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1. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS MÓDSZERTANA 

1.1. Bevezetés 

A költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis) legfontosabb célja a társadalmi 

döntéshozatal segítése. Pontosabban azt szolgálja, hogy a társadalom megfelelő döntést tudjon 

hozni a rendelkezésére álló szűkös erőforrásokat hatékony felhasználásáról. A 

közgazdaságtan egyik fő tétele, hogy tökéletesen működő piacok esetén az egyéni önérdek az 

erőforrások hatékony elosztásához vezet. A kormányzati beavatkozás akkor lehet indokolt, ha 

a piacok valamilyen torzításnak köszönhetően nem tökéletesek. Az irodalomban ezeket 

összefoglaló néven piaci kudarcoknak nevezik (ezekkel részletesen foglalkozunk az 

Alapfogalmakról szóló fejezetben). Az ilyen esetekben azonban be kell tudni mutatni, hogy 

egy konkrét beavatkozás más alternatívákhoz képest miért hatékonyabb, az alternatívák közé 

értve a status quo-t (vagyis a nem-beavatkozás lehetőségét) is.  

A költség-haszon elemzéseknek két fő típusa van, melyek különböző módon segítik a 

kormányzati döntéshozatalt. A döntést megelőző (ex ante) elemzés tulajdonképpen a költség-

haszon elemzés klasszikus típusa, a leggyakrabban ebben az értelemben használják a 

kifejezést. A célja annak eldöntése, hogy egy adott program, projekt vagy szabályozási 

beavatkozás a legjobb módja a szűkös erőforrások elköltésének vagy sem. A másik típusú 

elemzés a projekt befejezése utáni (ex post) költség-haszon elemzés. Ekkor már a 

rendelkezésre álló pénzeket elköltötték (az összes költség ún. „elsüllyedt” költség), és nincs 

bizonytalanság a hasznokat és költségeket illetően. Az ilyen típusú elemzések értéke 

összetettebb, mert nemcsak az adott projektről, hanem az ilyen típusú állami beavatkozásról 

általában nyújtanak információt. Vagyis az utólagos elemzések egyfajta tanulási folyamathoz 

járulnak hozzá, mely során az állami szférában dolgozó döntés előkészítők, politikusok többet 

megtudhatnak egyes beavatkozási típusok előnyeiről és hátrányairól. Az Egyesült 

Államokban például a 60-as, 70-es években szabályozással kapcsolódó költség-haszon 

elemzések kimutatták, hogy sok esetben a beavatkozás költségei meghaladták annak előnyeit, 

és hozzájárultak az ezután elinduló deregulációs folyamathoz.  
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A költség-haszon elemzés lépései a következőképpen foglalhatóak össze: 

1. táblázat: A költség-haszon elemzés lépései 

 Lépés Lehetséges problémák 
1. Eldönteni, hogy kinek a hasznai és költségei 

számítanak 
Sokszor nem világos, hogy helyi, 
megyei vagy országos szinten kell-e a 
vizsgálatot folytatni 

2. Alternatív projektek kiválasztása Elvileg a lehetséges projektek száma 
végtelen, ezért ezek körét ésszerűen 
kell meghatározni 

3. Az összes lehetséges hatás felsorolása és a 
megfelelő mérőszámok kiválasztása 

A valódi hatások sokszor nem 
megfigyelhetőek, és bizonyos hatások 
nem számszerűsíthetők, ha egy eddig 
még nem kutatott terület 
eredményeiről van szó 

4. A kvantitatív hatások előrejelzése a projekt 
teljes élettartamára 

Az előrejelzés sokszor nehéz vagy 
lehetetlen, különösen bonyolult 
rendszerek esetében 

5. Az összes hatás forintösszegekre való átváltása Megfelelő piaci értékek hiányában ez 
nehézkes lehet, és sokszor a 
legfontosabb hasznokat a legnehezebb 
számszerűsíteni 

6. Diszkontálás segítségével a jelenértékek 
kiszámolása  

Az elemzők körében nincs egyetértés 
arról, hogy mi a helyes társadalmi 
diszkontráta 

7. Az összes haszon és kiadás összeadása Vita van arról, hogy pontosan milyen 
költségeket és hasznokat kell 
összeadni, illetve milyen döntési 
kritériumot lehet használni 

8. Érzékenységvizsgálat lefolytatása Ez is végtelen módon megtehető, 
ezek körét ésszerűen kell 
meghatározni 

9. A legnagyobb nettó társadalmi hasznot hozó 
alternatíva kiválasztása 

Erről általában nincs vita, esetleg 
politikai. Az egyetlen kivétel az lehet, 
ha az érzékenységvizsgálat 
bizonytalan nettó társadalmi haszon 
értéket mutat 

 

Az első lépésben azt kell eldönteni, hogy kik azok a szereplők, akiknek a hasznait és 

költségeit figyelembe kívánjuk venni az elemzés során. Az elemzés koncentrálhat egy adott 

település lakóira, tágabb elemzés esetén pedig egy megye vagy az ország összes lakosára is. 

Szélsőséges esetben választhatunk akár egy „globális perspektívát” is: ekkor az összes 

emberre kifejtett hatásokat kell számszerűsítenünk. Utóbbira példa lehet a környezetet érintő 

projektek értékelése.  
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A második lépésben kell kijelölni az alternatív projekteket. Bizonyos esetekben ez 

egyértelmű, mert a status quo mellett egy vagy két alternatív lehetőséget kell megvizsgálni. 

