés előkészítő 

dokumentumát ismerjük meg, amely a későbbi vizsgálatoknak az alapjául is 

szolgál. A feltételes értékelés által kapott eredmények így nem csak 

önmagukban értékesek, de összehasonlítva azt a már meglévő értékekkel 

egyéb következtetések is levonhatóak belőle, úgy mind a lakossági szubjektív 
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preferenciák, attitűd vizsgálatok, valamint a felajánlott lakossági WTP 

összegek között létező vagy nem létező oksági viszonyok. 

Az RMT-ben talált információk rendszerezése és a beruházás 

körülményeinek a megismerése után került sor két általunk lefolytatott 

személyes szakmai mélyinterjú elvégzésre. Az ilyen interjúknál az egyik 

legfontosabb feltétel, hogy azokat ténylegesen is olyan szakértőkkel 

szükséges lefolytatni, akik a beruházás teljes dokumentációs hátterét, 

tervezett megvalósítását, valamint a lakosság összetételét, fizetőképességét és 

a helyi viszonyokat is jól ismerik. Jelen kutatás esetében a két 

legalkalmasabb személynek Egyed Árpád (Nagyatádi Regionális 

Szennyvíztársulás - koordinátor) és Fábrik Tamás (Dunántúli Regionális 

Vízmű – fejlesztési főmérnök) neve merült fel. Az általuk elmondottak 

alapján az érintett lakosokat alapvetően megosztja az a tény, hogy míg a 

nagyatádiak már rendelkeztek korábban is szennyvízelvezetéssel, és 

számukra a beruházás a nyári időszakban erősen, de csak szűk területen 

érezhető bűzhatás miatt jelenthet értéket, addig a szennyvíz agglomerációt 

alkotó többi nyolc település esetében a szennyvízelvezetés megoldása 

jelentős kényelmi és egyéb értékeket is teremt. Annak ellenére, hogy a régió 

jelentős természeti kincsekkel rendelkezik, az általánosan is magas 

munkanélküliség, az egy háztartása jutó jövedelmek alacsony mértéke miatt 

az olyan kérdések, mint a mennyit lenne hajlandó áldozni valamelyik állatfaj 

vagy a tisztított szennyvizet elvezető Rinya patak állagának javulásáért nem 

hoztak volna releváns eredményt. Emiatt a beruházást sem elsődlegesen a 

környezetvédelmi és hosszú távú ökológiai szempontok megközelítésből 

érdemes vizsgálni, sokkal inkább az olyan várhatóan létrejövő pozitív 

externáliákon keresztül, amelyek ténylegesen is érdekli a helyi lakosokat. Itt 

olyan területekre érdemes koncentrálni véleményük szerint, amelyek a 

beruházás létrejöttével megvalósulhatnak, annak elmaradása esetén azonban 
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várhatóan nem, vagy csak sokkal lassabban jönnének létre. Ilyenek a már 

említett turizmusfejlődés, ingatlanár növekedés, munkahelyteremtés, és 

kényelmi szempontok javulása. 

A szakértői beszélgetések, valamint az RMT-ben is megjelölt gazdasági, 

társadalmi hasznok alapján a kérdőív összeállításánál a környezetvédelemre 

vonatkozó és a természeti erőforrások megőrzéséért felajánlandó WTP 

összegek mellett a kérdőív kiegészült olyan attitűd kérdésekkel is, amelyek 

alapján a válaszadók személyes vélekedésük alapján kifejezhetik az egyéb 

várható hasznok megvalósulásáért függetlenül felajánlandó forint összegeket 

is. Az így kapott értékek emiatt a beruházást nem csak annak általános, és az 

RMT-ben használt társadalmi hasznai alapján tudják értékelni, de annak 

teljes körű várható hatásai alapján is.  

A kérdőív továbbá olyan az RMT-ben megjelölt adatokra vonatkozó 

kérdéseket is tartalmazott, mint a nem csatornázott településeken átlagosan 

fizetendő éves emésztőgödör szippantás mennyisége és díja, az átlagos éves 

jövedelem, valamint a megkérdezettek háztartásában élők, és abból az 

eltartottak száma. A szakértői beszélgetések alapján az is meghatározásra 

került, hogy a helyi lakosság gazdasági ismeretei és iskolázottsági foka miatt 

a kérdéseknél a zárt végű referendum jellegű módszernél azt a könnyítést 

szükséges tenni, hogy nem egy konkrét előre meghatározott összegből, 

hanem egy kialakított sávból választhassanak a válaszadók. A nyílt végű 

kérdések használata elvetésre került, mert a lakosság információhiánya miatt 

várhatóan sokkal nehezebben tudott volna egyáltalán bármilyen WTP 

összeget meghatározni.  

A referendum jellegű sávos WTP összeg kialakítása módszertanilag a 

későbbi elemzésnél annyiban befolyásolja a kapott WTP értékeket, hogy így 

nem konkrét érték kinyilvánítás történik, hanem a WTP összegek egy 
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sávszerű meghatározása jön létre, amely az elemzésnél további kellő 

odafigyelést igényel. Ennek a megoldására azt a statisztikai módszert 

alakítottuk ki szakértői beszélgetések segítségével, hogy a kapott válaszok 

egyaránt megvizsgálásra kerülnek a sáv alján, közepén és maximális 

értékénél is. Az így kapott egyéni WTP preferenciákat aggregálva külön-

külön is össze lehet hasonlítani a megvalósíthatósági tanulmány társadalmi 

haszon értékével. Felmérve az így felmerülő esetleges magyarázatbeli 

kérdéseket, a kérdőívben egy olyan nyílt végű ellenőrző kérdés is szerepel, 

amelyre minden válaszadó konkrét összeget tudott megadni a beruházás 

elmaradása, és az így nem létrejövő direkt és indirekt előnyök által okozott 

veszteségekre (WTA), ezzel rendelkezésünkre áll ilyen jellegű összehasonlító 

adat is. 

A szakértői beszélgetések után az összeállított kérdőív fókuszcsoportos 

tesztelése is lebonyolításra került. A csoportos találkozó célja, hogy a térségi 

viszonyokat legjobban ismerő és azt kommunikálni tudó emberek elsőként 

véleményezhessék és tölthessék ki a felmérés szövegezését, logikai 

felépítését, relevanciáját, valamint a meghatározott WTP összegeket. A 

felmérés speciális jellege, a nagy területen és több településen átívelő volta 

miatt a helyi viszonyokat legjobban ismerő személyek az érintett települések 

polgármesterei közül, a helyi legnagyobb foglalkoztatók, illetve egyéb, a 

területen meghatározó személyek által került átnézésre és véleményezésre. A 

beszélgetéseken így részt vett, Lassú István, Lábod polgármestere, Pusztai 

László, Ötvöskónyi polgármestere, dr. Kovács Ildikó, Nagyatád város 

jegyzője, Egyed Árpád, a Nagyatád és környéke szennyvíztárulás 

koordinátora, Takács Ferenc, a Nagyatádi Nyomda Kft. ügyvezetője, Péter 

Zsolt ügyvezető igazgató az Industrie Elektrik Kft-től, valamint Kocsis István 

gazdasági igazgató a Büttner Kft.-től.  
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A fókuszcsoport változatos összetétele azért is jelentős, mert egyrészt 

döntéshozói szinten képviseltették magukat a meghívott települések és 

vállalatok, valamint mert így nem csak az önkormányzati, vagy vállalati, de 

teljes körű részvétel alakult ki, amely a beruházás vizsgálata esetében 

többféle szempont alapján is releváns észrevételeket tudott megvilágítani. A 

kiválasztott hét véleményvezér egybehangzóan helyesnek ítélte meg a 

kérdőív tartalmi vonatkozásait, némely esetben a szövegezésben javasoltak 

változtatásokat a könnyebb érthetőség és félreértelmezési lehetőségek 

kizárása céljából, amelyek a kérdőívben a későbbiekben átvezetésre kerültek. 

Nagyon fontos megjegyzése volt a résztvevőknek, hogy a nagyatádi- és 

térségi lakosságot a kérdőívben külön kell kezelni, és mind a két esetben 

külön oda kell figyelni a reprezentativitás teljesülésére, hiszen a már 

szennyvízelvezetéssel jórészt mindenhol rendelkező nagyatádiak várhatóan 

más szempontok alapján és más összegű hozzájárulással támogatnák a 

beruházás létrejöttét, mint azok a térségi lakosok, akiknek a szennyvíz 

szippantásos módszerrel való elszállítása a mai napig is jelentős anyagi és 

kényelmi terhet jelent. 

A kérdőív kitöltésének lebonyolításában kérdezőbiztosok segítségével és a 

kérdőívek részletes végigvezetésével válaszoltak a megkérdezettek, de a 

kérdőívet a könnyebb megérthetőség miatt a kitöltő részére olvasásra is 

rendelkezésre bocsátottuk. A lekérdezésben résztvevő 300 fő reprezentatív 

mintát alkot nemre, korra, valamint Nagyatád és térség (érintett nyolc 

település) szerinti megoszlás tekintetében is. Az elemzés során emiatt 

többféle társadalmi, térségi és egyéb viszonyokat is vizsgálni lehet, keresve 

azokat a szignifikáns összefüggéseket, amelyek alapján értékes észrevételeket 

lehet tenni a teljes érintett lakosságra vonatkozóan. 
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5.4.4 A felmérés statisztikai összefüggései  

 

A népességre vonatkozó demográfiai adatok alapján a mintavételnél a 

reprezentativitás feltétele nemre, korra és lakóhely (Nagyatád vagy térség) is 

teljesült, mely alapján a lakosság megoszlása és általános minta jellemzői az 

alábbiakban láthatóak. Az 300 fős mintavétel később minimális mértékű 

súlyozás által vált teljesen reprezentatívvá. A súlyozás után kapott teljes 

elemszám N’=302-re módosult. A mintavétel megoszlását az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Táblázat 19: A nagyatádi kérdőíves felmérés reprezentatív mintavétele 

Nem 
férfi 46,40 

nő 53,60 

Életkor 

15-24 év 13,00 

25-34 év 14,00 

35-44 év 18,00 

45-54 év 16,98 

55-64 év 18,35 

65 év felett 19,67 

Családi állapot 

hajadon/nőtlen 20,79 

házas/élettárssal él 58,53 

elvált/különél 8,70 

özvegy 11,97 

Iskolai végzettség 

általános iskola 23,76 

középfokú, érettségi nélkül 25,37 

érettségi 26,62 

felsőfokú 21,02 

egyéb 3,23 

Foglalkozás 

szabadúszó/vállalkozó 1,51 

egyéb szellemi 29,36 

fizikai dolgozó 36,15 

munkanélküli 6,18 

nyugdíjas 26,80 

Háztartás nettó jövedelme 

50000 Ft alatt 7,85 

50001-75000 Ft 17,43 

75001-100000 Ft 17,67 

100001-125000 Ft 10,52 



 112 

 

125001-150000 Ft 7,02 

150001-200000 Ft 18,08 

200001-300000 Ft 11,96 

300001-350000 Ft 2,25 

350000 Ft felett 7,21 

Lakóhely 

Bakháza 0,71 

Görgeteg 8,42 

Háromfa 1,06 

Kutas 2,81 

Lábod 19,79 

Nagyatád 57,82 

Ötvöskónyi 8,44 

Rinyaszentkirály 0,93 

 

A kapott adatok alapján látható, hogy a lakosság közel 40%-a elmúlt már 55 

éves, a 45 év felettiek csoportjába pedig már a teljes népesség 55%-a tartozik. 

Mindez későbbi társadalmi problémákat vetít előre, és megerősíti az RMT-

ben is megjelölt társadalmi elöregedés problémáját, amely akár a projekt 

későbbi gazdasági fenntarthatóságára is hatással lehet.  

 

Iskolai végzettségét tekintve a térség lakosságának majdnem 50%-a esetében 

találkozhatunk olyannal, aki általános iskolai, vagy be nem fejezett 

középfokú végzettséggel rendelkezik. Az érettségi bizonyítvánnyal 

rendelkezők aránya 30%-os. Felsőfokú végzettséggel a lakosság 21%-a 

rendelkezik. A magas legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya visszavezethető az idősebb korosztályok a teljes érintett lakosságra 

vetített magasabb arányára.  

 

A nettó jövedelem tekintetében a háztartások több mint 40%-a havi nettó 

100.000 forint alatti jövedelemmel rendelkezik. A 100.000-től 200.000-ig 

tartó havi nettó jövedelemmel rendelkező háztartások aránya majdnem 40%. 

Felső középrétegnek így ezt a sávot tekinthetjük. 350.000 forintot meghaladó 

havi nettó családi jövedelemmel mindössze 7% esetében találkozhatunk.  
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Lakóhelyét illetően a térség erősen Nagyatád koncentrált, a lakosság közel 

60%-a él a városban. Mindez magyarázható Nagyatád kiépítettségével, a 

rendelkezésre álló munkahelyek magasabb arányával és az életszínvonal 

általánosan magasabb szintjével. Nagyatád, mint a térség központja 

koncentrálja az elérhető munkahelyek nagy részét is, emiatt a környező 

településeken élők a legtöbb esetben itt tudnak maguknak munkát találni. 

 

A továbbiakban a kérdőívben feltett kérdések részletesebb bemutatása 

következik, amely alapján a lekérdezés során összegyűjtött válaszokat is 

megfelelően tudjuk értelmezni. A kérdőívben 5 blokk került kialakításra, 

logikai sorrendben követve egymást, és segítve a válaszadókat abban, hogy a 

lehetőségekhez képest teljes körű tájékoztatás és a vizsgált kérdés alapos 

megismerése után dönthessenek arról, hogy a felvázolt beruházás 

megvalósulása esetén várható nem piaci javak létrejöttéért mekkora egyszeri 

anyagi felajánlást tennének (WTP összeg meghatározása). 

 

Az I. rész a környezeti beállítódásra vonatkozó kérdéseket tartalmazza. A 

célja, hogy felmérje a válaszadó érdeklődését a gazdasági és társadalmi, 

valamint a természeti és környezetvédelmi problémák iránt. A két kérdés 

esetében egy sávos, 0-tól 5-ig terjedő skálán kellett a válaszadóknak 

bejelölniük, hogy mennyire érdekli őket a vizsgált kérdés. A legalacsonyabb 

érték a 0, azaz semennyire, az 5-ös pedig a legmagasabb, azaz nagyon 

válaszok voltak. A blokk első kérdésben, a válaszadók arra válaszoltak, hogy 

mennyire érdekli őket a társadalmi, gazdasági problémák megoldása. Az 

alábbi táblázat jól mutatja, hogy százalékos megoszlásban a válaszadók alig 

7%-a jelezte, hogy egyáltalán nem vagy inkább nem érdekli őt a témakörbe 
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eső dolgokkal való foglakozás. Közel 37%-esetében viszont az érdeklődés 

kiemelkedő. 

 

Táblázat 20: A megkérdezettek érdeklődésének megoszlása a társadalmi és 

gazdasági problémák megoldásában 

 

 

 

Demográfiai jellemzők alapján is vizsgálva a válaszokat, nem található 

szignifikáns különbség. A kapott válaszok azt tükrözik, hogy, hogy az 

érintettek inkább érdeklődnek a társadalmi és gazdasági kérdések iránt. 

 

A második kérdés hasonló módon lett feltéve, és szintén egy skálán kellett 

kiválasztaniuk személyes érdeklődésüket a válaszadóknak, de ebben az 

esetben a természet- és környezetvédelemre vonatkozott. Ebben a részben az 

inkább igennel, vagy annál nagyobb érdeklődéssel rendelkezők a válaszadók 

közel 95%-a, amely inkább az érdeklődést tükrözi. A demográfiai jellemzők 

közül egyedül a kornak van némi hatása: a fiatalok és az idősek kevésbé 

érdeklődnek a természetvédelem iránt, leginkább az 55-64 éves korosztály 

érdeklődik. 

 

Az I. részben még két további kérdés szerepelt, mindkettő az előzőekben leírt 

személyes preferenciákhoz kapcsolódóan, azok részletes megismerését 

szolgálta. Egy előre megadott, és fel is olvasott lista segítségével (a lista 
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elemeit az RMT-ben felsorolt várható hatásokból, a szakértői és 

fókuszcsoportos beszélgetések során alakítottuk ki, hogy azok valóban 

releváns lehetőségeket tartalmazzanak) a válaszadóknak ki kellett 

választaniuk azt a három legfontosabb problémát, melyeket szerintük 

Nagyatádon és környékén 10 éven belül kellene megoldani.  A kapott 

eredmények alapján a három legfontosabb problémának a munkanélküliség 

(93%), a hulladékgazdálkodás (89%) és az egészségügyi ellátás színvonala 

(85%) került ki. Legkevésbé a savas eső (9%), a városi bűnözés (28%) és a 

közoktatás színvonala (32%) volt sürgető kérdés a válaszadók szerint. A 

demográfiai jellemzőknek ennél a kérdésnél sincs komoly kapcsolata a 

válaszok megoszlásával, egyedül a korosztályos megoszlás, és a közoktatás 

színvonala között fedezhető fel nem meglepő, de jól kirajzolódó különbség.  

Ezek alapján a 15-44 éves korosztályok válaszai között jelentősen magasabb 

százalékos arányban fordult elő, mint odafigyelendő terület az oktatás 

színvonalának javítása, ami egyrészt érthető, hiszen ez elsősorban a fiatalabb 

korosztályokat, vagy iskolás gyermekkel rendelkező közép korosztályokat 

érinti a leginkább. Ez jól látszik az alábbi oszlopdiagramon is. 

Táblázat 21: A közoktatás színvonalának fejlesztését fontosnak tartó 

válaszok korosztályos megoszlása 
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A II. rész a Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád 

szennyvíztelepének fejlesztésére és annak hatásaira vonatkozó meglévő 

lakossági tudás felmérését szolgálta. Az első kérdésben a válaszadóknak arra 

kellett felelniük, hogy hallottak-e már róla, hogy Nagyatád és környéke 

vissza nem térítendő forrást nyert csatornahálózatának kialakítására és 

szennyvíztelepének fejlesztésére? A kérdésre a válaszadók közel 75%-a 

válaszolt igennel, azaz, hogy hallott róla hogy készülődik ilyen beruházás, 

míg 25% válaszolt nemmel. Demográfiai jellemzők alapján ennél a kérdésnél 

sem lehet szignifikáns kapcsolatot kimutatni az adott válaszok között. 

 

Arra a kérdésre, hogy ismerik-e a beruházás várható hatásait a környezeti 

problémák enyhítésére és esetleges egyéb pozitív társadalmi és gazdasági 

hasznaira vonatkozóan a megkérdezettek alig 12%-a válaszolta, hogy igen. A 

teljes mértékben ismeri a beruházás várható hatásait, 54% jelölte be az igen, 

részben választ, és egy jelentékeny, közel 34%-os aránnyal képviseltették 

magukat azok, akik nem ismerik a várható hatásokat.  

 

Egy felsorolás segítségével azt is megkérdeztük a válaszadóktól, hogy a 

listában felsorolt várható előnyök közül, melyikeket gondolják úgy, hogy a 

beruházás létrejöttével, ténylegesen is bekövetkeznek. A kapott válaszok 

összesítése alapján a megkérdezettek a projekt megvalósulása esetén annak 

legfőbb hatásait legmagasabb arányban a szennyvíztisztító telepekről elfolyó 

tisztított szennyvizek megfelelő minőségének biztosításában, a bűzhatás 

csökkentésében, valamint a lakosság életminőségének javulásában látták. 