Más esetekben azonban az alternatívák száma megsokszorozódhat, ha több dimenzió szerint 

végezzük a vizsgálatot. Ha egy autópálya-építési projektre gondolunk, akkor felmerülhet a 

kérdés, hogy legyenek-e autópályadíjak, ha igen, legyenek-e kapuk vagy matricás rendszert 

vezessenek be. Hány sávos legyen az autópálya? Mikor kezdődjön az építése: minél hamarabb 

vagy egy jövőbeli időpontban? Ha például 5 dimenzió mentén állítunk fel alternatívákat, és 

mindegyiken belül 3 lehetőség van, akkor összesen 243 esetet kellene megvizsgálnunk, ami 

nyilvánvalóan átláthatatlan nemcsak a döntéshozók, hanem az elemzők számára is 

(általánosan, n dimenzió és k lehetőség esetén  esetet kellene vizsgálni).  k n

Az alternatívák felvázolása után következik a hatások felsorolása és a megfelelő mérőszámok 

kiválasztása. A figyelembe vett hatások kiválasztása sokszor vitatott, hiszen szinte minden 

esetben lehet találni olyan hatást, amitől az elemző eltekintett. A költség-haszon elemzés 

alapszabálya, hogy csak azokat a hatásokat veszi figyelembe, amelyek hatással vannak az 

egyének jólétére. Ahhoz, hogy valamit hatásként tudjunk figyelembe venni, biztosan tudni 

kell, hogy van-e ok-okozati kapcsolat az adott projekt és a projekt által érintett egyének jóléte 

(hasznossága) között. Ez bizonyos esetekben magától értetődő: például az autók száma és a 

balesetek száma között minden bizonnyal van összefüggés. Más esetekben azonban nem, 

például van-e kapcsolat a passzív dohányzás és a tüdőrákos esetek száma között? További 

problémát okozhat, hogy egy adott hatást többféleképpen is lehet mérni, és az elemző 

döntésén múlik, hogy melyiket választja. A döntés sokszor a rendelkezésre álló adatokon 

múlik.  

Ezután a kvantitatív hatások előrejelzése következik. Ha egy autópálya építésére gondolunk, 

akkor ebben az esetben előre kell jelezni többek között azt, hogy hányan és milyen járművel 

fogják használni az autópályát, mennyi időt és mekkora költséget tudnak így megtakarítani, az 

országúti közlekedéshez képest biztonságosabb-e így a közlekedés, azaz mennyivel kevesebb 

baleset történik, stb. Az előrejelzés azonban sokszor nagyon bonyolult művelet. Ha a keresleti 

és kínálati görbék ismertek, akkor megoldható, azok hiányában azonban nehézkes. Az 

előrejelzés különösen nehéz, ha a projekt lefutási ideje hosszú. Az előrejelzések pontosságát 

úgy lehetne igazán jól tesztelni, ha azokat a projekt megvalósítása előtt és után is elvégeznék. 

A költség-haszon elemzés irodalmában azonban erre nem igazán van példa.  

A költségek és hasznok összevetéséhez a hatásokhoz pénzösszegeket kell rendelni (azokat 

monetizálni kell). Ez bizonyos esetekben magától értetődő (ilyenek például a projekt 
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közvetlen költségei), más hatások esetében azonban bonyolult lehet (időmegtakarítás, egy 

statisztikai élet megmentése, balesetek számának csökkenése).  

Egyes hasznok és költségek különböző időpontokban jelentkeznek, ezért ezeket azonos 

időpontra kell diszkontálni, amit a jelenérték számítás segítségével teszünk meg. Egy olyan 

költségnek vagy haszonnak, ami t időszak múlva jelenik meg, a jelenértéke ( , ahol d a 

társadalmi diszkontráta. Mint később látni fogjuk a társadalmi diszkontráta kiválasztásáról 

komoly vita folyik az irodalomban. A viták elkerülésének egyik legegyszerűbb módja, ha a 

diszkontrátára vonatkozóan is érzékenységvizsgálatot végzünk.  

)

                                                

1+ d t

Ha a különböző időpontokban jelentkező költségeket és hasznokat egy időpontra 

diszkontáltuk, akkor ezután a hasznokat és költségeket egymásból kivonva kapjuk a projekt 

társadalmi nettó jelenértékét (Net Present Value, NPV). Ha ez az érték pozitív, akkor javasolt 

a projekt megvalósítása, hiszen a status quo-hoz képest a hasznok meghaladják a költségeket. 

Ha több mint egy alternatíva van, akkor a legnagyobb NPV-vel rendelkező alternatívát kell 

kiválasztani. Egyesek szerint nem feltétlenül a legnagyobb NPV a megfelelő döntési szabály, 

lehetséges a belső megtérülési ráta vagy a költség-haszon arányra támaszkodni.  

A bizonytalanság kiküszöbölésére a költség-haszon elemzések során érzékenységvizsgálatot 

szoktak elvégezni. Az elvégzendő érzékenységvizsgálatok számát is ésszerűen kell 

meghatározni, hiszen elvileg ezek száma is végtelen lehet. Előre átgondolt szcenáriók 

vizsgálata sok esetben hasznosabb, mint egyes paraméterek ad hoc módon történő 

változtatása. Az utolsó lépésben történik a legnagyobb nettó hasznot hozó projekt 

meghatározása. Fontos azonban látni, hogy a költség-haszon elemzés csupán egy ajánlást ad, 

nem jelenti magát a döntést. Azzal foglalkozik, hogy az erőforrásokat hogyan kellene 

felhasználni, vagyis normatív. Nem leíró tudomány tehát, azaz nem arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy a végső döntések hogyan születnek. A döntéseket egy bürokratikus és politikai 

folyamat eredményeként hozzák meg, a költség-haszon elemzés ennek a döntési folyamatnak 

egy igen fontos inputja.  

A tanulmány két fontos munkára támaszkodik: Boardman et al. [1996]1 és Brent2 [1996] 

könyvére. Előbbi kimondottan tankönyv jellegű, utóbbi pedig a gyakorlati alkalmazásokra 

helyezi a hangsúlyt. A tanulmány felépítése a következő. Az 1. szakaszban a költség-haszon 

elemzés során használt alapfogalmakat vesszük végig, külön kitérve azokra a piaci 

 
1 Boardman, A.E, D.H. Weinberg, A.R. Vining és D.L. Weimer: Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. 
Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey 07458, 1996. 
2 Bernt, R.J.: Applied Cost-Benefit AnalysisEdward Elgar, Cheltenham, UK, 1996. 
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kudarcokra, melyek állami beavatkozással történő megoldásához nagyban hozzájárulhat a 

költség-haszon elemzés. Ezután a döntési kritériumok bemutatására térünk át, a nettó 

jelenérték, a haszon-költség arány és a belső megtérülési ráta elemzésére. A 3. szakasz a 

mérési problémákkal foglalkozik. A hasznok esetén a fogyasztói többletről, a költségek 

oldalán pedig az árnyékárakról lesz szó. Mivel a legtöbb közösségi projekt több éves lefutású, 

a költségek és hasznok összehasonlítóvá tételéhez valamilyen diszkontrátát kell választani. Ez 

tökéletes piacok esetén viszonylag egyszerű, piaci torzítások esetén azonban a helyzet 

bonyolultabb. Külön foglalkozunk azzal, hogy a kockázatot hogyan lehet figyelembe venni a 

diszkontráta meghatározásánál. Míg az első négy szakasz az elméleti kérdéseket járta körbe, 

az ezt követő szakaszok a gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak. Az 5-7. szakaszok olyan 

módszereket mutatnak be, amelyek valódi egyéni döntésekre alapozva próbálják megbecsülni 

a keresleti függvényeket. Az 5. szakasz az ingyenes vagy fix költségű létesítmények 

értékelésével, a 6. a hedonikus árazási módszerrel, a 7. pedig a termelési függvény 

technikákkal foglalkozik. A közgazdászok általában jobban kedvelik az ilyen módon 

megszerzett információt, azonban sokszor csak közvetett forrásokra (pl. kérdőíves 

felmérésekre, interjúkra) kell támaszkodniuk. Ilyenkor feltételes értékelési módszereket kell 

használniuk, melyeket a 8. szakaszban mutatunk be. A záró szakaszban két olyan technikát 

mutatunk be – a költség-hatékonysági és a költség-hasznossági elemzést -, melyek akkor 

lehetnek hasznosak, ha a hagyományos költség-haszon elemzésre valamilyen okból nincs 

lehetőség.  

1.1. Alapfogalmak 

Az alábbi szakaszban a költség-haszon elemzés során használt alapfogalmakat vesszük sorba. 

Röviden bemutatjuk a fogyasztók fizetési hajlandóságát, az alternatív költséget és a 

társadalmi többletet, melyek segítségével egyéni és társadalmi szinten mérhetőek egy adott 

közösségi beruházás hasznai. A szakasz második felében olyan szituációkat mutatunk be, 

amelyekben a tökéletes verseny feltételezése nem teljesül: ezek az ún. piaci kudarcok. Négy 

ilyen alapesettel foglalkozunk, ezek a monopólium, az információs aszimmetria, az 

externáliák és a közjavak.  
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1.1.1. Fizetési hajlandóság és alternatív költség 

Ahogy azt a korábbiakban már említettük, a hatékonyság egyik ismérve, hogy egy projektből 

származó hasznok felülmúlják a költségeket. A hasznokat az egyének fizetési hajlandóságán 

keresztül számoljuk ki. Vegyünk egy példát, amelyben azt feltételezzük, hogy egy közösségi 

projekt (pl. egy szennyvíztisztító vagy egy híd építése), három embert érint. Tegyük fel 

továbbá, hogy ez a három ember őszintén kinyilvánítja, hogy számára ennek a projektnek 

mekkora értéke van. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy különböző kérdéseken keresztül 

elmondják, hogy ők mennyit lennének hajlandóak fizetni, vagy a részükre mennyit kellene 

fizetni ahhoz, hogy közömbösek legyenek a tekintetben, hogy a projekt megvalósul-e vagy 

sem. Például az egyikük azt állítja, hogy számára mindegy, hogy 100$-t fizet, és megvalósul a 

projekt, vagy pedig marad a jelenlegi állapot. A második személy esetében ez az összeg 

legyen 200$. A harmadik személy esetében más a helyzet, számára ugyanis a projektnek 

negatív hatásai vannak, ezért őt kompenzálni kell a projekt megvalósulása esetén, mégpedig 

250$-ral.  

A három esetben a fizetési hajlandóság, 100$, 200$ és -250$ voltak. Ezeknek az összege adja 

a társadalmi szintű nettó hasznokat, ami ebben az esetben 100$+200$-250$=50$ dollár. Az 

érték pozitív, és ha ez a projekt csak ezt a három embert érinti, és semmilyen más erőforrásra 

nincs szükség a megvalósításához, akkor lehetséges az erőforrások olyan újraelosztása, hogy 

az új állapot Pareto-hatékony legyen. Ez azt jelenti, hogy senki nem jár rosszabbul az új 

állapotban, és vannak olyanok, akik jobban járnak. Ennél a példánál maradva, az alapesetben 

ez nem lenne így, hiszen a harmadik személy rosszabbul járna. De ha az első személy 75$-t, a 

második pedig 175$-t fizet a harmadiknak, akkor az első és a második is jobban járnak, hiszen 

számukra a projektből származó hasznok 100$ és 200$ voltak, a harmadik pedig nem jár 

rosszabbul, hiszen épp az ő fizetési hajlandóságának megfelelő 250 $-nyi kompenzációt kap a 

többiektől. A tanulság az, hogy akkor és csak akkor lehetséges Pareto-hatékony elmozdulást 

elérni valamilyen projekttel, ha annak nettó hasznai pozitívak.  

A legtöbb közösségi projekt esetében nem élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy azoknak ne 

lenne költsége. A költség-haszon elemzés során ezt az ún. alternatív költségekkel (opportunity 

cost) mérjük. Ennek definíciója, hogy mekkora lenne az adott erőforrás értéke, ha azt a 

legjobb alternatíva szerint használnák fel. Ha például egy hidat építenek, akkor ahhoz 
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munkaerőt, gépeket, különböző nyersanyagokat kell felhasználni. Ha a hidat nem építenék 

meg, akkor ezeket az erőforrásokat más munkák során lehetett volna hasznosítani.  

Ha az előző példánál maradva azt feltételezzük, hogy az erőforrások alternatív költsége 75$, 

akkor ez azt jelenti, hogy a társadalom más tagjainak 75$-nak megfelelő erőforrásról kell 

lemondaniuk. Ekkor könnyen belátható, hogy a társadalmi szintű nettó hasznok értéke már 

negatív (50$-75$=-25$), és nem lehetséges az erőforrások olyan újraelosztása, amivel valaki 

ne járna rosszul.  