Legkevésbé a turizmus és helyi vállalkozások fejlődését, a 

munkahelyteremtést és az új vállalkozások megtelepedését tartották a projekt 

következtében várhatóan megvalósulónak. 
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Azokra a kérdésekre, hogy külön-külön egyéni szubjektív megítélésük 

alapján a beruházásnak várhatóan mennyire lesznek majd externális hatásai a 

nem közvetlen előnyökre a válaszadók egy skálán tudták megjelölni 

véleményüket. Az egyáltalán nem befolyásolja a 0 értéket jelentette, míg az 

5-ös érték felé haladva juthatott el a válaszadó a nagyon befolyásolja 

véleményig. A beruházás hatásait a meglévő helyi vállalatok fejlesztő 

tevékenységének befolyásolására és annak előmozdítására a legmagasabb 

arányban a 45-64 éves korosztályok válaszoltak, átlagosan 3,45-ös értéket 

adva. Ez azt jelenti, hogy a legtöbben pozitívan látják ebben a korosztályban 

a projekt gazdaságélénkítő hasznait. A kérdésre átlagosan a legalacsonyabb 

értékkel a 65 év felettiek szavaztak, 2,55-ös átlagot elérve. 

A munkahelyek számára és új munkahelyek teremtésére a beruházás 

megkérdezettek szerint jelentősen alacsonyabb hatással lesz, a teljes 

mintavételre számított mindösszesen 2,56-os átlagot eredményezve, amely 

erősen szkeptikus és megosztott véleményt sugall.  A legmagasabb értékeket 

itt is szintén a 45-64 éves korosztályok adták, míg a legalacsonyabbat a 15-34 

éves korosztályok esetében találtuk. 

 

A beruházás hatásait az ingatlanárak növekedésében a második legmagasabb 

összesített átlagot kapta, a teljes megkérdezettekre vetítve majdnem 3,2-es 

értéket adva. Ez az érték már inkább egy pozitív kapcsolatot feltételez. Közel 

azonos mértékben, a legmagasabb értéket adó válaszadók – és életkorukból 

fakadóan – feltételezhetően ingatlantulajdonos voltak, akik a 45-54 és 55-64 

éves korosztályokból kerültek ki.  

 

A beruházásnak a turizmus fejlődésére tett hatásait a válaszadók nem 

tartották olyan mértékben alacsonynak, mint a munkahelyteremtés esetében, 

de az átlagos érték így sem éri el a 3-as értéket. 
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Legvégül a beruházás hatásait a lakossági életszínvonal növelésének 

tekintetében kellett értékelniük a megkérdezetteknek, amely az eredmények 

alapján a válaszok közül a legmagasabb átlagos értéket kapta, átlagosan 3,4-

es értékkel. A legmagasabb értékkel, átlagosan közel 3,9-es nagyon erős 

pozitív hatást feltételezve a 15-24 év közötti válaszadók szavaztak. 

 

Az elsődleges attitűd vizsgálatok után tájékoztatást adtunk, szóban és írásban 

egyaránt a beruházásról, valamint Nagyatád és környéke társadalmi, 

gazdasági helyzetéről és természeti erőforrásairól is a megkérdezettek 

részére. A megkérdezettek 34%-a jelezte, hogy teljes mértékben ismeri az 

elmondottakat, 56%-a hogy többé-kevésbé és mindössze 10%-uk jelezte, 

hogy nem ismerte azokat. 

 

A III. blokk a Nagyatád és környéke csatornahálózat fejlesztési program 

részletesebb bemutatásával kezdődik, mely rész célja, hogy a későbbi, már 

konkrét WTP összegek meghatározásához a megkérdezettek elegendő és 

széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek a program megvalósulását, általános 

technikai részleteit illetően. A leírás, mely szóban is elmondásra került, 

tartalmazta a program megvalósulása során várható előnyöket, beleértve a 

környezetvédelem, mint alapcélkitűzésen felül várható pozitív externáliákat 

is. Elmondtuk, hogy a településeken Nagyatád város kivételével jelenleg 

közműves szennyvízelvezetés nem működik. A válaszadóknak részletesen 

elmagyaráztuk a beruházás elmaradása esetén várható következményeket is 

úgy, mint a jelenlegi korszerűtlen iszapkezelés meg nem felelését az uniós-, a 

talajvédelmi- és a hulladékgazdálkodási követelményeknek. A tájékoztatás 

felolvasása és elolvasása után a megkérdezettek arról nyilatkoztak, hogy 

ismertek voltak-e számukra az elmondott tények. Az eredmények alapján a 
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válaszadók kevesebb, mint 5%-ának voltak még kérdései a beruházással 

kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket a kérdőíven fel is tudták jegyezni, amelyek 

így jól használhatóak egy későbbi lakossági tájékoztató kampány 

összeállításánál. A települések szerinti vizsgálat lényeges eltérést nem 

mutatott ki a válaszok megoszlásában. 

 

A beruházást érintő területek, valamint a térség gazdasági és társadalmi 

helyzetének ismertetése után a válaszadókat tájékoztattuk a program 

megvalósulásának anyagi finanszírozásáról is. Bemutatásra került, hogy a 

program megvalósulásának nagy részét az Európai Unió vissza nem térítendő 

támogatással finanszírozza Nagyatád és térsége részére, azonban a támogatás 

összege nem elegendő a beruházás teljes megvalósításához, ahhoz az érintett 

települések lakosainak egyszeri hozzájárulása is szükséges. Szintén 

elmondásra került, hogy a kérdőíven továbbra is névtelenül és később 

személyükhöz nem beazonosítható módon rögzítetjük a válaszaikat, emiatt 

őszintén és nyíltan felelhetnek. Felhívtuk a figyelmüket továbbá arra is, hogy 

háztartásuk éves jövedelmét figyelembe véve, csak olyan összegeket adjanak 

meg, amelyeket ténylegesen kérdésenként külön be is tudnának fizetni a 

program támogatására, és amelynek befizetését, ha a későbbiekben 

ténylegesen is kérnék tőlük, akkor teljesíteni is tudnák. 

 

A fent leírtak elmondása után a IV. blokkban következett a kérdőív egyik 

leglényegibb része, amikor a megkérdezettek a felsorolt nem piaci javak 

megvalósulásához egyéni értékítéletük, a vizsgált kérdés relevanciája, 

valamint anyagi lehetőségeik alapján meg lettek kérve, hogy fejezzék ki 

anyagi hozzájárulásuk mértékét. Az így kapott értékek alapján a CVM 

módszertan alapjai segítségével, de annak használatát némileg kiszélesítve 
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lehetőség nyílt a beruházás által keletkező társadalmi hasznok monetáris 

értékének kifejezésére. 

 

Arra a kérdésre, hogy a válaszadók közül kik azok, akik már vállaltak arra 

kötelezettséget, hogy ingatlanjukat rákötik a kiépítendő csatornahálózatra és 

befizetik ennek az előre rögzített 260.000 forintos díját, a megkérdezettek 

mintegy 44%-a jelölte, hogy vállalt kötelezettséget. A mintaösszetétel alapján 

a megkérdezettek aránya 58%, illetve 42%-os volt a nagyatádiak és térségiek 

vonatkozásában, amely megfelel a várt eredményeknek. A kapott válaszok 

terület szerinti részletesebb vizsgálata alapján a nagyatádiak 17%-a, míg a 

környező települések lakosainak 50–92%-a vállalt kötelezettséget, amely jól 

mutatja, hogy elsősorban a térségben élők azok, akik a beruházás direkt 

hasznainak az élvezői, de egyben annak megvalósulásában a legnagyobb 

anyagi áldozatot vállalók is.  

 

Táblázat 22: A szennyvízhálózatra való rákötési szándékra igennel 

válaszolók aránya településenként 

 

Bakháza Görgeteg Háromfa Kutas Lábod Nagyatád Ötvöskónyi Rinyaszentkirály 

50,0% 92,0% 66,7% 62,5% 70,9% 17,1% 96,0% 100,0% 

 

 

A már elmondottak, valamint korábbi ismereteik alapján a válaszadók, arra a 

kérdése, hogy a Fejlesztési Program mellett vagy ellene szavazna-e a kérdőív 

kitöltés időpontjában, a megkérdezettek közel 95%-a a beruházás 

megvalósulása mellett, míg 5%-a szavazott volna ellene. A válaszok 

részletesebb megismerésénél érdekes eredményt mutat, hogy azok, akik 

korábban igennel szavaztak arra a kérdése, hogy hallottak-e a 

szennyvízberuházás megvalósulásáról a nemmel szavazók aránya mindössze 
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2%-os volt, míg azok közül, akik nem hallottak korábban a beruházásról, 

azok között ez az arány több mint 15%-ot ért el. Szintén érdekes adat, hogy 

azok közül, akik korábban úgy válaszoltak, hogy teljes egészében ismerik a 

beruházás várható hatásait, egyáltalán nem volt olyan, aki ellene szavazott 

volna. Azoknál, akik nem ismerték korábban a hatásokat, ez az arány közel 

15%-ot ért el. A válaszok foglalkozás szerinti megoszlásának vizsgálata 

szerint, a legnagyobb aránnyal a beruházás ellen szavazók a fizikai dolgozók 

közül kerültek ki, ebben a csoportban a válaszadók 7,5%-a beruházás 

létrejötte ellen szavazna.  

 

Arra a kérdésre, ha a válaszadónak nincs olyan ingatlanja, amely közvetlenül 

részesülne a program előnyeiből, azonban egyszeri anyagi támogatásával 

segíteni tudja a program megvalósulását anyagi hozzájárulásával, akkor 

annak mi lenne a támogatási indoka, az alábbi válaszokat kaptuk. A három 

leggyakoribb támogatási indok a válaszok összegzése alapján a 

környezetvédelem (közel 35%), a szennyvíztelepről érkező bűzhatás okozta 

kényelmetlenség (21%), valamint az infrastruktúra és életminőség javulása 

volt (18%). További, de kevesebb arányban megjelölt indokok voltak még a 

beruházás megvalósulás során várható anyagi előnyök, a várható társadalmi 

és gazdasági hatások, és az egy jó ügyhöz való hozzájárulás. Azok, akik nem 

támogatnák anyagilag a beruházás létrejöttét, a leggyakrabban a nem 

engedhetem meg magamnak (90%), valamint a mások felelősségére (8%) 

való hivatkozással utasították azt vissza. 

 

A IV. rész 4. kérdésblokkja a kérdőív egyik legfontosabb pontja. A 

válaszadókat arra kértük, hogy a beruházás megvalósulása esetén, hosszabb 

távon (5-10 éven belül) várható hasznok megvalósulásához milyen mostani, 

egyszeri anyagi ráfordítást lennének hajlandóak a beruházás létrejöttéért és az 
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így bekövetkezhető hasznokért külön-külön megfizetni? A válaszadók 

figyelmét felhívtuk arra is, hogy mindezek a hasznok a természetvédelem, 

mint alapcélkitűzésen felül jelentkeznek, és csak olyan összeget jelöljenek 

meg, amelyet ha annak tényleges befizetésére kérnék őket, akkor teljesíteni 

tudnák. 

 

A szekció első két kérdése azt vizsgálta, hogy a válaszadó szerint a 

beruházásnak várhatóan lenne-e hatása az ingatlanár növekedésre, és ha igen, 

akkor százalékos értékben kifejezve véleménye szerint mennyivel érne többet 

jelenlegi ingatlana. A teljes válaszadók közül 38,6% az első kategória (1-

10%) növekedést jelöltek meg, amelyből a korábban a kérdésre biztos 

igennel szavazók 43,5%-ot tettek ki. A várható értéknövekedésre a 

válaszadók tizede jelölt 20%-nál nagyobb várható értéket. Az igennel 

válaszolók között ez az érték mindössze a válaszadók 5%-a volt.  

 

A következő kérdés már az előző két kérdésre épülve, de nem százalékos 

növekedést mért, hanem, hogy a megkérdezettek konkrétan mekkora anyagi 

ráfordítást tudnának szánni az általuk feltételezett ingatlanérték növekedés 

megvalósulására. A kérdésre kapott válaszok összesítése alapján a 

válaszadók 38%-a semekkora anyagi ráfordítást nem adna a beruházás 

létrejötte esetén esetleg bekövetkező ingatlanár növekedés eléréséért. 36%-uk 

az 1-25.000 forint sávot jelölte meg, 9%-uk a 25.001-50.000 forint közöttit, 

és összesen 9,1%-uk jelölt meg 100.000 forint vagy annál nagyobb egy 

összegű felajánlást. Egy főre vetítve a kiszámított adatok alapján a sávos 

felmérés következtében így három különböző érték alakulhat ki. A sáv alján 

számítva azt feltételezzük, hogy a válaszadó a lehető legkisebb értékre 

gondolt, amikor megjelölte válaszát, ezt nevezhetjük a legpesszimistább 

vélekedésnek. Az ingatlanár növekedés érdekében tett felajánlás alsó sávon 
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nézve 39.471 forintos WTP értéket mutatott. Középértéken nézve – amely a 

statisztikában a legelfogadottabb vizsgálati módszer – az egy főre jutó WTP 

összeg már 59.637 forintra emelkedik, míg a sáv tetején számolva már 

86.903 forintot jelent. 

 

Rangkorrelációt számolva az derült ki, hogy az előzőleg kérdezett ingatlan 

érték százalékban mért növekedésére adott válasz, majd az utána felajánlott 

WTP összeg mértéke között nincs igazolható kapcsolat (Wilcoxon p=0,141). 

A várható százalékos értéknövekedés ezek alapján nem fordítódik le előre 

meghatározható anyagi felajánlásra, amely azt is jelentheti, hogy a 

megkérdezettek nem gondoltak bele abba az összefüggésbe, hogy ha 

ingatlanuk egy négyzetméterre jutó értéke magasabb vagy alacsonyabb 

mértékben növekedik, annak jelentős hatása lehet a teljes ingatlanra vetített 

értéknövekedésre is, amely így forintosítva anyagilag is könnyen 

kiszámolható.  

 

Arra a kérdésre, hogy véleményük szerint a beruházás hatására Nagyatádon 

és környékén létrejönnek-e új munkahelyek az elkövetkező 10 éven belül a 

válaszadók 54,4%-a vélte úgy, hogy a beruházásnak lesz várható 

munkahelyteremtő hatása, amely statisztikailag erős megosztottságot mutat. 

Arra a kérdésre, hogy mekkora forint összeget ajánlanának fel a 

munkahelyteremtés létrejötte érdekében, a leggyakoribb válasz a semmit 

kategória volt, amelyet a válaszadók 58%-a jelölt meg. Az 1-25.000 forintig 

kategóriába közel 29%, míg az annál magasabb összegek közül a válaszadók 

kevesebb, mint tizede jelölt meg.  

 

A Nagyatádon és környékén lévő turizmus és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokban történő fejlődéséért a kérdésre válaszolók 49,3%-a 
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semmilyen anyagi felajánlást nem vállalt, azonban a legkisebb, azaz 1-25.000 

forintig terjedő sávban is jelentős volt, a válaszadók részvétele, itt 37,6%-a 

szavazott pozitív felajánlással. Ez magasabb érték, mint a létrejövő 

munkahelyek esetében tapasztalható volt.  

  

A 4.7-es kérdésben a felmérésben szereplőktől az kérdeztük, hogy 

amennyiben ingatlanuk nem rendelkezik szennyvízelvezetéssel, akkor a 

szennyvíz szippantás megszervezése, egyéb kényelmi szempontok létrejötte 

mekkora egyszeri anyagi ráfordítást érne meg. Azoknál a személyeknél, ahol 

jelenleg is van szennyvízelvezetés, a bűzhatás megszűnése okozta kényelmi 

szempontokat vizsgáltuk. Az eredmények alapján a válaszadók 40%-a 

válaszolt nulla értékkel, 37%-uk az 1-25.000, majd 10%-uk a 25.001-50.000 

forintig tartó sávban. Közel 10%- a válaszadóknak a 100.000 forint vagy 

annál magasabb egyszeri felajánlást is elfogadhatónak tartotta, azért, hogy 

kényelmi helyzete javuljon.  

 

A 4.8-as kérdésben a megkérdezettek figyelmét felhívtuk arra, hogy a 

beruházás jelentős természeti problémákat old majd meg a 

szennyvízelvezetés létrejöttével, amely nem csak a felszín alatti vizek, de a 

térségben élő állat és növényvilág megőrzésében is jelentős szerepet fog 

játszani. Mindezek megőrzése unokái és a következő generációk számára is 

kiemelten fontos. A kérdésre adott leggyakoribb válasz az 1-25.000 forintig 

tartó sávban történő felajánlás volt, a válaszadók 45%-a választotta ezt a 

kategóriát. Jelentős, hogy a több mint 150.000 forintot felajánlók aránya is 

meghaladta az 5%-ot. Az összesített eredmények alapján az egy főre jutó 

WTP összegek ennek megfelelően a sáv alján nézve 13.913, a sáv közepén 

22.739, a sáv tetején pedig 31.566 forintot tettek ki. 
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Összesítve a vállalt felajánlások egy főre jutó középértéke az ingatlan 

értékének várható növekedésénél a legmagasabbak (59.637), amelyet a 

kényelemi szempontok érdekében tett felajánlás követ (25.740), majd a 

munkahelyteremtés (23.870), a környezetvédelem (22.739) és végül a 

turisztika (16.455) áll.  

 

Az egy főre jutó összesített WTP összegeket és azoknak a vizsgált kérdés 

szempontból a teljes lakosságra vetített értékét az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

Táblázat 23: Az 1 főre számított összesített WTP értékek forintban kifejezve 

 

  
Ingatlan  Munkahely  Turizmus  Kényelem Környezet Total  

Sáv alja 39 471 14 362 9 766 17 235 13 913 94 748 

Sáv  

közép 
59 637 23 870 16 455 25 740 22 739 148 442 

Sáv  

teteje 
86 903 35 474 23 144 34 246 31 566 211 333 

 

A válaszadók által felajánlott WTP összegek és demográfiai jellemzői (nem, 

kor, jövedelem, családi állapot, iskolai végzettség stb.) többsége között nincs 

kimutatható statisztikai kapcsolat. Szignifikáns különbség van ugyanakkor a 

nagyatádiak és a környező települések lakóinak hozzájárulási 

hajlandóságában a környezetvédelem, a turizmus, valamint a 

munkahelyteremtés érdekében: a nagyatádiak közül többen vállalnának 1-

25.000 forint közötti, esetleg annál magasabb összegű hozzájárulást. 

 

A társadalmi hasznok számításánál nem csak az összesített, azaz minden 

válaszadótól kapott WTP összegeket számoltuk ki, de a pontosabb elemzés 

érdekében külön-külön is megvizsgáltuk a rákötési díjra már kötelezettséget 
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vállalók és az ilyen díjat nem vállalók csoportja tekintetében. Ennek a 

csoportosításnak az alapján a felajánlott WTP összegeket a kapott 

eredmények szerint a kötelezettséget nem vállalók esetében ~9.700 forint és 

~23.800 forint között várható, a kötelezettséget vállalók esetében pedig 

~20.000 Ft és ~36.400 forint között. 

 

A két csoport között felfedezhető, hogy a kötelezettséget vállalók minden 

kérdésnél magasabb összeget szánnának a program támogatására. Árnyalja 

ugyanakkor a képet, hogy a csoportokon belüli szórás igen magas (a relatív 

szórás helyenként 4-500 %-os), azaz az átlagok igen nagy egyéni 

különbségeket „fednek el”; ennél fogva a csoportosítás hatása is 

elhanyagolható (eta
2
 jellemzően 0.001 körüli). 

  

A IV. blokk utolsó kérdésének szerepeltetése a kérdőívben egyrészt arra 

szolgált, hogy ebben a részben a megkérdezettek ne csak referendum jellegű, 

de nyílt végű kérdés alapján is kifejezhessék az általuk a beruházás és annak 

hatásai által teremtendő nem piaci javak értékét, másrészt ellenőrző jelleggel 

is szolgált a válaszadók következetességére vonatkozóan a korábban 

megadott WTP értékek tekintetében. A kérdés első felében a megkérdezett 

arra lett kérve, hogy válaszoljanak, igen, nem, vagy nem tudom válasszal, 

hogy a beruházás elmaradása esetén véleménye szerint érné-e őt akár a 

közeljövőben, akár a későbbiekre vonatkoztatva, forintban kifejezhető 

veszteség. A kapott eredmények alapján a válaszadók 40%-a gondolta úgy, 

hogy érné őt veszteség, 33% volt, aki szerint nem érné őt és a nem tudommal 

szavazok aránya is jelentős, 27%-os volt. 

 

A kérdés második felében az első kérdésre adott válaszaik alapján a 

megkérdezettek azt határozhatták meg egy konkrét forint összeget felírva, 
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hogy az általuk vélt veszteség, amelyet a beruházás elmaradása okozna 

számukra, milyen összeget jelentene. Itt fontos megjegyezni, hogy a 

társadalmi hasznok pénzbeli értékének meghatározásához a számszerűsítés 

másik lehetősége (a közgazdaságban hagyományokkal rendelkező „elmaradt 

haszon” mintájára) a beruházás elmaradása esetén a kérdezettet érő 

(szubjektív megítélésen alapuló) veszteség elemzése. A szakirodalomban ezt 

az értéket WTA, azaz a várható hasznok elmaradásának kompenzálásaként 

elfogadható összegként jelenti. A WTA összegek hajlamosabbak magasabbak 

értéket kiadni, mint ugyanannak a kérdésnek a vizsgálatakor kapott WTP 

összegek, hiszen itt a válaszadó nem a saját anyagi lehetőségeihez képest, 

hanem a hasznok elmaradásáért várható anyagi kompenzáció minél nagyobb 

értékére törekszik.  

A kapott eredmények alapján az egy főre jutó elmaradó haszon átlagos értéke 

351.398 forintot tett ki. Árnyalja a képet a magas, közel 450.000 forintos 

szórás, de a medián érték így is 208.000 forintot jelentett. A válaszok 

elemzésénél a korábban megkérdezett attitűd kérdések alapján is vizsgálva 

lettek a kapott értékek. Ezek alapján, azoknak a körében, akik korábban már 

vállaltak kötelezettséget valamelyik ingatlanjukból fakadóan a 

szennyvízhálózatra való rákötésre, a kapott WTA érték 329.000 forintos 

átlagot mutatott, míg azok között, akik nem vállaltak, ez az érték közel 

400.000 forintra emelkedett. Mindez annak is következménye lehet, hogy a 

kötelezettséget vállalók tisztában voltak vele, hogy a beruházás számukra 

minimum 260.000 forintos kötelezettséget jelent és ehhez az értékhez 

közelítették válaszaikat is. A másik csoport magasabb értékére pedig 

elképzelhető lehet az a fajta magyarázat is, hogy egyrészt nem tudták 

személyes tapasztalathoz kötni a beruházás költségeit és hasznait, másrészt 

pedig, hogy könnyebben mondtak magasabb értéket, hiszen ezzel semmilyen 

anyagi káruk nem származhat vagy éppen kevésbé voltak kötve a 260.000 
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forintos érték felé (horgonyhatás).  Ezt erősíti meg az a vizsgálat is, amely 

alapján Nagyatád és a környező települések szerinti bontásban is meg lettek 

vizsgálva a válaszok és hasonló WTP összegek és arányok figyelhetőek meg, 

bár itt még élesebb az elhatárolódás. 

 

Szintén elemeztük, hogy a korábban referendum jellegű kérdésekre 

(ingatlanérték-növekedés, munkahelyteremtés, környezetvédelem, kényelem, 

turizmus) felajánlott összegek a nyílt végű kérdésben megadott értékekkel 

milyen kapcsolatban vannak, felfedezhető-e valamilyen következetesség a 

válaszadóknál. Az eredmények alapján a megjelölt WTA összegek nem 

korrelálnak (sem együtt, sem külön-külön) a korábban megadott WTP 

összegekkel. A felajánlások között is csak lazább korreláció figyelhető meg, 

a legerősebb kapcsolat az ingatlanár-növekedés és a munkahelyteremtés 

között van (0.729). Így regressziót nem érdemes számolni a veszteség és a 

felajánlások között. 

 

A kérdőív II. blokkjában levő, attitűdöket vizsgáló kérdések esetleges 

kapcsolatát is megvizsgáltuk az említett veszteséggel. Az eredmények szerint 

egyedül a helyi vállalkozások fejlesztő tevékenységét befolyásoló hatásnak 

van szignifikáns kapcsolata, de az is elhanyagolható (R
2
 = 0.065). 
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6 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A környezetvédelmi projektek társadalmi hasznossága relatív magas, mivel 

pozitív externáliák sora22 emeli a társadalmi hasznosság szintjét. Ezzel 

párhuzamosan e projektek jellemzően a leszakadt vagy kevésbé fejlett 

térségekben valósulnának meg, ahol a közösségi vagy egyéni hozzájárulási 

(finanszírozási) képesség alacsonyabb. Mivel a társadalom számára hasznos 

projektekről van szó, de a projektgazdák finanszírozó képessége korlátozott, 

pénzügyi nehézségekbe ütközünk. Az elemzések során sok kockázatot 

tártunk fel. A leglényegesebb megoldásra váró kérdések:   

1. A demográfiai, a fogyasztási és a jövedelmi inputadatok konszenzusos 

becslésére van szükség. Az elemzés során jelentkező lehetséges negatív 

hatásokat is figyelembe kell venni. Projektet ott érdemes indítani, ahol 

az alapadatokból következtetni lehet arra, hogy a társadalmi hasznok 

meghaladják a költségeket. Ahol a pozitív hatások nem a 

költségviselőket, közvetlen felhasználókat érintik kizárólag, ott az 

államnak a bevételeket terítenie kell a külső haszonélvezők irányába.     

2. A projektek finanszírozásának biztosítása nemcsak a beruházási, hanem 

a fenntartási időszakban is kulcskérdés. Megfelelő jogi és üzleti 

biztosítékok bevonása a rendszer biztonsága és fenntarthatósága 

szempontjából elengedhetetlen.  

3. A beruházások támogatási intenzitásának növelésére volt szükség, 

amelyet 2013-ban meg is lépett a kormányzat. Ehhez a díjpolitika 

egységesítését és módszertani megváltoztatását, valamint eszközleltárt 

                                                           
22

 Jellemzően a jobb egészségügyi helyzet, kevesebb daganatos és máj, illetve 

vesemegbetegedés. Fontos lehet továbbá a kisebb környezetterhelés, amely kényelmi 

(bűzhatás) és mezőgazdasági szempontokat támogathat.  
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kellett csinálni. A CBA átszámítások, így a vissza nem térítendő 

támogatások arányának növelése értékes időt vesz el a megvalósítás 

időkeretéből.  

4. A projekttulajdonos önkormányzatok és önkormányzati vezetők, 

tervezők és műszaki ellenőrök felelősségét szükséges lenne szigorítani. 

Becslések szerint 40-60%-al több pénzt fordítunk a projektekre, mint az 

elengedhetetlen lenne (Kerekes, 2002, Somlyódy et al, 2011). A 

beruházás fajlagos mutatóinak vizsgálata kiemelt fontossággal bír, 

hiszen a túlköltés egy része a túlzott kapacitások kiépítéséből, másik 

része a túlköltségelésből adódik. 

5. Komoly dilemmát okoz a beruházások okán létrejött infrastruktúra 

hosszútávú fenntartása, illetve az infrastruktúra társadalmi igényekhez 

kapcsolódó viszonya. A fogyasztói szokások változása, klimatikus 

változások, vagy akár technológiai áttörés is okozhatja a meglévő 

infrastruktúra kapacitásának nem várt csökkenését. Mivel a 

beruházások várt élettartama hosszú (30-50 év), az infrastruktúra a 

külső igényváltozásokkal szemben rugalmatlanná válik.   

 

A felsorolt megállapításokból az következik, hogy sem az Európai Unió, sem 

a hazai kormányzat, sem a projektgazda önkormányzatok érdeke nem 

támogatta a költséghatékonyság betartását. Brüsszel a magasabb beruházási 

költségek miatt magasabb díjak beszedésével biztosítottnak látta a 

fenntarthatóságot. A közbeszerzési szabályok szigorú monitoringjával és a 

szennyvízkezelési standardok egységes európai normáinak bevezetésével 

piacot teremtett a fejlett országok technológia szállítóinak és kivitelező 

cégeinek. A projektgazdák a projektek költségvetésében választási retorikát, 

míg az állam gyors és egyszerű forráslekötést látott. A valóság azonban egyik 
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fél előzetes várakozását sem igazolta vissza. A valóságot legjobban a 

következő idézettel lehet megragadni:  

„Lényeges, hogy a 91/271/EGK irányelv csak a 2000 lakos egyenérték feletti 

agglomerációkra javasolja a hagyományos, közműves szennyvíz-elvezetési 

és -tisztítási gyakorlat alkalmazását. Azokon a településeken, 

településrészeken, ahol ez nem jelent környezetvédelmi szempontból előnyt, 

vagy pedig a költségek túlzottan megnőnének, a hagyományossal 

egyenértékű, egyedi szennyvízelhelyezés is alkalmazható. Az új 

beruházásoknál ezeknek az alternatív, természetközeli megoldásoknak az 

eddigieknél jóval nagyobb mértékben lehetne teret engedni. A csatornázás-

szennyvíztisztítás fejlesztésének fontos stratégiai kérdése az, hogyan lehet a 

beruházásokat a források leghatékonyabb felhasználásával, a befogadók 

terhelésének minimalizálásával, okosan felhasználni. Komoly kockázatot 

jelent az alacsony fizetési hajlandóság (ma is közel egymillió ember nem köt 

rá a kiépült csatornarendszerre) és a szakemberhiány. „Szennyvízkultúránk” 

általában véve alacsony (Somlyódy 2007), a szennyvíz-technológiák 

elavultak, az üzemeltetés színvonala (kevés kivételtől eltekintve) komoly 

kívánnivalót hagy maga után.” (Somlyódy, 2011) 

A környezetvédelmi projektek előkészítése sokváltozós, hosszú trendeken 

alapuló ezért nagy bizonytalansági kockázattal bíró, nehezen optimalizálható 

feladat. A komplex projektek előkészítése vonatkozásában már vannak 

értékelhető, pozitív hazai tapasztalatok, amelyeket érdemes felhasználni. Az 

Első Nemzeti Fejlesztési Terv, Projekt Előkészítési Alapjainak ötlete lehetne 

a kiindulási pont23. Megfelelő jogi, szakmai és pénzügyi keretek felállításával 

                                                           
23

 Az NFT 1 három Projekt Előkészítő Alappal (PEA) is dolgozott, de a tanulmány 

javaslatával ellentétben ezeket megfelelő mennyiségű és értékű projekt feltárására hozták 

létre, az előkészítés csak másodlagos szempont volt. A PEA 1 központi tanácsadó 
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elegendő szakértői kapacitással meg lehetne tenni azokat a szükséges kezdeti 

lépéseket, amelyek adatot szolgáltatnak ahhoz, hogy az elemzéseinket el 

tudjuk végezni. Ebbe a folyamatba kell bevonni a projektgazdákat, hogy 

magukénak érezzék az előkészítést. Továbbmenve az elemzések elkészítése 

már csak a standard modell feltöltését jelenti, így azt akár központilag is 

menedzselni lehet, ezzel is tehermentesítve az adminisztratív funkciók alól a 

projektgazdákat. Az előkészítési fázis feladata a vissza nem térítendő 

források feletti lakossági és egyéb közösségi vagy magánforrások bevonása 

az elő- és önrész-finanszírozáshoz. A központi támogatás következő 

lépcsőben kiterjedhet a szükséges projektmenedzsment feladatokra, valamint 

a monitoringra egyaránt.  

Szükség lenne a támogatási intenzitás lehetséges maximumának növelésére 

és egyúttal a projektgazdáknál a személyes vezetői felelősség 

megkövetelésére is. Az intézkedés hatására az önkormányzatok önrész 

biztosítási problémái ugyan csökkentenénk, de párhuzamosan a pénzügyi 

elkötelezettség is gyengülne. Mindezt egyensúlyozni lehetne azzal, ha az 

Állami Számvevőszék részére kontroll jogokat biztosítana az állam: például a 

projektben felmerülő kifizetéseket átmeneti leállítására, vagy szükség esetén 

irányító biztos kirendelésére lenne lehetőség. Amennyiben a projekt 

megvalósítása-, vagy az üzemeltetése során a projektgazda nem megfelelő 

gondossággal járt el, akkor rendszerszerűen szükséges lenne meghatározni a 

számon kérhető (szakmai és politikai) felelős vezetőket.      

A díjak vonatkozásában a teherviselő képesség vizsgálatát célszerű lenne 

kistérségi szintű felméréssel és annak elemzésével alátámasztani. A tényleges 

jövedelmi viszonyok, fizetőképesség és érzékelt pozitív hatások összhangját 

                                                                                                                                                      
konzorcium támogatásával, a PEA 2-3 regionális forrásokkal és decentralizált tanácsadási 

koncepcióval működött.     
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kell megteremteni. A harmonizáció csak megfelelő alapadatok, transzparens 

kutatás és átfogó kommunikáció használatával végezhető el hatékonyan.    

6.1  Javaslatok a CBA módszertan alkalmazásának 

módosítására 

 

6.1.1 Pénzáram becslés 

Pénzáram becslés kockázatairól számos szakmai értekezés született a 

múltban. A teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül szemléltetjük a 

szennyvízprojektek esetében megfigyelhető legjellemzőbbeket: 

 A költségek könnyebben számszerűsíthetőek és becsülhetőek, mint a 

bevételek. 

 Hosszú távú trendek becslése igen nehéz, regressziós egyenes 

alkalmazása sokszor téves előrejelzést ad. Célszerű a projekt 

életciklusát és a várt demográfiai és technológiai változásokat is 

figyelembe venni. A várt 30 éves előrejelzés hossza a mai gazdasági 

környezeti bizonytalanságot is figyelembe véve igen magas eltéréseket 

okoz a becsült terv értékben a később megfigyelt ténylegeshez képest.    

Az elemzés alapkövei közül a diszkontráta használata még olyan pont, 

amelyet érdemes megvizsgálni. A pénzügyi számításoknál 5%-os, a 

közgazdasági elemzésnél 5,5% diszkontráta alkalmazandó. Javasolt lenne 

olyan módszertant alkalmazni, ahol a ráta alkalmazkodna az ország kockázati 

felárához, valamint az egyes földrajzi és etnográfiai területekhez kötött 

fizetési kockázatokhoz kapcsolt elvárt jövedelmezőségéhez. Jelenleg a 

környezetvédelem területén az elemzésekben nincs különbség a különböző 

beruházások diszkontrátái között. A különböző technológiát alkalmazó 

beruházások diszkontrátái közti differenciálást is érdemes lenne megfontolni. 
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A diszkontráta változtatása jelentős támogatási intenzitás különbséget okoz. 

1% növekedés a pénzügyi diszkontrátában programszinten több tízmilliárd 

támogatás többletet eredményez. A konkrét felállított Mezőladányi DCF 

modellen keresztül bemutatva, a pénzügyi diszkontráta 1%-os emelésével 

támogatási intenzitás 85%-ról, 88,2%-ra emelkedett.  

6.1.2 Változatelemzés 

 

A változatelemzés szerepe kiemelkedő, hiszen releváns és költséghatékony 

műszaki technológiai változatokat kell ismerni és összevetni ahhoz, hogy a 

környezet és a lakosság igényeinek leginkább megfelelő megoldást meg 

lehessen találni. Keretfeltételek meghatározása célszerű, amelyeket 

kulcsindikátorok és fajlagosok megadásával érdemes definiálni. A 

keretfeltételek megadását a Közreműködő Szervezetnek kellene teljes 

mértékben kontrollálnia, alapozva a nemzetközi tapasztalatokra, de 

figyelemmel kísérve a hazai lehetőségeket és igényeket is. A folyamat 

megoldása lehet a Közreműködő Szervezet szakembereinek teljes kontrollja 

is, azonban ezt ellehetetleníti a projektgazda bevonásának mellőzése. A 

másik lehetőség, hogy szoros szakmai ellenőrzéssel és iránymutatással, de a 

helyi fogyasztókat képviselő szervezet, beruházó készíti el a releváns 

változatok elemzését. Ebben az esetben a releváns változatokat és azok fő 

paramétereit is a KSZ és a projektgazda közös munka során dolgozza ki, 

majd a kidolgozott paraméterek mentén a projektgazda készíti el az elemzést. 

Mindkét javasolt eljárásrendi módosítások előnye a szakmai döntés 

megalapozottságának növelése, valamint az, hogy a változatelemzés 

megbízható valós képet ad az elemzés után a különböző alternatívák 

tényleges költségeiről. Standard elemzés esetén összehasonlíthatóvá válnak a 
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lehetőségek mind egy projekt esetében, mind a projekteket egymással 

összevetve.  

A változatok mikro és makroszintű elemzése is fontos, hiszen a makroszintű 

kockázatok kezelését majd szétterítését akkor lehet megoldani, ha 

mikroszinten elemeztük és aggregálhatóvá tettük azokat. A technológiai és 

használói igények is a hosszú használati idő folyamán változnak, így az 

egynemű megoldások változtatása csak jelentős exitköltségek mellett lesz 

lehetséges. Mindezek miatt vegyes rendszerek használata lenne javasolt, ahol 

az esetleges átállási költségeket is ütemezetten lehetne majd végrehajtani.  

6.1.3 Érzékenységvizsgálat, kockázatkezelés 

 

A CBA útmutató egyik legkevésbé kidolgozott fejezetei az 

érzékenységvizsgálat és a kockázatelemzés. Az útmutató meglehetősen nagy 

szabadságfokot enged meg a projektgazdáknak, így a következtetések 

levonása, vagy a projektek összehasonlíthatósága nem biztosított. A nem 

standard és így nem összehasonlítható elemzések, outputok egymással nem 

összevethetőek, így felelős döntés nehezen hozható a kapott információk 

alapján.  

A kockázatelemzés és kezelés legfontosabb feladata az, hogy a hosszú távú 

pénzügyi, technológiai és környezetvédelmi fenntarthatóságot biztosítsa a 

projekt. Azaz, a pénzügyi likviditás és az üzemeltetés megbízhatósága stabil 

legyen, valamint a környezetvédelmi szempontok megvalósuljanak a projekt 

teljes időszakában. Abban az esetben, ha szignifikáns romlást érzékelünk 

bármelyik kijelölt kulcsindikátornál, olyan előre megfogalmazott 

forgatókönyv szerinti akciót kell végrehajtani, amely megakadályozza a 

minőség további romlását. Az optimális állapot eléréséhez jól átgondolt 

forgatókönyvekre, a kockázatokra adott válaszokra és pénzügyi tartalékokra 
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van szükség. Tapasztalataink szerint a benyújtott pályázatoknál pont ezek a 

kérdések a legkevésbé átgondoltak. Az érzékenységvizsgálat és 

kockázatelemzés során is megfontolandó, hogy a Közreműködő Szervezet 

saját standardjai alapján végezze el az elemzéseket.  A kockázatkezelési 

módszertant jól szintetizálta az IPMA és PMP által minősített 

projektmenedzserek által követett módszertani útmutató (PMBOK). 