1.1.2. Fogyasztói és termelői többlet 

A fizetési hajlandóságot két részre szokás bontani: amennyit a fogyasztók valójában fizetnek, 

és amennyit még ezen felül hajlandóak lennének fizetni az adott jószágért vagy szolgáltatásért. 

Az utóbbit hívják fogyasztói többletnek, amely tehát a fogyasztó által az adott termékért 

kifizethetőnek tartott összeg és az általa ténylegesen kifizetett összeg közötti különbséget 

jelenti. Többek között ez az oka annak, hogy még a kompetitív piacok sem mérik pontosan a 

legtöbb projekt összes társadalmi hasznát. A hasznok fogyasztói többlettel való mérése tehát 

egy alapvető különbséget mutat az egyéni és társadalmi szintű optimalizáció között. Az 

1.1.ábra egy egyszerű példán keresztül mutatja be a fentieket.  

1. ábra: A fogyasztói többlet 

       Ár 
            A 
 
 
 

       Fogyasztói  
       többlet          B 

          1P
 
                          Bevételek 

 
 

0       Q    Mennyiség 1

 

Forrás: Brent [1996], 53.old.  
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Tegyük fel, hogy valamilyen szolgáltatásért (autópálya, nemzeti park) -et kell fizetni. Ezen 

az áron a szolgáltatás iránti keresett mennyiség (autók vagy látogatók száma) . A 

fogyasztók ebből következően összesen  nagyságú összeget költenek a szolgáltatásra, 

amit az ábrán a 0  téglalap jelöl. A fogyasztók teljes fizetési hajlandóságát, más szóval 

azt az összeget, amit összesen hajlandóak lettek volna fizetni a szolgáltatásért a 

négyszög által határolt terület mutatja. A kettő közötti különbség  a fogyasztói többlet.  

1P

1Q

Q1

11QP

11BPQ

BA0  

( BAP1 )

                                                

A termelői többlet tulajdonképpen a fogyasztói többlet kínálat oldali megfelelője. A 

kormányzati beavatkozás eredményeként az árakban bekövetkező változások nemcsak a 

fogyasztókra, hanem a termelőkre is hatnak. Az előbbiekre kifejtett hatást a fogyasztói többlet 

változásával, utóbbiakra kifejtett hatást pedig a termelői többlet változásával mérjük. Az. 1.2. 

ábrán S a piaci kínálati görbét mutatja, amit a vállalatok egyéni kínálati görbéiből vezetünk le. 

A mikroökonómiából köztudott, hogy a vállalati egyéni kínálati görbe pedig a határköltség 

görbével egyezik meg.3 A határköltség görbe alatti terület a termelés során felmerülő teljes 

változó költségek nagyságával egyezik meg. Ugyanez igaz a kínálati görbére is, tehát például 

ha az ár , akkor a teljes változó költség nagysága - ami azt a minimális bevételi igényt 

jelenti, ami alatt a vállalat számára nem éri meg elkezdeni a termelést - az 0  négyszög 

területével egyezik meg. Az ár , tehát a teljes bevétel , amit az ábrán az 

négyszög mutat. A két terület közötti különbséget nevezik termelői többletnek, hiszen – a 

fogyasztói többlet analógiájára – ez az az összeg, ami a termelőknél „marad”.  

∗P
∗ABQ

∗P ∗∗QP ∗∗BQP0  

 
3 Pontosabban annak egyik szakaszával.  
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2. ábra: A termelői többlet 

 

2Q

∗P

∗Q1Q

1P

2P

A 

C 

B 

S Termelői többlet 

Teljes változó 
költség 

D 

P 

 

0 Q 

 

Forrás: Boardman et al.[1996], 59.old. 

 

A fogyasztói és termelői többlet összegét szokás társadalmi többletnek hívni, melyet a 3. 

ábrával illusztrálunk.  
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3. ábra: A társadalmi többlet 

 

∗Q

∗P

P 
Fogyasztói többlet + Termelői többlet 
 = Társadalmi többlet 

C S 

A  

D 
B 

Q  

Forrás: Boardman et al.[1996], 60.old. 

Az ábrán egyszerre van feltüntetve a piaci keresleti (D) és kínálati görbe (S). Az ábrán - 

melyen egy tökéletes verseny melletti szituációt mutatunk be – az egyensúlyi árat , az 

ehhez tartozó egyensúlyi mennyiséget pedig Q  mutatja. A társadalmi többlet nagyságát az 

ABC háromszög jelzi, ami úgy is interpretálható mint a keresleti görbe alatti terület és a 

kínálati görbe alatti terület különbsége. Ha az egyensúlyi mennyiséget, Q -ot termelnek, 

akkor a társadalmi többlet éppen maximális lesz. A fenti példa a tökéletes verseny esetére 

koncentrált, a valóságban azonban ez a legtöbbször nem áll fenn, és valamilyen piaci 

kudarccal találkozunk. A következő pontban ezekkel foglalkozunk.  

∗P
∗

∗

1.1.3. Piaci kudarcok 

A legtöbb esetben valamilyen piaci kudarc korrekciója szolgál kiindulópontul a költség-

haszon elemzés elvégzéséhez, ezért külön szakaszban foglalkozunk ezekkel. Az alábbiakban 

négy alapvető piaci kudarcot mutatunk be röviden. Ezek a monopólium, az információs 

aszimmetria, az externáliák és a közjavak.  

A monopólium egy kiváló példája annak, hogy a kompetitív egyensúlytól való eltérés milyen 

társadalmi költségekkel (holtteher-veszteséggel) járhat. A monopolista számára a piaci 

keresleti görbe és a saját terméke iránti keresleti görbe – definíció szerint – egybeesik. A piaci 
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keresleti görbe negatív meredekségű, ezért a monopólium határbevétele kisebb, mint a termék 

ára. A 4. ábrán látható, hogy a határbevétel görbe a keresleti görbe alatt helyezkedik el.4  

4. ábra: Monopólium 

 

cQmQ

mP

cP  

 

MC 

AC 

D 

MR   

A 

B 

C 

Fogyasztói 
többlet 

Termelői 
többlet 

Holtteher 
veszteség 

Q 

P 

Forrás: Boardman et al.[1996], 100.old. 