6.1.4 Közgazdasági-társadalmi elemzés 

 

A közgazdasági költség-haszon elemzés az egyik legfontosabb része a 

támogatási döntésnek, mivel ezek alapján lehet megítélni, hogy a teljes 

társadalomnak a beruházás hasznot hoz-e. Ehhez képest több ponton is 

ellentmond a gyakorlati megközelítés az elméletnek. Az uniós vállalások 

alapján elkészült Szennyvíz Program kijelöli azokat a területeket, ahol 

legkésőbb 2015-ig meg kell valósítani a fejlesztéseknek. Ezeken a területeken 

a pályázati rendszerben támasztott verseny nem célravezető, mivel 

mindenképpen meg kell felelni a vállalt derogációs szabályoknak. A 

projektek versenyeztetésének egyetlen értelme azok ütemezésében rejlik, bár 

a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a rangsor megállapítása sem 

célravezető.  Megfigyelhető, hogy a társadalmi hasznok és költségek 

becslésekor (CBA) a nemzetközi standardoktól is eltér a hazai gyakorlat. A 

nemzetközi gyakorlat alapján nagyon részletes környezeti hatásvizsgálatot 

végeznek és egyéb számszerűsíthető társadalmi externáliákat is figyelembe 

vesznek. A legfontosabb vizsgálandó tényezők a szennyvíz negatív 

környezeti hatása miatt kialakuló betegszám változása és ennek pénzügyi 

megtakarításai, a tisztítómű és a csatornahálózat üzemeltetése miatt keletkező 

levegő- és zajszennyezés hatása, valamint a projekt foglalkoztatottságra 

gyakorolt hatása. Ezzel szemben a magyar gyakorlat egy elméleti alternatív 
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megoldás költségeinek bemutatása. A társadalmi haszon ebben az esetben az 

alternatív módszer költségeink elkerülése.  

Jelenleg Magyarországon a projektgazdák társadalmi költségként az egyéni 

szennyvíztárolók, emésztőgödrök és szippantás költségét mutatják be. Ezek 

kialakítási és működtetési költségei elmaradnak, így társadalmi szinten 

megtakarítást jelentenek, amely növeli a beruházás társadalmi nettó 

jelenértékét. Az egyéni szennyvíztározók kiiktatásával megtakaríthatóak a 

környezetszennyezési bírságok is, amelyet a szennyezést kibocsátóknak kell 

megfizetni. A feltételezések szerint a bírságok értéke megegyezik a felszíni 

vizek védelmének társadalmi értékével, így ez szintén növeli a projekt 

társadalmi nettó jelenértékét.  

Összevetve a jelenlegi gyakorlatot a nemzetközi példákkal a társadalmi 

hasznok meghatározása nálunk egyszerűen az alternatív megoldás, azaz az 

egyedi emésztőgödrökkel járó költségek megtakarításának számbavételével 

történik. Az alkalmazott módszer hátránya, hogy ez nem jelent valós 

társadalmi hasznossági korlátot. Az egyedi megoldások elkerüléséből 

származó megtakarítások olyan jelentős összeget képviselnek, hogy majd 

minden esetben a közgazdasági nettó jelenérték pozitív lesz. Mindezek miatt 

Magyarországon az elemzett beruházások mind megvalósítandóak lennének. 

A módszerrel csak a különböző projektek egymás közötti rangsorolása 

lehetséges. Javaslatunk szerint az alkalmazott módszertan mellett a 

számszerűsíthető és objektív módon felderíthető társadalmi hasznosságot is 

vizsgálni kellene.         

6.1.5 Egyéb külső finanszírozási aspektusok 

 

A beruházások forrásszükségletét jelentős részben a vissza nem térítendő 

támogatások finanszírozzák, azonban aktív banki szerepvállalásra a projektek 



 138 

 

kivitelezhetőségének szempontjából égető szükség van. Az EU elvárása 

szerint a szennyvízkezelési projektekkel kapcsolatosan elvárás, hogy a vissza 

nem térítendő támogatások mellett a banki hitelek is jelenjenek meg a 

projektek finanszírozásban. A tevékenység jövedelmezőségét közép-alacsony 

szintre becsüli az EU, amelyet a hazai kimutatások nem erősítettek meg. 

Magyarországon a szektor jövedelmezősége inkább közép-magas szinten volt 

2012-ig. A teljes szektor jövedelmezőségére léteznek becslések, amelyekből 

néhány kiemelt mutatót érdemes bemutatni: 

• EBITDA/árbevétel (2005): 30,4% 

• adózás előtti eredmény/saját tőke (2005): 8,2% 

Eddigi finanszírozási gyakorlat változóban van. A 2008-ban kirobbant és 

2009-ben tetőző pénzügyi válság hatása miatt a hitelforráshoz való 

hozzáférés jelentős mértékben nehezebb lett. A szolgáltató cégek 

tulajdonosai jellemzően önkormányzatok (57,6%: 2005). Az önkormányzatok 

hitelezési kockázata növekedett. A válságig jellemző általános hitelezési 

célokra folyósított hitelek, bankok által lejegyzett kötvényeken keresztül 

történő finanszírozás teljes mértékben leállt. Jelenleg az önkormányzatok, 

vagy önkormányzati tulajdonú üzemeltető társaságok csak akkor kapnak 

hitelt, ha jó az adós minősítésük és a projekt is jó. A projektet a várható 

szabad cash-flow állománya minősíti, amely a hitel kamatának és tőkéjének 

törlesztését biztosítja. A kereskedelmi bankok csökkenő hitelezési és 

kockázatvállalási képességét a helyi, állami tulajdonú fejlesztési bank, vagy 

nemzetközi pénzintézetek (EBRD, EIB) tudnák ellensúlyozni. Új szereplők 

bevonása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű forrás 

álljon rendelkezésre. A banki hitelezési feltételrendszer néhány kiemelt 

pontját elemeztem, annak érdekében, hogy képesek legyünk megítélni a 

vizsgált projektek finanszírozási esélyeit: 
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1. Adósminősítés. Véleményünk szerint igen jelentős eltérések lehetnek a 

projektgazdák megítélésében, azaz a minősítések eredményében. A 

beruházás tulajdonosai az önkormányzatok. Jellemzően a megyei jogú 

városok és a 10.000 lakos egyenértékes (LE) feletti települések 

esetében az adósminősítések még mindig jónak mondhatóak. A kisebb 

települések, önkormányzati társulások esetében azonban ez már 

korántsem egyértelmű. Az önkormányzatok minősítésének és az ebből 

következő felállított hitellimitek alapja az adós saját jogon szerzett, 

szabadon felhasználható bevételei. A bevétel legfőbb tételei az 

iparűzési- és egyéb helyi adók. A válság hatására a bevételek mértéke 

csökkent, a központi kormányzat egyes intézkedései miatt pedig azok 

rendelkezésre állása az elmúlt időszakban bizonytalanabb lett. 

Megállapítható, hogy az üzemeltetést végző cégek tőkeereje 

jelentősnek mondható, 2005-ben 127,5 milliárd forint volt, amely a 

nemzetgazdasági átlag 3,5-szerese. A pályázatok a megvalósító 

önkormányzatok és üzemeltető társaságok pénzügyi minősítésével nem 

foglalkoznak. Véleményünk szerint a sikerességhez elengedhetetlen 

lenne az, hogy az államot képviselő intézményi szereplők, mint a KSZ 

és IH a projektgazdákat pénzügyi szempontból is minősítsék, és ahol 

szükséges, garanciákkal erősítsék meg azokat annak érdekében, hogy 

finanszírozhatókká váljanak. Azért, hogy 2015-ig végre lehessen 

hajtani a szennyvízkezelési vállalásokat, jelentős, de differenciált 

állami szerepvállalás lenne szükséges. Kiadott állami garanciák 

vezethetnek az önkormányzati környezetvédelmi projektek 

tulajdonosainak minősítésbeli megerősítéséhez. 

2. Projekt pénzáramának elemzése. A kereskedelmi banki hitelezés során 

igen fontos, hogy a beruházásból származó bevételek megalapozottak 

legyenek és fedezzék a hitel kamat- és tőketörlesztését. Amíg a 
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hitelezési piacon a verseny éles volt, addig a bankok elfogadták akár 

azt is, hogy ne a projektből származó bevétel, hanem az önkormányzat 

költségvetése legyen a biztosíték arra, hogy a hitel törlesztésre kerül. 

Ma már fontos szempont, hogy a projektből származó bevételekből 

biztonságosan lehessen fedezni a törlesztést, és emellett 

nagyságrendileg a szabad pénzeszköz állománynak 1,3-szorosan meg 

kell haladnia a mindenkori adósságszolgálatot. A beruházásból 

származó díjbevételek kalkulációjakor a nem fizető ügyfelek aránya 

jelent fontos mérlegelési szempontot. A feltételezések szerint a víz és 

szennyvízdíjak tekintetében a lakossági átlagjövedelem 3,5%-a az a 

fizetőképességi korlát, amely összeg alatt a várható nem fizető ügyfelek 

aránya alacsony. Ebben az esetben a projektet használó lakosság, tehát 

a rákötések aránya is jelentős (90% feletti). A pályázati rendszerben 

alkalmazott 3,5%-os lakossági átlagjövedelemre vetített díjkorlát így 

jelent bizonyos fizetőképességre gyakorolt pozitív hatást. Jelentősebb 

kockázatcsökkentő hatása van azonban annak, ahol a díjak adóként 

történő beszedése lehetséges. Ezekben az esetekben a fizetési 

hajlandóság is magasabb. Véleményünk szerint a jelenlegi CBA 

elemzési irányelvek a pénzáram vizsgálatának szempontjából a banki 

elvárásokat jelentős részben kielégítik, de törekedni kell arra, hogy a 

bevételek befolyásának (kevesebb rákötés és a nem fizető ügyfelek 

arányának növekedése) kockázata csökkenjen.   

3. Biztosítékok. Hosszú lejáratú beruházási hitelek fedezeteként az adós 

minősítésének függvényében kérnek a bankok biztosítékot. Jó 

minősítésű ügyfelek esetén 0-50%-os, míg a kevésbé jó ügyfelek esetén 

a hitel értékének akár 100%-át ingatlanfedezetként szükséges 

biztosítani. Az önkormányzatok rendelkeznek felhasználható 

ingatlanokkal, de azok nagy része nem forgalomképes, hiszen az 
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önkormányzati törzsvagyon részét képzi. A biztosítékadási 

kötelezettség biztosítását csak állami vagyonátadással, vagy egyéb 

állami szerepvállalással (garancia) lehetne megoldani. A pályázatokhoz 

2005-ben eltörölték az önkormányzatok biztosítékadási kötelezettségét 

az EU felé, így legalább ez nem szűkíti tovább a hitelfelvételi 

lehetőséget. 

4. Eljárásrend. Szükséges lenne a pályázat és a hozzá kapcsolódó 

megvalósíthatósági tanulmány, illetve a hitelkérelem párhuzamos 

készítését megoldani. A hitelező bankoknak, a projektgazdáknak és az 

intézményi szereplőknek (KSZ) állandó kapcsolatban kellene állniuk. 

Jelenleg a kapcsolatok csak kétoldalúak. Az eddig megvalósított 

projektek lefolyásában jelentős elmaradás volt megfigyelhető. A 

problémák a jelenleg értékelés, vagy megvalósítás alatt álló projektek 

esetében is fennállnak. Javaslatunk szerint a Közreműködő Szervezet 

projektek felett gyakorolt jelenleginél szorosabb kontrollja szükséges. 

A feladat ellátásához a szükséges erőforrások, kompetenciák 

megteremtésével és az elszámoltatható felelősség bevezetésével lehetne 

előrelépni. A tanulmány során kiemelkedő szempont volt a 

bankrendszer integrálása az előkészítési-, döntési- és megvalósítási 

folyamatokba. Ennek az új szempontrendszernek az elemzésekbe 

történő beemelése a jelentősen csökkenő ügyfél hitellimitek, ezzel 

kapcsolatos szűkülő hitelezési aktivitás és a növekvő banki marzsok 

miatt elkerülhetetlen. Mivel a megvalósításban jelenleg az elérhető 

fejlesztési- és hitelforrások jelentik a kritikus szűk keresztmetszetet, 

ezért a banki szereplők szoros bevonása elengedhetetlen a sikeres 

megvalósításhoz és a projektek hosszú távú fenntartásához. 
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6.2 Társadalmi hasznok alternatív elemzése a nagyatádi példa 

alapján 

 

A feltételes értékeléssel végzett kérdőíves felmérés elsődleges 

lebonyolításának oka az volt, hogy egy nemzetközileg is elfogadott, és az 

eredményeit tekintve reális alternatívát jelentő módszertant használva, a 

kapott eredmények összehasonlíthatóak legyenek a Nagyatád és környékén 

megvalósuló csatornahálózat és hozzá kapcsolódó szennyvíztelep 

korszerűsítési beruházás támogatási dokumentumában használt CBA elemzés 

által megadott társadalmi haszon értékéhez. Mivel a beruházás során 

keletkező várható társadalmi haszon mértéke a beruházás egyik legfontosabb 

mérőszáma, így ennek vizsgálata jogosan merült fel. CVM módszerrel 

Magyarországon nem vizsgáltak társadalmi hatásokat víziközmű projekt 

esetében.  

 

Egy ilyen összehasonlítás célja nem elsődlegesen az, hogy kritizálja az egyes 

módszertanok állításait – bár nyilvánvalóan elgondolkodtató a kapott 

eredmények tekintetében -, sokkal inkább az, hogy használható alternatívát 

mutasson egyrészt a döntéshozóknak, valamint mivel társadalmi hasznok 

értékéről van szó, bevonja magát az érintett települések lakosait is, 

megismerje az általuk fontosnak tartott szempontokat és a beruházás általuk 

megítélt szubjektív hasznait. 

 

Semmiképpen nem negatív kritika, sokkal inkább előremutató és a 

fenntartható beruházási döntések támogatása volt a cél, hiszen a nemzetközi 

elfogadottság ellenére is, a feltételes értékelés módszertana nehezen védhető 

abban a tekintetben, hogy szubjektív értékítéleten alapul. A kapott 

eredmények ereje is éppen ebben rejlik, hiszen az olyan módszertanok, mint 
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a költség-haszon (CBA) elemzés bizonyos esetekben rendelkezésre álló 

biztosnak tűnő adatok alapján nagyon jól használható, azonban a tényleges 

társadalmi hasznok vizsgáltában itt is több, sokszor megkérdőjelezhető, vagy 

előre nem kiszámítható feltételezéssel kell élni. 

 

Fontos szempont az is, hogy míg egy beruházás hasznait így a tényleges 

lakossági vélemények alapján is felmérhetjük, számtalan olyan dolog 

árnyalhatja a kapott eredményeket, amelyeket előzetesen szükséges 

felismerni és ennek megfelelően az elemzés során mindvégig nyitottan kell 

hagyni. Ilyen szempont lehet például a válaszadók, a társadalmi hasznok 

megítélésének képessége is, hiszen annak mértéke több tényezőtől is függ: 

mennyire hosszú, vagy éppen rövidtávon gondolkodnak, mennyire képesek 

felmérni a szennyvíz nem biztonságos elhelyezésből várható egészségügyi és 

egyéb problémák hatásait, illetve mennyire voltak képesek a kérdőív által 

feltett kérdéseket őszintén és átgondoltan megválaszolni. Ezek a kérdések az 

ilyen jellegű kérdőívek természetes velejárói és nem annak használatát 

befolyásolják, sokkal inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy bizonyos 

paraméterek változtatása esetén (lakossági tájékoztatás, oktatás, egyéb) az 

eredmények is változhatnak. 

 

Befolyásolhatja egy beruházási döntés meghozatalát – és ez különösen igaz a 

széles társadalmi rétegeket érintő projektekre –, hogy az érintett települések 

döntéshozói milyen mértékben vették figyelembe az elővigyázatosság elvét. 

Az erős elővigyázatosság egy szennyvízberuházás esetében jelentheti azt, 

hogy a várható társadalmi hasznok értékének figyelembe vételével a 

döntéshozók egyéb szempontokat is mérlegelnek, mint a várható illegális 

szennyvízlerakás, bűzhatás, gazdasági és társadalmi hatások kérdése, és ezek 

alapján mégis a beruházás megvalósítása mellett döntenek, akkor is, ha annak 
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kimutatható társadalmi hasznai esetleg nem érik el a beruházás összköltségét.  

Mindezeknek a figyelembevételével kell az alábbi adatokat értékelni, és ahol 

lehet a megfelelő következtetéseket levonni. 

 

A CVM módszertan alapján a már korábban bemutatott, két különállóan is 

használható társadalmi haszonértéket kaptuk a megkérdezettektől. Az egyik a 

referendum jellegű válaszok során adott egy főre jutó forint felajánlások 

összege, amelyet a sávos kialakítás miatt vizsgáltunk a sáv alján, közepén és 

tetején feltételezett értékkel is. Az így kapott egy főre jutó érték a 

reprezentatív mintavétel miatt aggregálhatóvá válik a teljes érintett 

fizetőképes lakosságra nézve. A hatások teljeskörű felmérését megerősítették 

az RMT-ben kiemelt externáliák felsorolása, valamint a lefolytatott szakértői 

mélyinterjúk eredménye. A különböző hatások WTP értékeinek 

összeadhatósága attól függ, hogy a hatások függetlenek-e egymástól. Mivel a 

független változók biztosítása a bonyolult gazdasági hatásmechanizmusok 

miatt nehézkes, a problémát azzal lehet feloldani, hogy a kérdőívet kitöltőket 

informáljuk. Szükséges tudniuk, hogy a kérdésekre adott WTP értékek 

függetlenek egymástól, még akkor is, ha a gazdasági hatások akár fedik is 

egymást.    

 

A társadalmi haszon mértékét azonban az elmaradt haszon elve alapján is ki 

lehet számolni, felhasználva a nyílt végű kérdés során megkapott WTA 

összegeket. Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Táblázat 24: A szennyvízberuházás során keletkező externáliák WTP és 

WTA összegének meghatározása 

  WTP WTA 

  Sáv alja Sáv közepe Sáv teteje Átlag 

Ingatlanár 

növekedése 
642 436 515 970 651 752 1 414 440 039 

351 398 / fő 

Munkahelyek 

teremtése 
233 760 334 388 509 642 577 373 620 

Turizmus 

fejlődése 
158 950 667 267 816 106 376 689 801 

Kényelmi 

szempontok 
280 521 855 418 951 362 557 390 624 

Környezet-

védelem 
226 451 638 370 105 168 513 769 301 

       

TOTAL WTP  1 542 121 009 2 416 034 029 3 439 663 384 5 719 353 848 

 

Ezek alapján jól látható, hogy a felmérésben résztvevők a beruházás 

társadalmi hasznait az RMT-ben szereplő társadalmi haszon mértékénél 

(5.662.000 ezer forint) még a sáv tetején is jelentősen eltérő haszonnal 

értékelték. Érdekes eredmény, hogy az átlagos egy főre jutó WTA összegek 

aggregálásakor viszont azt láthatjuk, hogy az majdnem teljes mértékben 

megegyezik a CBA módszertan által kiadott eredménnyel. A képet némileg 

árnyalja, hogy a kérdésre ténylegesen válaszolók, mindössze a 

megkérdezettek körülbelül egynegyede volt, a többiek a kérdésre nem tudtak 

konkrét számszerű összeget meghatározni. 

 

Mindegyik érték esetében a kérdőív során kapott egy főre jutó értékeket 

vetítettük a teljes vizsgált lakosságra nézve, amely összesen 16.276 főt 

jelentett.  Az alábbi táblázat az RMT-ben kiszámolt társadalmi haszon 

értékének és a kérdőív során, a lakosság megítélése alapján kapott értékeket 

mutatja be, felhívva a figyelmet az eltérések nominális és százalékban 

kifejezett mértékére is. 
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Táblázat 25: A teljes érintett lakosságra vetített aggregált WTP és WTA 

összegek eltérése az RMT-ben meghatározott társadalmi haszonértéktől 

 

  WTP WTA 

  Sáv alja Sáv közepe Sáv teteje Átlag 

Eltérés nominálisan - 4 119 878 991     - 3 245 965 971     - 2 222 336 616     57 353 848     

Eltérés %-osan -367% -234% -165% 1% 

 

Mindezek alapján a statisztikailag is elfogadható módszertan szerint, mely 

alapján a felajánlott sávos forint összegeket középértéken vesszük figyelembe 

a beruházás társadalmi hasznossága a 2,5 milliárd forintos összeghez közelít, 

amely majdnem 3,3 milliárd forinttal elmarad az RMT-ben számolt 

eredményektől.  

 

Első ránézésre talán meglepő, hogy a kapott WTP összegek ilyen jelentős 

eltérést mutatnak a WTA összegekhez viszonyítva, azonban ez pontosan 

alátámasztja azt a kutatási eredményt, amelyre vonatkozóan már többek 

között List és Gallet (2011), valamint Little & Berrens (2004)-ben már 

megállapítást tett, hogy a fizetési hajlandóság mértéke és az elmaradt 

gazdasági vagy társadalmi előny elmaradásáért elvárt kompenzáció akár 135-

300%-al is eltérhetnek egymástól. Ennek magyarázata a már korábban 

említett ok lehet, hogy az emberek, ha ténylegesen is ki kell fizetniük 

valamilyen nem piaci jószág létrejöttét, akkor sokkal inkább figyelembe 

veszik anyagi lehetőségeiket és egyéb preferenciáikat, míg ha másoktól 

várnak el annak elmaradásáért kompenzációt, akkor ugyanannak a vizsgált 

nem piaci jószágnak sokkal magasabb értéket hajlamosak tulajdonítani. A 

kapott eredmények ebben a tekintetben sokkal inkább megerősítőleg hatnak, 

mintsem ellentmondást tükröznének.  
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Az RMT-ben a KSH adatokból származó térségre jellemző demográfiai 

lakosságszám alakulása historikus adatok alapján lassú csökkenést mutat, 

amely azonban ciklikus jelleggel időközönként felfele korrigál, így az RMT-

ben elfogadhatónak tekinthetjük a jelenleg népességszámmal való kalkulálást 

a projekt időtartamára vonatkozóan. Láthatjuk, hogy a 2017-es évet követően 

mind a várt lakossági vízfelhasználás és kibocsátott szennyvíz is egyenletes 

értéket mutat és a beruházás ezzel az értékkel számol. További, a kapott 

eredmények és az RMT-ben szereplő adatok között jelentős mértékben a 

szippantott szennyvíz mértéke és annak éves díja között található. A 

megvalósíthatósági tanulmányban a fenti költségeket havi szinten tekintve 

minimum 10.000, maximum 14.000 forintnyi költséggel, azaz átlagos értéken 

számolva éves szinten 144.000 forintnyi anyagi tehernek tüntettek fel. A 

kapott kérdőíves válaszok alapján a szippantás költsége alig haladja meg a 

háztartásonkénti 45.000 forintot éves szinten. Ennek az eredmények a 

vizsgálata szükségszerűnek tűnt, hiszen amennyiben a kérdőív által kapott 

adatokat feltétel nélkül elfogadjuk, akkor a beruházás során számított 

díjbevételek, valamint a szennyvíztelep kapacitásának alakulása is jelentősen 

túltervezettek lettek volna.  

 

A kutatás során kapott értékeket a legtöbb esetben ésszerűnek tartva és 

elfogadva, ugyanakkor ismerve a szürke tevékenységek hazai mértékét, a 

kapott éves 45.000 forintos értéket további vizsgálatnak kellett alávetni. A 

kérdőíves felmérésben kapott adatokat a hivatalos statisztikai adatok alapján 

elvégzett számításokkal vetettük össze. A keletkező szennyvíz reális mértékét 

a települések egy főre eső vízfelhasználásából tudtuk megbecsülni, 

amennyiben a felhasznált ívóvíz mennyiségét azonosnak tekinthetjük a 

keletkező szennyvíz mennyiségével. A számlázott háztartásonkénti ivóvíz 

mennyiségére megbízható adatok álltak rendelkezésre a helyi 



 148 

 

közműszolgáltatóktól. Mindezt össze lehetett vetni a kérdőívben megadott 

adatokkal, mely során a bevallott évenkénti szippantások számát, valamint az 

egy alkalommal fizetett összegeket összeszorozva meghatározhatóvá vált az 

egy évben szippantásra költött forint összeg. Mindezt visszaosztva a 

szippantás és ártalmatlanító telepre szállítás hivatalos díjával megkapható a 

várható éves szippantott mennyiség (köbméter) várható értéke. A kérdőívben 

megadott háztartáslétszám alapján továbbá kiszámolható az egy főre eső 

szennyvízmennyiség.   

 

A hivatalos statisztikai adatok és a bevallás alapján visszaszámolt értékek 

között jelentős különbségek vannak. Feltételezve, hogy a felhasznált víz egy 

része öntözési célra fogy el (a vizsgált településeken döntő többségben kertes 

házak vannak), illetve az összegyűjtött szennyvíz egy része elszikkad, még 

így is fenntartásokkal kell kezelni a válaszadók által bevallott szippantási 

költségeket, így ez alapján az RMT-ben szereplő adatokat tekinthetjük 

irányadónak.  

6.3 A módszertant érintő összefoglaló  javaslatok   

 

A kutatási eredmények egyértelműen bizonyították, hogy a projektek 

társadalmi hatásainak mélyebb és átfogóbb elemzése nemcsak új adatokat és 

szempontokat hoznak a projektek összevetésénél, hanem döntő hatást 

gyakorol a szűkös pénzügyi erőforrások allokációjára is. A gyakorlatban 

végrehajtott elemzések megdöbbentő tapasztalata, hogy sokkal mélyebben 

érintette az előzetes interjúkba vont döntéshozókat és a fogyasztókat is, mint 

ahogy arra számítottunk. Már csak azzal, hogy egy közfeladat ellátásáról 

kikérik a véleményüket magas elkötelezettséget lehetett teremteni. A 

társadalmi hasznok és egyúttal az elfogadottság emelésére legalkalmasabb 
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eszköz az érintettek bevonása. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a 

MT és a CBA módszertan alkalmazásának lépéseit célszerű lenne átalakítani. 

Első javaslatunk, hogy a társadalmi hatásvizsgálatot a disszertációban 

bemutatott módszertan szerint kellene elvégeznie a projektgazdának, a KSZ 

támogatásával és módszertani útmutatása szerint. A felmérések 

finanszírozását uniós forrásokból kellene biztosítani. A felmérés alapján 

szükséges lenne egy intervallumot meghatározni, amely skála az adott 

agglomerációban végrehajtható beruházás méretét definiálja. Második 

lépésként a műszaki alternatívaelemzést lenne szükséges forradalmasítani. 

Ehhez nyitottnak kellene lenni az alternatív egyedi megoldások 

alkalmazására is. A természeti adottságok (talajszennyezettség, vízminőség), 

népsűrűség és várható demográfiai, jövedelmi és fogyasztási trendek 

tekintetében a jövőt megfelelően előrelátó becslésekre lenne szükség. Az 

alkalmazható műszaki és technológiai megoldások kibővítésének 

tekintetében brüsszeli jóváhagyásra is szükség lenne. Természetesen a reális 

alternatívák feltárásához szükséges a KSZ szakmai támogatása. A leírt 

folyamatok finanszírozását meg kell teremteni, nemcsak intézményi-, de 

projekt szinten is. Az intézményi finanszírozást az uniós források TA 

keretéből lehet megteremteni. A projekt alapú finanszírozás megteremtéséhez 

azonban több tényező is szükséges. Egyrészről a végrehajtó önkormányzati 

projektgazdák hosszútávú finanszírozási modelljét kell törvényi szinten is 

garantálni. Másrészről a kiegészítő finanszírozást nyújtó kereskedelmi 

bankok finanszírozási folyamatba való bevonását és érdekelté tételét kell 

megoldani. A feladatok jól definiálhatóak, azonban megoldásuk nem 

egyszerű.  

 

 



 150 

 

7 ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A disszertáció megírása és a kutatások során számos megvizsgálható kérdés 

közül két témát elemeztünk alaposan. Első pontként a CBA elemzések 

módszertanával kapcsolatosan kutattuk azt, hogy mely elemeket kellene 

továbbfejleszteni. Számos módszertani tényezőt vizsgáltunk meg és tettünk 

módosító javaslatot. A vizsgált pontok közül a legkritikusabbnak a CBA 

elemzés társadalmi hatások vizsgálatának fejezetét azonosítottuk. Mindezek 

alapján második elemzési fókuszpontként a beruházások társadalmi hatásait 

vettük górcső alá.  

 

Eredmény I. A kutatás során a hazánkban alkalmazott módszertant 

összevetettük a nemzetközi területen használt standardokkal és arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a használt elemzések alapvetően a 

nemzetközi standardoknak megfelelően lettek kialakítva és az érintettek a 

gyakorlatban is ennek megfelelően használják. Természetesen a módszertan 

elméleti háttérének vizsgálata után fontos a gyakorlati tapasztalatokból 

következő finomítási és módosítási javaslatokat is megtenni. A javaslatok 

megtételéhez szükséges volt elvégezni a hazánkban előkészített projektek 

pénzügyi elemeinek széleskörű minőségi elemzését.  

 

A kutatás 2008-2013 között több, mint öt évet ölelt fel. Feltártuk, hogy CBA 

elemzések végrehajtási folyamatának egyszerűsítése és a módszertan 

használatához nyújtott központi támogatás átláthatóvá és összehasonlíthatóvá 

tette az elemzéseket. A CBA elemzésekben végrehajtott korrekciók 

összességében képesek voltak minőségi javulást okozni az elkészített 

dokumentációkban, amely így igazolta az első számú hipotézist. Az 

állítást alátámasztja CBA eljárásbeli módosítás után a vizsgált 
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dokumentációban érzékelt szignifikánsan magasabb értékelői minősítések 

pontszáma.  

 

Az elvégzett SWOT elemzés alapján azonosított gyengeségekre és 

fenyegetésekre a 6. fejezetben javaslatokat fogalmaztunk meg. Javaslataink 

az alkalmazott módszertan módosításával a döntéshozók magasabb 

követelményeinek való megfelelőséget javítják és tovább javíthatják a 

megvalósíthatósági tanulmányok minőségét. 

 

Eredmény II. Az uniós 91/271/EGK irányelvnek megfelelő 

szennyvízkezelési vállalás teljesítésének kényszere hazánk számára 

adottságnak tekinthető. A teljesítési kényszer mellett, azonban nem árt 

tisztában lenni azzal, hogy a társadalom számára a beruházások haszna 

meghaladja-e annak költségeit. Magyarországon nem készült reprezentatív 

kérdőíves kutatás szerint lefolytatott szennyvízberuházásokra vonatkozó 

társadalmi hatásfelmérés. A beruházási döntéseknél használt CBA társadalmi 

hatásokat fejezetének eredményei igazolják azt, hogy a társadalom számára 

hasznos beruházások jöhetnek létre, hiszen a CBA elemzések társadalmi 

költség-haszon elemzései rendre (az Európai Unió által elfogadott 

módszertan alapján) a projektek ENPV értékeit pozitívnak találta. Az 

elemzések azonban egy igen fontos és meghatározó feltételezésből indultak 

ki. Az alkalmazott feltétel, hogy az uniós természetvédelmi és vízkezelési 

normák alapján minden kijelölt szennyvízagglomerációban meg kell oldani a 

derogációs időszakban a szennyvízkezelést. A megoldás technológiailag lehet 

egyedi tározók, vagy gravitációs csatornahálózat és központi tisztítóművek 

alkalmazásával.  

Azt hogy a társadalom mekkora hasznosságot lát az adott környezetvédelmi 

probléma megoldásában nem volt elemzési szempont. Láthatjuk, hogy a 
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lefolytatott reprezentatív kérdőíves kutatás társadalmi hasznokra vonatkozó 

kontrollkutatása alapján a pozitív ENPV megléte csak részben igazolódott 

vissza. A WTP értékek összeadásával a legenyhébb feltételek mellett 

meghatározott intervallum összesítés mellett sem érte el a projekt direkt 

költségeit. A WTA érték esetében sikerült csak a direkt költségeknél 

magasabb hasznossági értéket azonosítani. Mindezek alapján a második 

hipotézist nem sikerült megerősíteni, azonban annak elvetését sem 

támasztják alá teljes mértékben a kapott adatok. A disszertáció 

javaslatainak megvalósításával lehetőség fog nyílni arra, hogy jelentős 

elemszámú mintán alkalmazzák az ajánlott módszertant. Az alacsony 

mintaelemszám miatt végső következtetés levonására akkor lesz lehetőség, 

ha minden elemzést átszámítunk és annak eredményeivel tisztában vagyunk.  

Annak, hogy a kutatási eredmények nem erősítették meg a hipotézist két oka 

lehet, amely okok valószínűleg egyidejűleg fejtik ki hatásukat. Egyrészről az 

érintett lakosság tájékozottsága és a projekt környezeti beágyazottsága nem 

éri el azt a szintet, hogy a használók a projekt hasznait minden esetben 

magasabbra értékeljék annak költségeitől. Ezen a fogyasztók projektbe való 

mélyebb bevonásával, megfelelően lebonyolított „oktatással” és széles körre 

kiterjedő „bevonó” kommunikációval lehetne segíteni. A társadalmi hasznok 

a fogyasztók általi azonosítása és észlelése igen fontos ahhoz, hogy a 

projektek pénzügyileg fenntarthatóvá válljanak. A tudatosabb fogyasztó 

magasabb hasznosságérzete egyértelműen kimutatásra került az elemzés 

során. 

Másik negatív hatása a projekteknek az indokoltnál nagyobb költségvetés 

lehet. Ezt a tényezőt csak a területi különbségek és műszaki alternatívák 

alapos vizsgálata mellett lehetne csökkenteni. A disszertáció szakmai keretei 

azonban csak a probléma feltárásáig vezettek. Megoldási javaslatok 
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megtételéhez a területi adottságoknak megfelelő, alternatív műszaki 

megoldások kidolgozására lenne szükség. Az alkalmazott megoldások 

költséghatékonysága bár elemzésre került a projekt értékelői által, de mivel 

mindenre kiterjedő „benchmark” nem állt rendelkezésükre, ezért a 

költséghatékonyság megítélése bizonytalan.    

Eredmény III. A Nagyatádi Szennyvízagglomerációban végzett kérdőíves 

kutatás során olyan nagy elemszámú és reprezentatív elemzést hajtottunk 

végre, amelynek eredményei alapján egyértelmű megállapításokat lehet tenni. 

Az elemzések alapján a városban lakó fogyasztók és azok az emberek, akik a 

csatorna rákötési díjat elfogadták, a projekt társadalmi hasznait is magasabbra 

értékelik. Ezek a polgárok lettek javarészt a beruházó önkormányzatok által 

megszólítva és ők lettek a projekt előkészítésébe bevonva. Sokan a 

szakemberek közül is felesleges adminisztratív költséget látnak a projekt 

megfelelő kommunikációjában. Megállapítható, hogy a harmadik 

hipotézis igazolható, mert amennyiben a lakosság jól értesült és a 

fogyasztók tudják, hogy milyen hatásokkal jár a projekt, úgy magasabb 

WTP és WTA értékkel honorálják azt. Bár a WTP és a WTA érték csak 

egy szándéknak a megjelenését mutatják, de a végső fogyasztói díjak 

elfogadása nagy valószínűséggel azonos jövedelmi viszonyok között is 

magasabb lesz. A megfelelő kommunikáció egyik hozadéka a transzparencia.  

Az átláthatóság csökkenti a kockázatokat, így a finanszírozást biztosító 

kereskedelmi bankok is szívesebben hiteleznek. A bank, ha megérti a projekt 

céljait, pénzáramait és kockázatait, akkor gyorsabban tud a finanszírozásról 

dönteni. Az ön- és a külső finanszírozási képesség emelésével elkerülhetjük 

azt a helyzetet, amellyel hazán szembesült a 2007-13-as programozási 

időszak végén. Számos projekt megvalósítása azért akadt el, mert a projektek 

pénzügyi fentarthatóságának hiánya és a pénzügyi kockázatok 

átláthatatlansága a finanszírozás hiányát okozta.    



 154 

 

 

Eredmény IV. Hazánknak 2004-13 között 8.000 milliárd forintnyi forrást 

kellett elkölteni hatékonyan, úgy hogy az intézkedések hatásai haladják meg 

a költségeit. A nagyságrendeket érzékeltetve szennyvízkezelésre egy kicsit 

hosszabb időszak alatt 2000-2015 között közel 1.000 milliárd forintot költünk 

el.  

 

Kijelenthető, hogy a 2010-11 között elkészült CBA elemzéseket 

megvizsgálva, illetve a használt módszertant áttekintve sem hazánk, sem az 

Európai Unió érdekét nem szolgálta, hogy a szennyvízkezelés társadalmi 

hatásainak vizsgálatára alapos elemzéseket végezzenek el a projektgazdák. 

Mindkét fél érdeke az volt, hogy a kohéziós források jelentős része magas 

sztenderdeknek megfelelő drága infrastruktúra építését támogassa.  

 

Nézzük meg az érintett két fél érdekeit. Az Unió, mint szponzor szeretne 

olyan versenyhelyzetet teremteni, ahol a magországok (Észak- és Nyugat 

Európa) vállalatainak versenyképessége nem csorbul. Technológiai- és tőke 

fölényüket kihasználva a fejlett országok beszállítók lesznek a perifériális 

országok (Dél- és Kelet Európa) nagy infrastrukturális projektjeiben. Ez 

pozitív közvetlen gazdasági hatással jár a keresleti alapú piacteremtés által. 

Közvetett hatásai a miatt a magasabb sztenderdek alapján létrehozott drágább 

infrastruktúra magasabb közműdíjakat eredményeznek. A magasabb 

működési költségek a fejlődő országokba települő vállalatokat nem ösztönzi 

arra, hogy költségmegfontolások alapján termelésüket a fejlődő európai 

országokba telepítsék.  

Hazánk a források Operatív Program szintű tárgyalásai során attól tartott, 

hogy nem lesz képes 8.000 milliárd forintot az uniós standardoknak 

megfelelő projektekre elkölteni. Lehetséges abszorpciós problémákra a ciklus 
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elején számos szakértő figyelmeztetett. Kényelmes és jól kezelhető 

megoldásnak tűnt, hogy az egységes környezetvédelmi normákat elfogadva 

ne alkalmazzon az ország differenciált megközelítést és nagy projektekben 

kösse le a támogatások jelentős részét. A nagy projekteket támogatták a 

projektgazda önkormányzatok és a kivitelezésben érdekelt vállalatok is. 