 

A profitmaximalizáló pont a határbevétel (MR) és határköltség (MC) görbék 

metszéspontjában van, az ehhez tartozó mennyiség , a monopolista által kínált ár pedig 

, ami ennek a mennyiségnek a keresleti görbéhez tartozó pontjaként adódik. Az ábrán 

szintén feltüntettük az ehhez a helyzethez tartozó fogyasztói és termelői többletet. A 

fogyasztói többlet a monopolista által kínált ár feletti ártartományban a keresleti görbe alá eső 

területtel egyezik meg, a termelői többlet – ami a monopóliumnál marad – a monopólium 

bevételének ( 0 ) az MC görbe feletti része. Az ábrán az is látszik, hogy a fogyasztói és 

termelői többlet összegeként adódó társadalmi többlet – a kompetitív egyensúllyal ellentétben 

– itt nem maximalizálódik. A monopolista ugyanis nem a kompetitív mennyiséget kínálja 

kompetitív áron, és kialakul egy ún. holtteher veszteség, amit az ábrán az ABC háromszög 

jelöl.  

mQ

mP

mm AQP

Információs aszimmetriáról olyan esetekben beszélünk, amikor a piac két oldalán levő 

szereplők nem egyenlő információval rendelkeznek egy termékről vagy munkahelyről. Az 
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4 Könnyen belátható, hogy lineáris keresleti görbe esetén az MR görbe meredeksége kétszerese a keresleti görbe 
meredekségének.  



eladó jobban tudja, mint a vevő, hogy a terméke milyen minőségű, egy orvos a betegénél 

jobban tudja, hogy a betegnek milyen kezelésre van szüksége. Az információs aszimmetria 

következményeit egyszerűen demonstrálhatjuk egy ábra segítségével.  

5. ábra: Információs aszimmetria 

 

uD

uQiQ

uP

iP

iD

P 

A 

 
Holtteher 
veszteség 

C  
B 

 

Q   

Forrás: Boardman et al.[1996], 102.old. 

 

Az 5. ábrán egy olyan helyzetet mutatunk be, amikor egy termék eladóinak több információja 

van a termékről, mint a vevőknek. Az ábrán ezért két keresleti görbe van feltüntetve. A  

görbe pontjai azt mutatják, hogy a vásárlók mennyit vásárolnának a termékből, ha az összes 

információval rendelkeznének a termékről, míg a  görbe pontjai a valós, nem-informált 

helyzetben kialakult keresletet rögzítik. A két görbe tehát a fizetési hajlandóságot mutatja 

tökéletes és nem tökéletes információs helyzetben. A nem tökéletes információhoz tartozó 

keresleti görbe a másik felett van, ami például minőségbeli hiányosságra utalhat: ha a vevők 

ennek tudatában lennének, akkor adott áron kevesebbet vennének a termékből.  

iD

uD

Az 5. ábrából kiderül, hogy az aszimmetrikus információs helyzetnek két fontos 

következménye van. Mivel a nem tökéletes-információs helyzet miatt megnő az egyensúlyi ár 

és mennyiség, ezért a fogyasztói többlet csökken, a termelői többlet pedig nő. Ezt a 

fogyasztóktól a termelők felé történő transzferként is lehet értelmezni, aminek egyetlen oka az 

aszimmetrikus információs helyzet. A transzfer nagyságát az ábrán a  négyszög ACPP ui
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mutatja. Az információs aszimmetria másik következménye, hogy holtteher-veszteséget okoz, 

amit az ábrán az ABC háromszög jelez.  

Felmerül a kérdés, hogy az információs aszimmetria milyen helyzetekben okoz problémát, 

mikor lehet értelme az állami beavatkozásnak? Ez lényegében véve két tényezőtől függ: 1) a 

fogyasztók mennyire könnyen tudják beszerezni a szükséges információt, és 2) megjelennek-e 

olyan „harmadik szereplők” a piacon, akik képesek szolgáltatni a szükséges információt. 

Ehhez érdemes a termékeket három csoportra osztva vizsgálni. Az első csoportba tartoznak az 

ún. keresési javak (search goods), melyekről a fogyasztó bőséges információt szerezhet még 

azelőtt, hogy megvásárolná. Ilyen a legtöbb elektronikai cikk (pl. egy számítógép), melyeknek 

a különböző típusairól ma már könnyen lehet információhoz jutni. Az ún. tapasztalati 

javakról (experience goods) a fogyasztó teljes információval rendelkezhet, de csak azután, 

hogy megvásárolta őket (pl. színházjegy, éttermi vacsora, lakás). Amint valaki evett egy adott 

étteremben, igen jó információval rendelkezik az ott kapható ételek minőségéről. A tartós 

fogyasztási javakhoz járó garanciák is ugyanezt a célt szolgálják. A „harmadik szereplők” 

szerepét játsszák a filmekről, színházi előadásokról megjelenő kritikák, vagy maga a 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség is.  

Végül, a harmadik csoportba tartoznak azok a javak (postexperience goods), melyeknél 

kimondottan előnyös lehet az állami beavatkozás. Ennek oka, hogy bizonyos termékek 

esetében még jóval a vásárlás után sem biztos, hogy a fogyasztó tudatában van a termék 

összes jellegzetességének. Ilyenek lehetnek egyes gyógyszerek mellékhatásai, egy új autó 

rejtett hibái vagy egy egészségre ártalmas munkahely. Ezekben az esetekben az információ 

előállítása sokba kerülne, és nem biztos, hogy van piaci megoldás, ezért az állami beavatkozás 

a legtöbb ilyen eseten indokolt.  