Azzal a ciklus elején csak kevesen számoltak, hogy a nagy projektekre 

engedélyezett N+2 éves megvalósítási időszak, illetve az egyre szigorodó 

uniós támogatási és közbeszerzési szabályok egy olyan objektív akadályt 

fognak alkotni, amely az uniós források maradéktalan elköltését nemcsak 

megnehezítik, de szinte lehetetlenné teszik. A viszonylag gyengén 

szabályozott és ellenőrzött társadalmi hatásvizsgálat alátámasztja azt, hogy a 

döntés társadalmi hatásai nem fontosak sem az uniós sem a hazai 

döntéshozóknak. A negyedik hipotézist támasztja alá a nagyatádi 

vizsgálat eredménye.  Az elemzés alapján jelentős a kockázata annak, 

hogy az egységes normarendszernek való kényszerű megfelelés 

társadalmi hasznai nem haladják meg annak költségeit.     
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8 ÖSSZEFOGLALÁS 

A disszertáció témájaként egy olyan komplex témát választottunk, amelynek 

aktualitása az új uniós finanszírozási ciklus (2014-2020) tervezési 

szakaszában, a fennálló és még mindig megoldásra váró környezetvédelmi 

problémák miatt magas. A disszertáció következtetései és az alkalmazott 

módszertan nemcsak a múlt tanulságainak levonására alkalmas, hanem a jövő 

feladatai közül és képes prioritásokat felállítani és a helyes beruházási 

döntések meghozatalához támogatást nyújtani. A környezetvédelmi témán 

belül a szennyvízberuházásokat elemezve vontunk le következtetéseket a 

projektek kiválasztási folyamatára vonatkozóan. Magyarországon a 

projektszelekcióhoz és a támogatások mértékének megítéléséhez használatos 

módszertanra fókuszáltunk a lehető legjobb módszertan kialakítására. A 

disszertációnak nem volt célja a szennyvízkezelési technológiák összevetése, 

sem azok műszaki megfelelőségének értékelése. A munka során kizárólag a 

műszaki és demográfiai paraméterekből, mint külső adatokból következő 

pénzügyi és gazdasági konzekvenciákat vontuk le.  

A kutatási téma feldolgozásához a hazai CBA elemzési gyakorlatát kellett 

keretrendszerbe helyezni és összevetni a legjobb nemzetközi gyakorlati 

tapasztalatokkal. A nemzetközi szakirodalom alapján számos forrást 

megvizsgáltunk, áttekintve a megvalósítási példákat főleg az Európai Unió és 

az Egyesült Államok tekintetében. A disszertáció egyik legjelentősebb 

feladata a CBA módszertanon belül azokat a fejezeteket kijelölni, amelyek a 

rendelkezésre álló MT dokumentációk gyengeségei voltak. A gyengeségek 

mellett a fenyegetéseket és lehetőséget is megvizsgáltuk, így gyűjtve össze 

azokat a pontokat, amelyek alkalmasak voltak a továbbfejlesztésre. A 
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neuralgikus pontok kijelöléséhez két módszertant alkalmaztunk. Egyrészről 

szakértői mélyinterjúkat folytattunk (lásd 2. Melléklet), másrészről a 

rendelkezésre álló projektdokumentációk minőségi elemzését végeztük el. 

Egy SWOT elemzés alapján jelöltük ki azokat a CBA elemzési pontokat, 

ahol további vizsgálat lefolytatását láttuk szükségesnek.  

Több problémagócot azonosítottunk, de a legfájóbbnak a projektek 

társadalmi hatásvizsgálatát találtuk. Magyarországon nem jött létre átfogó, 

országos áttekintést adó a hatásokat számszerűsítő társadalmi hatásvizsgálat. 

Mindezek miatt az egyedi projektszinten értelmezett társadalmi 

hatásvizsgálatok szerepe felértékelődik. A megvalósíthatósági tanulmány és 

azon belül a CBA elemzés a pénzügyileg nem megtérülő projektek közül 

kiemeli azokat, ahol a társadalmi hasznok a projekt elindítását mégis 

indokolják. A Magyarországon alkalmazott módszertan nem ad lehetőséget a 

ténylegesen érvényesülő hatások vizsgálatra, mivel egy olyan feltételezésen 

alapszik, hogy minden projektet végre kell hajtani, így a projektgazdák 

számára egy szinte minden esetben pozitív eredményt hozó társadalmi 

hatásvizsgálati módszertant ad a kezébe. Az egyéni tárolók uniós standardok 

szerinti költségei, a szennyvíz teherautós szállításával és a központi telepen 

való tisztítással kivétel nélkül mindenütt
24

 meghaladja a központosított 

szennyvíztisztítók és csatornázás költségét.  

A disszertáció legnehezebben végrehajtható és legkockázatosabb feladatába 

fogtunk bele ezután. A meglévő dokumentációk által behatárolt körből 

kiválasztottuk a Nagyatádi szennyvízagglomerációt és az elemzés fókuszába 

állítottam. Kiválasztottunk egy a nemzetközileg is jól dokumentált, az EU 

által ajánlott alternatív módszertant, amely alkalmas arra, hogy a társadalmi 

hasznok vonatkozásában teljes képet adjon és tudományosan is védhető 

                                                           
24

 A vizsgált 71 projekt MT alapján. 
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eredményeket produkáljon. Reprezentatív minta felhasználásával a CVM 

módszertan által támogatott kérdőíves WTA és WTP értékek összege a 

fogyasztók által érzékelt hatások kimutatására alkalmas. A kérdőívet, a 

mintavételi sokaságot majd a mintavétel módszertanát is a CVM és a 

statisztikai módszertani alapok szerint alakítottuk ki. A felvett több, mint 300 

kérdőív alapján bemutatott eredmények érdekes következtetések levonására 

adtak lehetőséget.  

Egyrészről a mintát meghatározó lakossági fogyasztók információval való 

ellátottsága, az hogy tisztában vannak-e az adott projekt várható hasznaival, 

szignifikánsan növelték a WTP és WTA értékeket. Mindezek alapján a 

használt módszertan CBA elemzésekbe való beépítését javasoljuk. A 

nemzetközi példákban azonosított jelentős WTP és WTA értékek közti 

különbség szintén azonosítható volt a mintán. A WTP értékek rendre 

alacsonyabbak voltak, mint a CBA elemzés által kimutatott társadalmi hatás 

(benchmark) és még a beruházási költséget sem érték el. A WTA érték 

azonban már szinte azonos volt a benchmark értékkel. Mivel a felmérés 

kérdései soft elemzési elemeket tartalmaznak, ezért ezeket ennek 

megfelelően kell értékelni. Egyrészről társadalmi preferenciákat, hosszabb 

távú tendenciákat és kutatási módszertani következtetéseket érdemes levonni 

belőlük. Másrészről hasznos ellenőrző pontot biztosít az eredmény a 

döntéshozó számára.      

Javasoljuk, hogy a projektek előkészítésekor, első lépcsőben még a pénzügyi 

elemzés elvégzése előtt, az adott agglomerációra egy társadalmi 

hatásvizsgálat elvégzését írja elő a döntéshozó. A hatásvizsgálatot 

reprezentatív mintán, kérdőíves módszertannal szükséges végrehajtani ahhoz, 

hogy az eredmények hitelesek legyenek. A kapott WTA, vagy WTP érték 

alapján egy beruházási intervallumot lene szükséges meghatározni, amelyben 
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a projekt értékének mozognia kell. A projekt műszaki alternatíváinak 

elkészítése csak ezután indulna. A különböző műszaki megoldások 

bemutatását szintén szakértői segítséggel javasolt elvégezni. A független 

szakértők (JASPERS) a költségek, bevételek és hatások, kockázatok 

feltárásában is segítséget tudnak nyújtani. Az érzékenységvizsgálatok 

esetében szintén szükséges lenne standard vizsgálati szempontokat 

azonosítani, amihez a kockázatkezelés is illeszkedik majd. A kockázatok 

elemzésekor a megvalósítások során feltárt ténylegesen is felmerülő 

problémák vizsgálatát érdemes később visszacsatolni. A kockázatkezelés 

módszertanát javasolt a projektmenedzsment módszertan által 

megfogalmazott (PMBOK) irányelvek szerint átalakítani, finomítani.  

A disszertáció fontos megállapítása továbbá, hogy az uniós forrásallokáció 

tekintetében szükséges újragondolni hazánk érdekeit és lehetőségeit. Két 

témában javasolt az uniós tárgyalásokat újranyitni. Elsősorban azokban a 

szennyvízagglomerációkban, ahol nem indult el beruházás, biztosítani kell a 

szennyvízelhelyezés, csatornázás és tisztítás alternatív műszaki megoldásai is 

lehetőséget kapjanak. Teret kell engedni a környezeti feltételekhez és 

kereslethez jobban illeszkedő fenntartható megoldások alkalmazásának 

támogatására.  

A másik kérdés az allokációs probléma. Annak lehetőségét kell 

megvizsgálni, hogy az adott szabályozási keretrendszeren belül a források 

allokációját hogyan hajtsa végre az állam. A politikai keretrendszer 

megváltoztatásával, új rugalmas és differenciát környezetvédelmi normák 

bevezetése mellett új műszaki megoldások alkalmazására lenne lehetőség. A 

fejlesztéspolitikai prioritások közül tehát a témák újrapriorizálása szükséges.  
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9 SUMMARY 

 

The topic of my dissertation is a complex subject which, owing to the current 

environmental protection issues yet to be resolved, is especially timely in the 

planning phase of the new EU funding cycle (2014-2020). The conclusions of 

the dissertation and the applied methodology do not only allow for learning 

the lessons of the past, but also for prioritising among the tasks of the future 

as well as providing support in making the right investment decisions. Within 

the topic of environmental protection, my conclusions concerned the 

selection procedure of projects based on the analysis of sewage works 

investments. To create the best possible methodology, I focused on the 

methodology applied in Hungary to select projects and decide about the 

extent of funding. The dissertation did not aim to compare sewage treatment 

technologies or assess their technical conformity. During my research, I came 

to financial and economic conclusions solely on the basis of technical and 

demographic parameters as external data. 

In order to explore the topic of my research, the analytical practices of the 

Hungarian CBA had to be placed into a general framework and compared 

with international best practices. Based on the international literature, I 

investigated several sources reviewing implementation examples, considering 

mainly the European Union and the United States. One of the most 

significant tasks of my dissertation was to designate those chapters within the 

CBA methodology that appeared to be the weak points of the feasibility study 

documentations at hand. Besides weaknesses, I also examined threats and 

opportunities, thus compiling all the items suitable for further development. 

In my effort to identify neuralgic points, I relied on two methodologies. First 

of all, I conducted expert depth interviews (see Appendix 2), secondly, I 
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carried out a quality analysis on the project documentations that were 

available to me. In light of the SWOT analysis, I pointed out the issues of the 

CBA analysis where further examination seemed to be necessary. 

I identified several problem root causes, however, what I found the most 

problematic was the social impact assessment of projects. In Hungary, there 

has not been created a comprehensive social impact assessment that would 

offer a national overview and quantify impacts. As a result, the role of social 

impact assessments interpreted on the level of individual projects gain further 

significance. The feasibility study, comprising the CBA analysis, highlight 

those projects among the financially non-recoverable ones whose launching 

is nonetheless justified by social benefits. The methodology employed in 

Hungary does not provide an opportunity to examine the effectively prevalent 

impacts as it is based on the assumption that every project must be executed, 

thus providing project owners a social impact assessment methodology that 

nearly always produces a positive result. Everywhere
25

, without exception, 

the costs of individual sewers by EU standards including the lorry transport 

of sewage water and sewage water treatment at a central plant exceeds the 

costs of centralized sewage treatment plants and canalization.  

After this, I intended to tackle the riskiest task of my dissertation, which 

proved to be the most difficult to perform. From the set of documentations 

available, I randomly picked the sewage agglomeration of the settlement of 

Nagyatád, and I made it the focus of my analysis. I chose an alternative 

methodology, well-documented in international literature and recommended 

by the EU – one that is capable of giving an overall picture of the social 

benefits and producing scientifically defensible results. Applying a 

representative sample, the sum of the WTA and WTP questionnaire values 

                                                           
25

 On the basis of the 71 project MT examined. 
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supported by CVM methodology is suitable to point out the impacts 

perceived by the consumers. I designed the questionnaire, the sampling 

subpopulation as well as the sampling methodology in line with CVM and 

statistical methodological grounds. The results presented on the basis of over 

300 questionnaires administered, enabled me to draw interesting conclusions.  

The supply of information for retail customers determining the sample, i.e. 

whether they are aware of the expected benefits of the project, produced a 

significant increase in the WTP and WTA values. Based on the above, I 

propose the incorporation of the utilized methodology into the CBA analyses. 

As indicated by international examples, a significant divergence between the 

WTP and WTA values was identifiable in the sample, too.  WTP values 

tended to be lower than the social impact (benchmark) pinpointed by the 

CBA analysis, and did not even reach the investment cost. However, WTA 

values were nearly identical with the benchmark value. Since the questions of 

the survey contain soft analytical elements, they need to be evaluated 

accordingly. On the one hand, it is worth drawing conclusions from them 

about social preferences, long-term trends and research methodology. On the 

other hand, the outcome constitutes a useful checkpoint for decision makers. 

According to my proposal, the decision-maker would prescribe the 

implementation of a social impact assessment for a given agglomeration in 

the preparatory phase of the project as a first step before conducting the 

financial analysis. The impact assessment should be performed on a 

representative sample with survey questionnaire methodology in order to 

gain trustworthy results. Based on the WTA or WTP value obtained, an 

investment interval should be determined within which the project value has 

to move. The preparation of the technical alternatives of the project would 

begin only after that. It is also advisabale to carry out the presentation of the 
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different technical solutions with the help of experts. Independent experts 

(JASPERS) are able to assist with exploring costs and revenues as well as 

impacts and risks. In the case of sensitivity analyses, standard analytical 

considerations would need to be identified, which will be complemented by 

risk management. During risk analysis it would be worth to give feedback on 

the problems that have actually occurred during the implementation. The 

methodology of risk management should be transformed and refined 

according to the principles of the methodology of project management 

(PMBOK). 

Furthermore, an important finding of my dissertation is that it would be 

necessary to reconsider the interests and opportunities of Hungary regarding 

the allocation of EU funds. Negotiations with the European Union should be 

reopened in two topics. Primarily in those sewage agglomerations where no 

investments have been initiated, alternative technical solutions for sewage 

disposal, canalization and treatment should be regarded as options. Room 

should be allowed for supporting the application of sustainable solutions 

more tailored to environmental conditions and demand.  The second issue 

regards the problem of allocation. It would be worthwhile to investigate how 

the funds should be allocated by the state within the given regulatory 

framework. By changing the political framework and with the introduction of 

new, flexible and differentiated environmental norms, new technical 

solutions could be applied. Thus, among the developmental policy priorities, 

the topics should be re-prioritised.  
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13 MELLÉKLETEK 

1. Melléklet: Kérdőív (Nagyatád és agglomerációi, felvétel 2013. 

augusztus 19.-szeptember 13.) 

TANULMÁNY 

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 

 

Nagyatád és környéke csatornahálózatának 

és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztésével megvalósuló 

beruházás társadalmi többlet hasznainak a vizsgálata 

 

 

 

Kérdezőbiztos neve:……………………………………………. 

Dátum:……………………………………………… 

 

A lekérdezés helyszíne (város):…………………………… 

 

A kérdőív száma:……………………………….     

A kezdés időpontja:………………………….. 

A befejezés időpontja:……………………… 

 

BEMUTATKOZÁS 

 

Jó napot kívánok! .....-nak hívnak, és egy, a most zajló Nagyatád és környéke 

csatornahálózatának fejlesztését vizsgáló tanulmány elkészítésében kérném 

az Ön segítségét. A kérdőíves felmérés, melyet most végzünk fontos része 

annak a tanulmánynak, amiben a lakosok életét befolyásoló, a szennyvíz 
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beruházás és infrastruktúra fejlesztés következtében várható hasznok 

számszerű eredményét igyekszünk megbecsülni. Nincsenek jó vagy rossz 

válaszok, ezért kérjük, a valóságnak megfelelő válaszaikkal segítse elő, hogy 

az ezzel szerzett információkat a későbbiekben hasznosítani tudják. A 

megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A válaszadás önkéntes és 

bármikor úgy dönthet, hogy befejezi a válaszadást. Az Ön által megadott 

információk szigorúan titkosak maradnak! Az interjú körülbelül 15-20 percet 

vesz igénybe. Köszönjük segítségét! 

 

I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI BEÁLLÍTÓDÁSRA VONATKOZÓ 

KÉRDÉSEK: 

 

1. Mennyire érdekli Önt a társadalmi, gazdasági problémák megoldása? 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem érdekel 

    Nagyon 

érdekel 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

2. Mennyire érdekli Önt a természet- és környezetvédelem? 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem érdekel 

    Nagyon 

érdekel 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

3. Kérem, tekintse meg a következő listát, amely azokat a problémákat 

tartalmazza, melyeket Nagyatádon és környékén 10 éven belül kellene 

megoldani.  Ön szerint melyik a 3 legfontosabb probléma ma Nagyatádon 

és környékén?  KARIKÁZZA BE A VÁLASZOKNAK MEGFELELŐ 

KÓDOKAT: 

 

Általános gondok Említi Nem említi 
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1. Infláció 1 2 

2. Városi bűnözés 1 2 

3. Egészségügyi ellátás 1 2 

4. Környezeti problémák 1 2 

5. Közoktatás színvonala 1 2 

6. Munkanélküliség 1 2 

7. Szegénység 1 2 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

4. Kérem, tekintse meg a következő listát, amely Nagyatád környezetvédelmi 

problémáit tartalmazza. Ön szerint melyik a 3 legfontosabb környezeti 

probléma ma Nagyatádon és környékén? KARIKÁZZA BE A 

VÁLASZOKNAK MEGFELELŐ KÓDOKAT: 

 

Környezeti problémák Említi Nem említi 

   

1. Savas eső 1 2 

2. Hulladékgazdálkodás 1 2 

3. Levegőszennyezés 1 2 

4. Zajterhelés 1 2 

5. Talajszennyezés 1 2 

6. Természetvédelmi problémák 1 2 

7. Tavak és folyók szennyezettsége 1 2 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

 

II. RÉSZ:A NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK 

ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSÉRE 

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

1. Hallott róla, hogy Nagyatád és környéke vissza nem térítendő forrást nyert 

csatornahálózatának kialakítására és szennyvíztelepének fejlesztésére? 

 

KARIKÁZZA BE A MEGFELELŐ KÓDOT: 

 

1. Igen 1  

2. Nem 2  

3. Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 
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2. Ismeri a beruházás várható hatásait a környezeti problémák enyhítésére és 

esetleges egyéb pozitív társadalmi és gazdasági hasznaira vonatkozóan? 