Externáliának azt a hatást nevezzük, amikor egy termék előállítása vagy fogyasztása nemcsak 

a termelőknek vagy a termék fogyasztóinak jólétét, hanem másokét is befolyásolja. A tipikus 

példák a légszennyezés, dohányzás vagy a fertőző betegségek elleni oltás. A 6. ábra egy 

negatív externáliára (pl. lég- vagy vízszennyezés) mutat példát.  
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6. ábra: Negatív externália 

 

∗S
∗∗P

∗∗S

∗Q∗∗Q
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Forrás: Boardman et al.[1996], 105.old. 

 

Az ábrán két kínálati görbe szerepel:  csak az egyéni szintű határköltségeket tartalmazza 

(marginal private cost, MPC),  pedig már figyelembe veszi a termelési folyamat összes 

társadalmi költségét, vagyis annak külső (externális) hatásait is (marginal social cost, MSC). 

A két görbe távolsága értelmezhető úgy, mint az externália „költsége”. Egy másik értelmezés 

szerint a különbség az az összeg, amit az érintettek hajlandóak lennének fizetni azért, hogy 

elkerüljék az externália hatásait. Mint látható, ebben az esetben állami beavatkozás hiányában 

a piac túl magas árat határozna meg: az egyensúlyi ár  lenne (és nem ), és az 

egyensúlyi mennyiség is magasabb lenne,  (és nem ). A korábbiakhoz hasonlóan itt is 

lesz holtteher-veszteség, amit az ábrán az ABC háromszög jelöl.  

∗S
∗∗S

∗P ∗∗P
∗Q ∗∗Q

A negyedik, egyben utolsó piaci kudarc a közjavak esete. A közjavak csoportjába tartozik 

többek között a rendvédelem, a közbiztonság, vagy az árvízvédelem. Tulajdonképpen a 

pozitív externáliák egy speciális esetének tekinthetők. A pozitív externáliákhoz hasonlóan, ha 

csak a piacra bíznánk az előállításukat, akkor a társadalmilag optimálisnál alacsonyabb 

mennyiségben állnának elő. A legtisztább formájukban két fő jellemzőjük van, a kizárhatóság 

hiánya és a rivalizálás hiánya. A kizárhatóság hiánya azt jelenti, hogy amint egy projekt 

megvalósult (pl. gát épült egy folyó mellett), utána annak használatából (szinte) lehetetlen 

bárkit is kizárni. A rivalizálás hiánya pedig arra vonatkozik, hogy ha a jószágot valaki 
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fogyasztja, ettől még más is tudja azt fogyasztani. Ha egy hot-dogot vásárolunk, akkor abból 

más nem tud enni anélkül, hogy nekünk ne jutna kevesebb, a közvilágítást ugyanakkor úgy 

élvezheti bárki, hogy attól más nem fog rosszabbul látni. 

A magán javakhoz képesti különbség bemutatására lássunk egy példát. Az egyszerűség 

kedvéért két fogyasztót feltételezünk. A 7. ábrán egy magán- és egy közjószág esetére állítjuk 

elő a teljes határhaszon görbét (total marginal benefit curve, TMB). Ez a görbe azt mutatja, 

hogy egységnyi növekedés a megfelelő jószág fogyasztásában menyivel növeli a két 

fogyasztó jólétét.  
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7. ábra: Magán- és közjószág esete 
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oardman et al.[1996], 108.old. 

a felső részén egy magán jószág, alsó részén pedig egy közjószág esetét mutatjuk be. 

 esetben három görbét láthatunk:  az A fogyasztó keresletét (fizetési 

ságát),  a B fogyasztó keresletét mutatja, TMB pedig a teljes határhaszon görbe, 

ét egyéni keresleti görbéből vezetünk le. A magán jószág esetén a teljes határhaszon 

piaci keresleti görbével egyezik meg. A görbe az egyéni keresleti görbék horizontális 

Ad

Bd
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összeadásával áll elő. Vagyis egy adott ár mellett, ha A fogyasztó , B fogyasztó pedig  

mennyiséget vásárolna, akkor az ehhez az árhoz tartozó piaci kereslet  lenne.  

Aq Bq

BA qq +

Bp

A magán jószággal ellentétben a közjószágok esetén a teljes határhaszon göbe az egyéni 

keresleti görbéknek nem horizontális, hanem vertikális összeadásából adódik.  kibocsátási 

szint mellett, ha A fogyasztó fizetési hajlandósága , B fogyasztóé pedig , akkor a teljes 

fizetési hajlandóság (teljes határhaszon)  lesz.  

∗Q

Ap

BA pp +

A két eset közötti különbség egy egyszerű számpéldával is érzékeltethető. Tegyük fel, hogy 

egy hot-dog ára 250Ft, és ezen az áron A fogyasztó kettőt venne belőle, B pedig egyet. Ekkor 

a 250Ft-os árhoz tartozó kereslet 3 hot-dog. Tegyük fel ugyanakkor, hogy egy olyan utcában, 

ahol A és B is lakik, 100.000Ft-ért B két utcalámpát szeretne, A pedig eggyel is megelégedne. 

Nyilvánvaló, hogy ha kettő van belőle, akkor mindkét fogyasztó igénye teljesül, tehát a piaci 

keresleti görbét ebben az esetben nem a keresett mennyiségek összeadásával kell előállítani. 

Ehelyett a jószág adott mennyiségéhez tartozó fizetési hajlandóságokat kell összeadni. Az 

ilyen esetekben a problémát az okozza, hogy nehéz kideríteni az érintettek valós fizetési 

hajlandóságát.  

A fentiekben a közjavakat úgy tekintettük, mint amelyekre egyszerre teljesül a kizárhatóság és 

a rivalizálás hiánya. Ezek azonban a közjavaknak csak egy részére teljesülnek (ezek az ún. 

tiszta közjavak). A közvilágítás a tiszta közjavakhoz igen közelálló példa. Vannak azonban 

olyan közjavak, melyekre csak az egyik feltétel teljesül. Ilyen lehet egy nem zsúfolt 

autópálya, melyre teljesül a rivalizálás hiánya, azonban a kizárhatóságé nem feltétlenül 

(amennyiben a használatért fizetni kell). Egy másik példa a tengeri hal, melyre teljesül a 

kizárhatóság hiánya feltétele, a rivalizálás hiánya azonban nem. Mivel a halak mozognak, 

ezért szinte lehetetlen akár egy adott halfajta (pl. a tonhal) halászatából kizárni bizonyos 

halászokat. Ugyanakkor, ha egy halász kifog egy halat, akkor az már nem hozzáférhető mások 

számára.  