 

1. Igen, teljes mértékben 1 → 2.1. 

2. Igen, részben  2 → 2.1. 

3. Nem 3 

4. Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

2.1.  Kérem, sorolja fel ezeket!  

 

Beruházás várható hatásai: Említi Nem 

említi 

   

A szennyvízkezelési projekttel érintett lakosok 

számának növelése 

1 2 

A lakosság életminőségének javítása 

A szennyvíztisztító telepekről elfolyó tisztított 

szennyvizek megfelelő minőségének biztosítása 

1 

1 

 

2 

2 

A levegőtisztaság védelem érdekében a bűzhatás 

csökkentése 

Munkahelyteremtés a várható turisztikai 

növekedéséből 

Lakóingatlanok értékének növekedése és 

eladhatóságuk javulása 

Turizmus és a helyi vállalkozások fejlődésének 

megteremtése 

Új vállalkozások érkezésének lehetősége 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

Egyéb válasz, éspedig:   

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

3. A szennyvízelvezetés alapvető infrastruktúrának számít. Kérem, értékelje 

0-5-ig, hogy az Ön megítélése szerint a szennyvízelvezetés mennyire 

befolyásolja: 

 

3.1.  A meglévő helyi vállalatok fejlesztő tevékenységét: 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem 

    Nagyon  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 
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3.2. A munkahelyek számát: 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem 

    Nagyon  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

3.3. Az ingatlanárakat: 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem 

    Nagyon  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

3.4. A turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat: 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem 

    Nagyon  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

3.5. A lakosság életszínvonalát: 

 

0 1 2 3 4 5 

Egyáltalán 

nem 

    Nagyon  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

A következőben a Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád 

szennyvíztelepének fejlesztésével megvalósuló beruházásról szeretnénk rövid 

ismertetést adni: 

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás sikeresen pályázott Nagyatád és 

környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének a 

fejlesztésére, melynek következtében egy közel 5 milliárd forintos beruházást 
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valósít meg. A beruházás által érintett települések: Bakháza, Görgeteg, 

Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany. A 

beruházás elsődleges célja a térségi környezeti problémák megoldása, aminek 

azonban további társadalmi és gazdasági előnyei is várhatóak. A program 

közvetlen megvalósulásában érintett közel 3150 ingatlantulajdonosnak ez 

260.000 forint hozzájárulást jelent, amennyiben vállalják a hálózatra való 

csatlakozást.  Nagyatád és környéke jelentős természeti kincsekkel 

rendelkezik, többek között számos védett növény ás állatfajjal is, melyek 

közül több vadászati szempontból is értékes. 

Egyéb gazdasági és társadalmi információk: 

A térségben kiemelten magas munkanélküliség, az infrastruktúra 

kiépítettsége Nagyatádon kívül alacsony. Nagyatád és környékén az 

idegenforgalom meghatározó jelentőségű, amit a termál-és gyógyfürdő, 

strandfürdő, különféle rehabilitációs kórházi szolgáltatások, vadászati-, 

horgászati-, természetjárási lehetőség, valamint a falusi turizmus tesz 

lehetővé.  

4. Ismertek voltak az Ön számára az elmondott tények? 

 

1. Igen 1  

2. Részben/többé-kevésbé 2 

3. Nem 3 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

III. RÉSZ: ANAGYATÁDÉSKÖRNYÉKE CSATORNA-

HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA 

 

A PROGRAM LEÍRÁSA: 

 

A településeken Nagyatád város kivételével jelenleg közműves 

szennyvízelvezetés nem működik. A nagyatádi szennyvíztisztító telep 

túlterhelt, technológiailag pedig elavult. A háztartásokban keletkező 

szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása sok esetben környezetszennyező 

módon történik. A program hatására megvalósul: 

 A térségben keletkező és összegyűjtött szennyvíz Nagyatád város 

szennyvíztelepére juttatása.  
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 A közös beruházásban résztvevő települések csatornahálózatának 

kialakítása. 

 A nagyatádi szennyvíztelep korszerűsítése és bővítése. 

 

Amennyiben a program megvalósulna, a következő célokat érnénk el: 

 A szennyvízkezelési projekttel érintett lakosok számának növelése. 

 A lakosság életminőségének javítása. 

 A szennyvíztisztító telepekről elfolyó tisztított szennyvizek megfelelő 

minőségének biztosítása. 

 A levegőtisztaság védelem érdekében a bűzhatás csökkentése. 

 Környezet megóvása és a talajvizek védelme. 

 Egyéb társadalmi és gazdasági hasznok. 

 

Ha a program nem valósul meg: 

 A korszerűtlen iszapkezelés nem felelne meg a korszerű talajvédelem 

és a hulladékgazdálkodás követelményeinek. 

 Nem javulnának a felszíni vízfolyások ökoszisztémáinak életfeltételei. 

 A korszerűtlen folyékony hulladékkezelés következtében a talajt és a 

talajvizet egyaránt érintő szennyező hatások tovább terhelnék a 

környezetet. 

 A szennyvíztisztító telepek a tisztított szennyvíz határérték túllépése 

miatt jelentős szennyvíz bírsággal és vízterhelési díjjal számolhatnak, 

mely a lakosság által is fizetendő szennyvízdíj emelését vonja maga 

után. 

 

1. Van-e kérdése a fejlesztési programmal kapcsolatban? 

 

1. Igen 1 

2. Nem 2 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

Ha IGEN, akkor: .......................................................................................... 

 

A NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK 

FEJLESZTÉSI PROGRAM FINANSZÍROZÁSA: 

 

A program megvalósulásának nagy részét az Európai Uniós vissza nem 

térítendő támogatásából finanszírozza Nagyatád és térségének a lakosai. 

Azonban a támogatás összege nem elegendő a beruházás teljes 

megvalósításához, ahhoz az érintett települések lakosainak egyszeri 
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hozzájárulása is szükséges. A forrásokat CSAKIS a Nagyatád és környéke 

csatornahálózatának és a szennyvíztelep fejlesztésére fordítanák. Az 

összegyűjtött forrásokat a kifejezetten erre a célra létrehozott Nagyatádi 

Regionális Szennyvíztársulás kezelné, melynek működését 

felügyelőbizottság is ellenőrzi, garantálva, hogy a források megfelelő módon 

legyenek felhasználva. 

 

IV. RÉSZ: ÉRTÉKELÉSI KÉRDÉSEK 

 

1. Ön vállalt kötelezettséget a 260.000 forintos szennyvízhálózatra való 

rákötési díj befizetésére valamelyik ingatlanjából fakadóan? 

 

1. Igen 1  

2. Nem 2  

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

2. A mostani ismeretei alapján Fejlesztési Program MELLETT vagy ELLEN 

szavazna? 

 

1. MELLETTE 1 (menjen a 3. kérdéshez) 

2. ELLENE 2 (menjen az 3.2 kérdéshez) 

3. Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

3. Amennyiben Önnek nincs olyan ingatlanja, ami közvetlenül részesülne a 

program előnyeiből, azonban egyszeri támogatásával segíteni tudja 

környezetvédelmi és várható térségi foglakoztatás, turizmus és 

gazdaságélénkítő hatását, mekkora összeget hajlandó a program javára 

befizetni? Ne feledje, a program számtalan előnye közvetetten Önt és 

családját is érinti. Éves vállalását akár havi törlesztésben is fizetheti. 

Támogatásával más családok terheit is segítheti, miközben az Ő 

hozzájárulásukból Ön is részesül akkor is, ha nem fizetne semmit (válasza 

előtt gondolja át, mekkora az éves jövedelme). A felsorolt lehetőségek 

Forintban értendőek. 

 

1. 0-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 

5. 100.001-

150.000 

6. 150.001-

200.000 

7. 200.001-

250.000  

8. 250.001 

felett 

Semmit 0 

Nem tudja 88  
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Nem válaszol 99 

 

Amennyiben az előző kérdésben Ön nem 0 Ft-ot ajánlott fel, kérjük az 3.1.-es 

kérdést töltse ki. Ha egyáltalán nem támogatja a program megvalósulását, 

kérjük az 3.2.-es kérdést válaszolja meg! 

 

3.1.  Mi a fő oka annak, hogy támogatja a csatornahálózat és 

szennyvíztelep fejlesztése programot? Csak a legfőbb okot említse! 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

 

3.2.  Miért nem lenne hajlandó anyagilag támogatni a csatornahálózat és 

szennyvíztelep fejlesztése programot? Csak a legfőbb okot említse! 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4. A következő kérdésekben a beruházás megvalósulása esetén, hosszabb 

távon (5-10 éven belül) várható hasznokat soroltuk fel. 

Megvalósulásukhoz a beruházás létrejötte szükséges. Kérjük, válaszolja 

meg, hogy Ön milyen mostani, egyszeri anyagi ráfordítást lenne hajlandó 

a beruházás létrejöttéért és az így bekövetkezhető hasznokért külön-külön 

megfizetni? Mindezek természetesen a természetvédelem, mint 

alapcélkitűzésen felül jelentkeznek. Minden felsorolt összeg Forintban 

értendő. Válaszait kérjük alaposan gondolja át, háztartása éves jövedelmét 

figyelembe véve! 

 

4.1.1. Meglévő, jelenleg nem csatornázott ingatlanjának az értéke az Ön 

megítélése szerint várhatóan növekedni fog a csatornázottság 

létrejöttével? (Amennyiben ingatlana most is rendelkezik 

szennyvízelvezetéssel, úgy a kérdést kérjük az Ön véleménye 

szerint esetlegesen létrejövő magasabb kereslet okozta 

árnövekedés alapján értékelje) 

 

1. Igen   

2. Nem   



 193 

 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

4.1.2. Mit gondol, hogy meglévő ingatlanának értéke a beruházás 

létrejöttével mennyivel érhet majd többet jelenlegi értékénél? 

 

1. 1–10% 2. 11–15%  3. 16–20%   4. 21–25% 

5. 26–35% 6. 36-50% 7. 51– 60% 8. 61–70% 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4.1.3. Az előző kérdésben megadott, Ön által gondolt ingatlanár-

növekedés a beruházás létrejötte esetén valósulhat meg. Ön 

mekkora Forint összeget ajánlana fel a beruházás megvalósulására 

és ez által ingatlanának értékének esetleges növekedéséért? 

 

1. 1-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 

5. 100.001-

250.000 

6. 250.001-

500.000 

7. 500.001-

1.000.000  

8. 1.000.001 

felett 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4.2.1. Nagyatád és környékén a létrejövő új munkahelyek Ön szerint a 

beruházás hatására növekedhetnek az elkövetkező 10 évben? (A 

csatornázottság létrejöttével új vállalatok érkezhetnek, a 

meglévőek bővülhetnek és a háztáji és saját foglakoztatásban 

dolgozók számára is hatással lehet)  

 

1. Igen 1   

2. Nem 2   

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

4.2.2. Ön mekkora Forint összeget ajánlana fel a beruházás 

megvalósulására és ez által a munkahelyek számának esetleges 

növekedéséért? 

 

1. 1-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 

5. 100.001-

250.000 

6. 250.001-

500.000 

7. 500.001-

1.000.000  

8. 1.000.001 

felett 
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Semmit 0 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4.3. A Nagyatád és környékén lévő turizmus (gyógyfürdő, szállodák, 

vadászati és egyéb természeti látványosságok) és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokban a beruházás hatására megnövekedhet az érkező 

turisták száma, mely várhatóan növeli a helyi gazdaságot, támogatja a 

vállalkozókat és emeli az általános jólétet a településeken? Mekkora 

egyszeri anyagi ráfordítást érne meg ez Önnek? 

 

1. 0-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 

5. 100.001-

150.000 

6. 150.001-

200.000 

7. 200.001-

250.000  

8. 250.001 

felett 

Semmit 0 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4.4. Amennyiben ingatlana nem rendelkezik szennyvízelvezetéssel, akkor 

a csatornázottság létrejöttével megvalósuló kényelmi szempontokért 

mekkora egyszeri anyagi hozzájárulást lenne hajlandó befizetni 

(bűzhatás megszűnése, szennyvíz szippantás megszervezése, egyéb 

kényelmi szempontok)? 

 

1. 0-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 

5. 100.001-

150.000 

6. 150.001-

200.000 

7. 200.001-

250.000  

8. 250.001 

felett 

Semmit 0 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

4.5. A beruházás jelentős természeti problémákat oldd majd meg a 

szennyvízelvezetés létrejöttével, ami nem csak a felszín alatti vizek, 

de az itt élő állat és növényvilág megőrzésében is jelentős szerepet 

fog játszani. Mindezek megőrzése unokái és a következő generációk 

számára is kiemelten fontos. Mekkora egyszeri összeget lenne 

hajlandó áldozni mindezért? 

 

1. 0-25.000 2. 25.001-

50.000  

3. 50.001-

75.000  

4. 75.001-

100.000 
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5. 100.001-

150.000 

6. 150.001-

200.000 

7. 200.001-

250.000  

8. 250.001 

felett 

Semmit 0 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

5. Mit gondol, a beruházás elmaradásával érné Önt akár most, akár a 

későbbiekre vonatkoztatva, Forintban kifejezhető veszteség? 

 

1. Igen 1 → 5.1  

2. Nem 2   

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

5.1.  Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük becsülje 

meg, hogy mekkora számszerű veszteség érné Önt akár most, akár a 

későbbiekre vonatkoztatva, ismerve, hogy a program jelentős 

környezetvédelmi és várható társadalmi és gazdasági hatásokkal is 

rendelkezik (munkahelyek, ingatlanárak és turizmus esetleges 

növekedése)? 

 

 

………………………………………………… Forint. 

 

 

 

5. RÉSZ: A MINTA TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI JELLEMZŐI 

 

Az utolsó részben a statisztikai feldolgozáshoz szeretnék Önnek néhány 

kérdést feltenni. 

1. Az interjúalany neme: 

 

1. Férfi 1 

2. Nő 2 

 

2. Hány éves? 

 

1. 15-24 év 2. 25-34 év 3. 35-44 év 4. 45-54 év 

5. 55-64 év 6. 65 év felett   

 

3. Családi állapota? 
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1. Hajadon ill. nőtlen 1 

2. Házas ill. van élettársa 

3. Elvált / külön él 

4. Özvegy 

2 

3 

4 

 

4. Hányan élnek egy háztartásban (önt is beleértve)? 

 

…………………………………………….. 

5. A háztartás tagjai közül mennyi az eltartottak száma? 

…………………………………………….. 

6. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

1. Általános iskola 1 

2. Középfokú iskola, érettségi nélkül 

3. Érettségi 

4. Egyetem, főiskola stb. oklevéllel 

5. más:…………………………………… 

2 

3 

4 

5 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

7. Mi a foglalkozása? 

 

1. Szabadúszó/magánvállalkozó 1 

2. Egyéb szellemi 

3. Fizikai dolgozó 

4. Munkanélküli 

5. Nyugdíjas  

2 

3 

4 

5 

Nem tudja 88  

Nem válaszol 99 

 

8. Milyen sávba esik az Ön háztartásának havi összes jövedelme, beleértve 

minden kereső személyt (mindegy, mi a forrása)? A nettó jövedelmét adja 

meg, kérem. (Az ösztöndíj és az ahhoz hasonló bevételek is jövedelemnek 

számítanak.) 

 

1. 50.000 Ft.-nál kevesebb 1 

2. 50.001 Ft. – 75.000 Ft. 

3. 75.001 Ft. – 100.000 Ft. 

4. 100.001 Ft. – 125.000 Ft. 

2 

3 

4 
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5. 125.001 Ft. – 150.000 Ft. 

6. 150.001 Ft. – 200.000 Ft. 

7. 200.001 Ft. – 300.000 Ft. 

8. 300.001 Ft. – 350 000 Ft. 

9. 350.000 Ft. felett 

5 

6 

7 

8 

9 

Nem tudja 88 

Nem válaszol 99 

 

9. Melyik városban/településen van az Ön jelenlegi lakhelye? 

 

Bakháza 1 

Görgeteg 

Háromfa 

Kutas 

Lábod 

Nagyatád 

Ötvöskónyi 

Rinyaszentkirály 

Egyéb:…… 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10. Rendelkezik Ön saját ingatlannal a fejlesztés által érintett települések 

valamelyikén? (Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, 

Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany) Ha igen, hol? 

 

Bakháza 1 

Görgeteg 

Háromfa 

Kutas 

Lábod 

Nagyatád 

Ötvöskónyi 

Rinyaszentkirály 

Egyéb:…… 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

11. Tervez-e ingatlaneladást az elkövetkező 10 éven belül? 

 

1. Igen 1 

2. Nem 2 
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12.  A következő kérdésre csak akkor válaszoljon, ha lakóingatlana nem 

csatornázott: 

 

a. Milyen gyakran kell szippantásos módszerrel üríteni a 

szennyvizet?................................... 

 

b. Átlagosan mennyit fizet egy alkalommal?.................................................... 
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2. Melléklet: Interjúlista 

 

2010-2013 során a disszertáció témájában a következő intézmények és cégek 

szakértőivel csináltam mélyinterjút: 

 NFÜ - KEOP IH: Bozzay Péter főigazgató, Mészáros Mihály, Király 

Zoltán osztályvezetők 

 Energia Központ – KSZ: Lasch Tímea ügyvezető, Tóbiás Zoltán, 

Balla Krisztián, Szabó Ildikó, Szabó Alíz, Kiss András szakértők 

 OTP Hungaro- Projekt – CBA szakértők: Páczai Csaba, Váczi Dávid 

igazgatók 

 COWI – CBA szakértő: Balogh Zsuzsa környezetvédelmi 

üzletágvezető 

 Nagyatádi Szennyvízprojekt – Egyed Árpád, Nagyatád, 

Projektvezető; Dr Kovács Ildikó Nagyatád, Jegyző; Fábrik Tamás 

DRV, Üzemeltetési vezető 

 Altus - Consalt – Heil Péter (korábbi NFÜ alelnök) 

 Központi Statisztikai Hivatal - Mészáros Gábor, statisztikai szakértő 

 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete - Baranyai Nóra 

szociólógus, SPSS módszertani szakértő
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3. melléklet: Fókuszcsoportos interjú résztvevői 
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14 FÜGGELÉK 

14.1 Közműolló, december 31. (1990–) 

                

Az egy km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 

(elsődleges közműolló), méter 

   

   

 

            

   Területi egység 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Budapest 801 892 953 972 995 1 017 1 045 
1 

065 
1 086 

1 

082 
1 088 1 092 1 099 753 777 

Pest 114 201 459 502 600 638 656 671 677 689 694 696 718 717 729 

Közép-

Magyarország 
409 472 643 676 745 777 797 813 824 830 834 835 852 730 746 

Fejér 241 227 405 452 513 526 587 589 604 628 638 664 663 670 708 

Komárom-

Esztergom 
258 281 714 740 734 756 777 769 762 772 777 773 770 779 788 

Veszprém 231 240 295 331 398 426 460 528 573 613 679 700 713 702 722 

Közép-Dunántúl 241 247 430 467 514 536 576 604 627 654 688 705 708 708 732 

Győr-Moson-

Sopron 
194 239 652 699 713 755 739 739 850 862 865 777 776 780 792 

Vas 163 219 389 417 425 448 444 486 544 556 566 621 621 624 697 

Zala 203 278 431 473 531 538 563 607 630 641 713 755 781 776 791 

Nyugat-

Dunántúl 
188 246 508 547 574 600 601 627 695 706 734 728 736 737 766 

Baranya 248 240 325 343 342 365 368 367 385 398 440 447 476 477 493 

Somogy 228 236 241 244 253 327 427 444 452 476 506 523 520 524 536 

Tolna  186 220 270 324 349 443 459 490 525 558 565 550 539 540 606 

Dél-Dunántúl 224 234 279 298 307 366 412 425 442 464 494 501 508 510 535 

Dunántúl 219 242 400 432 459 495 526 548 581 603 633 640 645 647 672 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
224 217 288 346 467 542 567 599 626 654 685 690 697 684 703 

Heves 157 202 396 474 485 534 548 508 520 582 599 629 616 620 671 

Nógrád  116 95 177 237 311 447 480 490 526 540 552 566 543 538 571 

Észak-

Magyarország 
184 185 287 350 435 518 542 551 577 610 633 646 640 634 663 

Hajdú-Bihar 165 196 298 305 331 367 428 450 500 538 537 545 587 616 670 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
173 272 339 392 462 502 504 507 556 636 687 692 696 682 697 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

124 225 343 418 462 493 534 549 542 556 556 568 576 575 584 

Észak-Alföld 151 231 329 377 423 458 493 506 534 576 591 600 617 620 644 

Bács-Kiskun  125 142 196 215 303 307 327 326 350 386 452 461 471 485 495 

Békés 129 169 245 286 310 337 380 427 447 460 460 477 396 401 425 

Csongrád 202 227 297 315 315 324 369 422 472 518 508 518 527 541 533 

Dél-Alföld 147 174 241 268 309 322 356 385 414 445 469 482 461 472 482 

Alföld és Észak 160 198 287 333 390 434 464 482 510 545 566 577 574 577 597 

Ország összesen 228 266 396 435 484 522 551 570 597 621 643 651 655 633 654 
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A vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége 

(másodlagos közműolló), százalékpont 

    

 

       

        Területi egység 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Budapest 11,8 9,1 6,5 5,8 4,9 4,2 3,4 2,3 0,4 0,9 2,3 2,7 3,0 2,9 3,0 

Pest 55,6 60,6 52,4 51,7 48,5 43,5 39,3 36,8 34,3 29,9 28,6 27,3 26,6 25,1 21,3 

Közép-

Magyarország 
25,0 24,9 21,0 20,7 19,1 17,1 15,3 13,7 11,7 10,6 11,1 11,0 10,9 10,4 9,3 

Fejér 41,8 50,4 45,4 42,2 39,1 37,8 33,1 32,5 31,3 28,9 28,0 26,3 25,2 24,8 21,7 

Komárom-

Esztergom 
41,9 43,8 29,5 26,3 24,9 23,3 20,1 18,8 17,6 15,1 14,7 14,5 14,7 14,6 12,5 

Veszprém 49,0 53,5 45,1 38,7 36,2 31,4 27,2 24,7 21,5 18,9 18,1 16,8 16,7 16,0 15,3 

Közép-Dunántúl 44,3 49,6 40,8 36,5 34,1 31,5 27,4 26,0 24,2 21,6 20,9 19,8 19,4 19,0 17,0 

Győr-Moson-

Sopron 
41,5 50,8 35,4 28,7 28,0 25,8 22,3 18,8 17,5 15,0 13,9 13,2 12,9 11,7 10,5 

Vas 49,8 50,8 41,9 41,3 40,8 37,8 35,6 33,6 31,0 30,1 29,3 26,9 25,6 24,9 21,9 

Zala 50,0 49,6 43,4 40,6 37,6 36,1 34,1 31,5 30,2 29,3 27,4 25,2 24,0 24,2 21,6 

Nyugat-Dunántúl 46,4 50,4 39,6 35,7 34,3 32,1 29,4 26,5 24,9 23,3 22,1 20,4 19,6 18,9 16,7 

Baranya 33,0 41,4 38,2 32,7 31,8 30,4 29,2 27,5 25,9 25,6 24,9 24,6 26,0 24,5 25,9 

Somogy 56,7 55,8 50,7 49,8 48,6 44,9 41,3 37,2 36,7 35,4 34,0 33,1 32,0 30,8 29,5 

Tolna  59,1 60,8 57,0 54,6 53,9 50,5 45,3 40,9 38,0 36,9 36,4 35,4 35,8 34,9 33,3 

Dél-Dunántúl 47,7 51,2 47,2 44,0 43,1 40,4 37,3 34,2 32,6 31,7 30,8 30,2 30,4 29,2 28,9 

Dunántúl 46,1 50,4 42,5 38,7 37,1 34,6 31,3 28,8 27,1 25,4 24,5 23,3 23,0 22,2 20,7 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

34,4 41,7 42,0 40,6 38,2 32,5 29,7 28,1 26,6 25,1 23,0 22,2 21,3 21,5 18,4 

Heves 54,6 59,8 54,3 51,1 49,1 47,7 43,0 41,6 40,2 35,2 33,3 30,8 33,2 32,7 27,8 

Nógrád  35,2 55,6 56,6 53,9 47,8 41,9 35,3 30,6 26,4 26,6 24,5 22,9 22,4 21,6 20,1 

Észak-

Magyarország 
39,8 48,9 47,8 45,7 42,8 38,2 34,2 32,1 30,2 28,0 26,0 24,6 24,6 24,4 21,2 

Hajdú-Bihar 59,7 61,3 55,3 54,4 52,5 51,3 48,6 44,4 41,0 32,9 31,3 30,8 31,4 29,4 25,9 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
64,4 62,7 61,3 59,4 55,1 52,3 49,7 46,1 42,3 36,6 32,9 31,3 29,6 28,8 26,9 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
58,4 60,4 56,7 55,5 54,1 48,9 47,5 44,6 42,1 42,6 41,0 39,6 38,0 36,4 34,1 

Észak-Alföld 60,6 61,4 57,5 56,2 53,8 50,7 48,5 45,0 41,7 37,4 35,2 34,1 33,3 31,7 29,0 

Bács-Kiskun  62,9 65,2 59,8 59,0 53,7 52,1 51,6 48,7 47,8 45,9 41,3 40,5 39,7 39,2 37,7 

Békés 64,7 65,3 61,5 59,2 55,3 53,5 49,4 46,4 45,1 45,8 45,1 41,0 41,4 40,2 36,5 

Csongrád 55,5 53,4 49,6 49,0 47,6 42,5 39,6 35,7 30,9 28,1 27,0 26,5 25,0 26,1 27,1 

Dél-Alföld 61,1 61,5 57,0 55,9 52,2 49,4 47,2 43,9 41,7 40,2 37,9 36,2 35,5 35,3 33,9 

Alföld és Észak 54,5 57,7 54,4 52,9 50,0 46,5 43,8 40,8 38,3 35,6 33,4 32,0 31,5 30,8 28,4 

Ország összesen 43,4 45,9 41,1 39,1 36,9 34,2 31,5 29,0 26,9 24,9 23,6 22,6 22,6 22,0 20,1 
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14.2 Feldolgozott Megvalósíthatósági Tanulmányok és CBA-k 

    

konstrukció név 
A projekt összes 

elszámolható költsége Pályázói (saját) forrás 

KEOP-1.2.0/2F Lajosmizse         1 962 352 941            333 600 000     

KEOP-1.2.0/2F Magyarbánhegyes         1 240 488 235            210 883 000     

KEOP-1.2.0/2F Magyarbánhegyes         1 240 488 235            210 883 000     

KEOP-1.2.0/2F Mezőfalva         2 284 817 647            388 419 000     

KEOP-1.2.0/2F Mórahalom         2 640 523 529            448 889 000     

KEOP-1.2.0/2F Nagydorog            914 174 047            155 409 588     

KEOP-1.2.0/2F Nagydorog             914 174 047            155 409 588     

KEOP-1.2.0/2F Nagyszénás         2 349 557 000            352 433 550     

KEOP-1.2.0/2F Paks            989 526 000            148 428 000     

KEOP-1.2.0/2F Siklós         1 642 417 053            279 210 899     

KEOP-1.2.0/2F Simontornya         1 459 305 882            248 082 000     

KEOP-1.2.0/2F Vaspör             695 702 650            104 873 000     

KEOP-1.2.0/2F Vasvár         1 329 000 000            209 000 000     

KEOP-1.2.0/B Zalalövő            309 970 588              52 695 000     

KEOP-1.2.0/B Cece         1 345 643 188            228 759 342     

KEOP-1.2.0/B Cece         1 345 643 188            228 759 342     

KEOP-1.2.0/B Szihalom            856 970 588            145 685 000     

KEOP-1.2.0/B Hajdúszovát         1 035 770 588            176 081 000     

KEOP-1.2.0/B Iregszemcse         1 191 854 235            202 615 220     

KEOP-1.2.0/B Karácsond         1 360 988 235            231 368 000     

KEOP-1.2.0/B Kunfehértó         1 095 511 165            186 236 898     

KEOP-1.2.0/B Szihalom            856 974 824            145 685 720     

KEOP-1.2.0/2F Tab            411 624 976              69 976 246     

KEOP-1.2.0/2F Hajdúszovát         1 035 770 588            176 081 000     

KEOP-1.2.0/2F Tab            411 624 976              69 976 246     
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konstrukció név 
A projekt összes 

elszámolható költsége Pályázói (saját) forrás 

KEOP-1.2.0/2F 

Kaposszerdahely, Sántos és 

Szentbalázs               814 127 000                  130 645 000     

KEOP-1.2.0/2F Kecel            1 535 344 000                  283 409 406     

KEOP-1.2.0/2F Kelet-Nyírség            5 187 367 353                  881 852 450     

KEOP-1.2.0/2F Kiskunfélegyháza            2 677 647 059                  455 200 000     

KEOP-1.2.0/2F Kiskunhalas            4 184 269 094                  770 774 623     

KEOP-1.2.0/2F Nagykalló               888 875 000                  151 518 428     

KEOP-1.2.0/2F Orosháza            8 924 676 471               1 517 195 000     

KEOP-1.2.0/2F Öcsöd            1 552 554 524                  263 934 269     

KEOP-1.2.0/2F Réde és Bakonybánk               827 411 765                  140 660 000     

KEOP-1.2.0/2F Sándorfalva            4 890 903 999                  826 330 132     

KEOP-1.2.0/2F Tárkány            1 088 941 176                  185 120 000     

KEOP-1.2.0/2F Tiszaalpár            1 889 270 588                  321 176 000     

KEOP-1.2.0/2F Dunakeszi               961 416 000                  340 523 000     

KEOP-1.2.0/B Békéssámson            1 201 229 000                  180 750 000     

KEOP-1.2.0/B Ercsi               646 146 429                  109 844 893     

KEOP-1.2.0/B Ádánd               882 194 118                  149 973 000     

KEOP-1.2.0/B Bogád            1 047 915 847                  178 145 694     

KEOP-1.2.0/B Bugac            1 407 870 994                  239 338 069     

KEOP-1.2.0/B Ikvamenti               623 256 876                  105 953 669     

KEOP-1.2.0/B Jánoshida            1 494 741 176                  254 106 000     

KEOP-1.2.0/B Sarkad            1 854 582 406                  315 279 009     

KEOP-1.2.0/B Piliscsaba               531 959 000                  132 813 724     

KEOP-1.2.0/B Szarvas            1 281 054 682                  217 779 296     

KEOP-1.2.0/B Tiszapüspök               997 368 000                  204 858 000     

KEOP-1.2.0/2F Békéscsaba          17 751 542 000               2 772 238 000     

KEOP-1.2.0/2F Érd          27 100 617 000               6 935 883 000     

KEOP-1.2.0/2F Makó          11 709 214 000               2 600 247 000     

KEOP-1.2.0/2F Nagykanizsa          13 488 000 000               2 066 000 000     

KEOP-1.2.0/2F Nagymagócs            1 239 094 118                  210 646 000     

KEOP-1.2.0/2F Kisvárda               640 628 200                  147 000 000     

KEOP-1.2.0/2F Kunágota            1 294 117 647                  220 000 000     
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14.3 Fizetőképesség: Mezőladány 

Év Nettó/fő 

 

Fő/házt. 

Nettó 

jöv./házt. 

Keletkező 

szennyvíz/házt. Ivóvíz/házt. 

Szennyvízdíj 

/m3 (bruttó) 

Ivóvízvízdíj 

/m3 (bruttó) 

VTD 

/m3 

(bruttó) 

Alapdíj 

/év 

Fizetendő 

csatorna és 

vízdíj 

(bruttó) 

Arány a 

jövedelem 

%-ban 

2013 503 124 

 

3,14 1 577 592 

                                       

72,65             80,72     0 245 0 7095 26 872 1,70% 3 

2014 508 155 

 

3,14 1 593 368 

                                       

72,79             80,88     412,5 245 18,75 7095 58 302 3,66% 4 

2015 513 237 

 

3,13 1 606 402 

                                       

72,81             80,90     412,5 245 18,75 7095 58 312 3,63% 5 

2016 518 369 

 

3,14 1 625 395 

                                       

72,95             81,05     412,5 245 18,75 7095 58 411 3,59% 6 

2017 526 145 

 

3,14 1 651 262 

                                       

72,93             81,04     412,5 245 18,75 7095 58 402 3,54% 7 

2018 534 037 

 

3,14 1 677 540 

                                       

73,03             81,15     412,5 245 18,75 7095 58 470 3,49% 8 

2019 542 047 

 

3,14 1 704 234 

                                       

73,10             81,22     437,5 245 18,75 7095 60 344 3,54% 9 

2020 550 178 

 

3,15 1 731 352 

                                       

73,16             81,29     462,5 245 18,75 7095 62 221 3,59% 10 

2021 558 431 

 

3,14 1 754 167 

                                       

73,03             81,15     487,5 245 18,75 7095 63 948 3,65% 11 

2022 569 599 

 

3,15 1 794 077 

                                       

73,23             81,36     512,5 245 18,75 7095 65 932 3,67% 12 

2023 580 991 

 

3,15 1 828 318 

                                       

73,16             81,29     537,5 245 18,75 7095 67 708 3,70% 13 

2024 592 611 

 

3,14 1 863 210 

                                       

72,86             80,96     562,5 245 18,75 7095 69 281 3,72% 14 

2025 604 463 

 

3,15 1 905 597 

                                       

73,06             81,18     587,5 245 18,75 7095 71 275 3,74% 15 

2026 616 553 

 

3,16 1 945 450 

                                       

73,12             81,25     612,5 245 18,75 7095 73 160 3,76% 16 

2027 628 884 

 

3,16 1 986 136 

                                       

73,19             81,32     637,5 245 18,75 7095 75 049 3,78% 17 

2028 641 461 

 

3,16 2 027 671 

                                       

73,25             81,39     662,5 245 18,75 7095 76 942 3,79% 18 

2029 654 291 

 

3,16 2 070 072 

                                       

73,32             81,47     687,5 245 18,75 7095 78 837 3,81% 19 

2030 667 377 

 

3,17 2 113 359 

                                       

73,39             81,54     712,5 245 18,75 7095 80 736 3,82% 20 

2031 680 724 

 

3,17 2 157 549 

                                       

73,45             81,61     737,5 245 18,75 7095 82 638 3,83% 21 

2032 694 339 

 

3,17 2 202 662 

                                       

73,52             81,69     762,5 245 18,75 7095 84 543 3,84% 22 

2033 708 225 

 

3,18 2 248 715 

                                       

73,58             81,76     787,5 245 18,75 7095 86 451 3,84% 23 

2034 722 390 

 

3,17 2 289 608 

                                       

73,45             81,61     812,5 245 18,75 7095 88 146 3,85% 24 

2035 736 838 

 

3,18 2 339 564 

                                       

73,58             81,76     837,5 245 18,75 7095 90 131 3,85% 25 

2036 751 574 

 

3,18 2 390 601 

                                       

73,71             81,90     862,5 245 18,75 7095 92 121 3,85% 26 

2037 766 606 

 

3,19 2 444 910 

                                       

73,91             82,12     887,5 245 18,75 7095 94 195 3,85% 27 

2038 781 938 

 

3,19 2 491 599 

                                       

73,84             82,05     912,5 245 18,75 7095 95 964 3,85% 28 

2039 797 577 

 

3,19 2 545 937 

                                       

73,98             82,19     937,5 245 18,75 7095 97 971 3,85% 29 

2040 813 528 

 

3,19 2 596 856 

                                       

73,98             82,19     962,5 245 18,75 7095 99 821 3,84% 30 
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 14.4 Különbözet 

különbözet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bevételek 

      Lakossági 30 691 777 32 701 704 34 726 334 36 796 203 37 586 150 39 613 137 

Intézményi 2 630 232 2 630 232 2 630 232 2 630 232 2 630 232 2 789 640 

Ipari 1 869 615 1 869 615 1 869 615 1 869 615 1 869 615 1 982 925 

Tengelyen 

beszállított szennyvíz 696 500 533 600 370 700 207 800 142 640 142 640 

Vízterhelési díj 1 391 494 1 473 524 1 556 223 1 640 979 1 673 153 1 672 207 

Összes bevétel 37 279 618 39 208 676 41 153 104 43 144 829 43 901 790 46 200 550 

Költségek 

      Csatornahálózat 11 785 237 11 972 897 12 163 590 12 372 756 12 491 063 12 552 152 

Közvetlen 

anyagköltség 1 399 739 1 427 108 1 454 717 1 483 063 1 493 782 1 493 443 

Technológia 

energiaköltsége 1 332 651 1 393 573 1 456 387 1 521 909 1 561 500 1 584 384 

Igénybevett 

szolgáltatások 1 382 064 1 388 521 1 395 036 1 401 724 1 404 253 1 404 173 

Javítás, karbantartás 4 476 120 4 540 766 4 605 979 4 672 935 4 698 253 4 697 451 

Szállítás, rakodás 691 032 694 261 697 518 700 862 702 127 702 086 

Egyéb segédüzemi 

költségek 0 0 0 0 0 0 

Bérjellegű költségek 2 503 631 2 528 668 2 553 954 2 592 264 2 631 148 2 670 615 

Szennyvíztisztítás 16 969 017 17 372 693 17 784 079 18 221 828 18 457 668 18 565 570 

Közvetlen 

anyagköltség 3 753 924 3 827 182 3 901 083 3 976 958 4 005 649 4 004 740 

Technológia 

energiaköltsége 4 119 196 4 307 336 4 501 317 4 703 658 4 825 958 4 896 685 

Igénybevett 

szolgáltatások 1 103 504 1 108 646 1 113 833 1 119 158 1 121 172 1 121 108 

Javítás, karbantartás 2 054 744 2 084 353 2 114 222 2 144 890 2 156 486 2 156 119 

Szállítás, rakodás 98 524 98 983 99 446 99 922 100 102 100 096 

Egyéb segédüzemi 

költségek 1 944 000 1 944 000 1 944 000 1 944 000 1 944 000 1 944 000 

Bérjellegű költségek 2 503 631 2 528 668 2 553 954 2 592 264 2 631 148 2 670 615 

Vízterhelési díj 1 391 494 1 473 524 1 556 223 1 640 979 1 673 153 1 672 207 

Értékesítés 

közvetlen költségei 28 754 254 29 345 590 29 947 669 30 594 585 30 948 731 31 117 722 

Üzemi általános 

költségek 6 987 284 7 130 978 7 277 284 7 434 484 7 520 542 7 561 607 

Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

Pótlás 0 0 0 0 0 18 399 000 
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15  Az értekezés témakörében megjelent publikációk 

15.1 Az értekezés témakörében idegen nyelven teljes 

terjedelemben megjelent közlemények 

Boros Áron (2011): Cost benefit analysis of waste water projects – learning 

from experience, Financial and economical problems in the first decade of 

the 21th century/Katalin Gáspár-Vér, Cluj-Napoca: Scientia / ISBN 978-973-

1970-60-8, 133-141 

Boros Áron (2011): Financial evaluation of feasibility studies of waste-water 

treatment projects, Regional and business studies, Vol 3 Suppl 1, 385-393 

15.2 Az értekezés témakörében magyar nyelvű teljes 

terjedelemben megjelent közlemények 

Boros Áron (2009): Környezetvédelmi beruházások értékelése - EU 

irányelvek, II. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia konferencia 

kötete, április 2-3. 

Boros Áron (2010): Szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható 

tényezők, Hitelintézeti Szemle IX évf. 4. szám, 381-394 

15.3 Az értekezés témakörén kívüli magyar nyelvű teljes 

terjedelemben megjelent közlemények 

Bánfi Tamás – Boros Áron – Lovas Anita (2011): Vállalati vezetők 

innovációs érzékenysége, szemlélete és szándékaik (egy felmérés 

tapasztalatai), Vezetéstudomány, XLIII. évf. 2012. 3. szám / ISSN 0133-

0179, 0133-0179 
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