Korábban már bemutattuk, hogy közjavak esetén a társadalmi határhaszon görbe hogyan áll 

elő az egyéni fizetési hajlandóságok eredményeként. A társadalmi határköltség görbe – a 

magánjavakhoz hasonlóan – a jószág egy újabb egységnyi előállításához kapcsolódó 

költségeket fejezi ki. A két görbe metszéspontjaként adódik a társadalmi optimum, a 

társadalmi jólét ekkor maximális (lásd 7. ábra). Minden más esetben holtteher-veszteség 

adódik.  
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7. ábra: Határhaszon és határköltség görbék közjavak esetén 

 

P 

MB 

MC 

Q ∗Q

Forrás: Boardman et al.[1996], 110.old. 

 

1.2. Döntési kritériumok 

Az alábbi szakaszban azokat a lehetséges döntési kritériumokat vesszük végig, amelyek 

alapján a döntéshozók választhatnak az egyes projektek között. Elsőként a Bevezetésben már 

említett nettó társadalmi jelenértéket mutatjuk be, ami a költség-haszon elemzések során 

leggyakrabban használt kritérium. Bemutatjuk a haszon-költség arányt, illetve az újraelosztási 

szempontokat figyelembe vevő jövedelem-elosztással súlyozott elemzést is. A szakasz végén 

röviden definiáljuk a belső megtérülési rátát.  

1.2.1. Nettó társadalmi jelenérték 

Ahogy azt a Bevezetésben már említettük, a költség-haszon elemzések egyik legfontosabb 

lépése a nettó társadalmi jelenérték kiszámolása. Ezt úgy tesszük meg, hogy a különböző 

időpontokban jelentkező költségeket és hasznokat egy időpontra diszkontáljuk, majd ezeket 

kivonjuk egymásból. Ha az így kapott érték pozitív, akkor javasolt a projekt megvalósítása, 
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hiszen a jelenlegi állapothoz képest a hasznok meghaladják a költségeket. Ha több mint egy 

alternatíva van, akkor a legnagyobb NPV-vel rendelkező alternatívát kell kiválasztani. 

Mindezt illusztrálhatjuk egy egyszerű példával (lásd 8. ábra). 

8. ábra: A leghatékonyabb erőforrás-elosztás megtalálása 

Optimum – a
leghatékonyabb 

Forrás
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Q      

: Boardman et al.[1996], 14.old. 

k fel, hogy a kiindulópontban a kibocsátási szint . Az ábrán a hasznokat a B(Q), a 

geket a C(Q) görbék mutatják. Adott kibocsátási szint mellett a két görbéhez tartozó 

k különbsége adja a nettó hasznot. Ha csak két alternatívát vetnek fel, amelyekhez 

ó kibocsátási szintek Q  és Q , akkor látható, hogy a  kibocsátási szinthez tartozó 

t előnyösebb, mint a -hez tartozó, amely előnyösebb, mint a status quo (Q ). Tehát 

közül a -t eredményező projektet érdemes választani. A nettó hasznok optimális 

 ugyanakkor a  kibocsátási szint mellett van. Ha csak Q -et és Q -et jelölik meg az 

lni kívánt alternatívák között, akkor nem az optimális megoldást választják. Más szóval, 

s quo-hoz képest javulást érnek el, de nem a lehető legjobb állapotot.  

0Q

1

1Q

2 2Q

0

2Q
∗Q 1 2
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1.2.2. A haszon-költség arány  

Olyan helyzetekben, amikor a felhasználandó inputokra vonatkozóan nincsenek korlátok, 

akkor a költség-haszon elemzés szabálya egyszerű: valósítsuk meg azokat a projekteket, 

amelyek nettó társadalmi jelenértéke pozitív. Ha több projektről van szó, és ezek hatnak 

egymásra, akkor a szabály úgy módosul, hogy válasszuk a projektek olyan kombinációját, 

amely maximalizálja a nettó társadalmi hasznokat. Lehetnek azonban olyan költségvetési 

vagy egyéb korlátok, amelyek miatt a „legjobb megoldás” nem megvalósítható. A lehetséges 

alternatívák pedig sok esetben egymást kizáróak, tehát nem lehetséges kombinálni őket. Ha az 

összes választható alternatíva egymást kizáró, akkor értelemszerűen a legnagyobb nettó 

társadalmi jelenértéket produkáló alternatívát kell választani. Vegyünk egy olyan esetet, 

amelyben öt lehetséges projekt van (A-E), melyeknek hasznait és költségeit, a status quo 

esetével együtt mutatja a 2. táblázat.  

2. táblázat: Nettó haszon és haszon-költség arány 

 Költségek Hasznok Nettó haszon Haszon-költség arány 
Status quo 0 0 0 - 
A projekt  1 10 9 10 
B projekt  10 30 20 3 
C projekt  4 8 4 2 
D projekt  3 5 2 1,7 
C és D projekt  7 21 14 3 
E projekt  10 8 -2 0,8 

Forrás: Boardman et al.[1996], 34.old. 

 

Azt feltételezzük, hogy a C és D projektek kivételével az összes többi egymást kizáró (a C és 

D projekt kombinációja esetén szinergikus hatások vannak). A.2. táblázatban szereplő 

összegek legyenek jelenértékben megadva. Ha a „Nettó hasznok”-at mutató oszlopra nézünk, 

akkor látszik, hogy a B projekt a társadalmilag optimális.  

A költség-haszon elemzések készítői ugyanakkor sokszor az ún. haszon-költség arányokat 

(benefit cost ratio) hasonlítják össze. Ekkor a hasznok és költségek arányát vizsgálják: a 

legnagyobb haszon-költség arányt (vagy a legalacsonyabb költség-haszon arányt) keresik. 

Mint látható, a haszon-költség arány nem a B projekt, hanem az A projekt esetén a 

legmagasabb, ami abból is adódik, hogy ott a költségek (haszon-költség arány nevezője) 

alacsonyabbak. Ettől függetlenül a B projektet érdemes választani, hiszen ott a legmagasabb a 

nettó haszon. A példa illusztrálja, hogy a haszon-költség arányok mennyire különbözhetnek, 
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ha komoly nagyságrendbeli eltérés van a projektek között. A haszon-költség arány eléggé 

érzékeny mérőszám, különösen akkor problémás, ha negatív fizetési hajlandóságokat kell 

figyelembe venni.  

1.2.3. Jövedelem-eloszlással súlyozott költség-haszon elemzés 

A legtöbb kormányzat számára a hatékonyság és a jövedelmek igazságos (értsd: egyenlő) 

elosztása egyszerre fontos szempont. Ha ennek a két szempontnak a relatív súlya 

számszerűsíthető, akkor lehetőség van az ún. jövedelem-eloszlással súlyozott költség-haszon 

elemzésre. Ebben az esetben a nettó hasznokat egyes jövedelmi, vagy egyéb módon 

kiválasztott csoportokra számoljuk ki, és a csoportokhoz rendelt súlyok figyelembe vételével 

számoljuk ki a teljes nettó társadalmi hasznokat. Az 3. táblázat a hagyományos és a 

jövedelem-eloszlással súlyozott költség-haszon elemzésre mutat egy példát.  

3. táblázat: Hagyományos és jövedelem-eloszlással súlyozott költség-haszon elemzés 

 1. Hagyományos  2. Jövedelem-eloszlással súlyozott  

 Nettó hasznok  Nettó hasznok  

Projektek A csoport B csoport 
Teljes nettó 
társadalmi 

haszon 
A csoport B csoport 

Teljes nettó 
társadalmi 

haszon 
I 10 50 60 10 50 80 
II 20 30 50 20 30 90 
Súlyok 1 1  3 1  
Döntés Válasszuk I-et Válasszuk II-t 

Forrás: Boardman et al.[1996], 40.old. 

 

A két csoportra vonatkozóan a nettó hasznok megegyeznek a két esetben, de attól függően, 

hogy a két csoport nettó hasznait azonos (1-1) vagy különböző (3-1) súllyal vesszük 

figyelembe a társadalmi nettó haszon kiszámításánál, a végeredmény változni fog. Míg a 

hagyományos módon elvégzett költség-haszon elemzés az I projektet, a jövedelem-eloszlással 

súlyozott költség-haszon elemzés a II projektet hozza ki jobbnak.  

Mint az a példából is látható, az eredmény nagyban függ a súlyok megválasztásától, és ez 

alkalmat adhat a manipulációra. Az egyik általános megközelítés az, hogy amennyiben a 

vagyonegyenlőség egy fontos társadalmi cél, akkor a súlyoknak inverz módon kell 

viszonyulnia a vagyonhoz (vagy jövedelemhez). Egy másik lehetséges megközelítés a 

legrosszabb helyzetben levőkhöz (például a létminimum szintjén vagy az alatt élőkhöz) 
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rendeli a legnagyobb súlyt. Mind az első (egalitariánus), mind az utóbbi (rawls-i) 

igazságossági megközelítés elfogadott az irodalomban. Mivel a jövedelem-eloszlással 

súlyozott költség-haszon elemzés sok vitára adhat okot, ezért az elemzők azt javasolják, hogy 

ilyenkor érdemes hagyományos költség-haszon elemzést is készíteni, és az eredményeket 

összevetni.  

1.2.4. A belső megtérülési ráta 

A Bevezetésben a költség-haszon elemzés lépéseinek bemutatásakor már említettük, hogy a 

különböző időpontokban jelentkező hasznokat és költségeket azonos időpontra kell 

diszkontálni. A megfelelő diszkontráta kiválasztásával részletesebben is foglalkozunk majd a 

4. szakaszban. A belső megtérülési ráta nem más, mint az a diszkontráta, amelyre a nettó 

társadalmi jelenérték éppen nulla.  

Ebből következően a döntéshozók a következő szabályt alkalmazhatják: döntsenek egy adott a 

projekt megvalósítása mellett, ha úgy gondolják, hogy a (társadalmi) diszkontráta 

alacsonyabb, mint a belső megtérülési ráta, és fordítva, vessék el a projekt ötletét, ha a 

diszkontráta magasabb, mint a belső megtérülési ráta. A belső megtérülési ráta a projekt 

egyfajta „hozamaként” is értelmezhető, a diszkontráta pedig a legjobb alternatíva hozamát 

mutatja. Akkor érdemes a projektbe belevágni, ha annak hozama meghaladja az alternatív 

felhasználási módokét. A belső megtérülési rátával kapcsolatban van azonban néhány 

probléma: 

1. Elképzelhető, hogy nemcsak egy belső megtérülési ráta van, azaz több olyan 

diszkontráta van, amelyre a nettó társadalmi jelenérték nulla. Ez például akkor 

lehetséges, ha a nettó hasznok egynél többször váltanak előjelet a projekt élettartama 

alatt.  

2. A belső megtérülési ráták százalékos formában, és nem dollárban adódnak, ezért 

különböző projektek belső megtérülési rátáit nem lehet összeadni. Ez lényegében véve 

egy méretbeli (skála-) probléma, ami arányok használatakor (lásd haszon-költség 

arány) mindig felmerül.  

Mindenesetre a belső megtérülési ráta hasznos információt nyújthat az elemzők számára, ha 

tudni akarják, hogy az eredmények mennyire érzékenyek egy adott diszkontrátára.  
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1.3. A hasznok és költségek mérése 

Ebben a szakaszban a mérési kérdésekre térünk át. Az 1. fejezetben végigvettük az 

alapfogalmakat, itt azt vizsgáljuk, milyen problémákba ütközünk, ha megpróbáljuk megmérni 

a hasznokat és költségeket. Külön foglalkozunk a fogyasztói többlet mérésével, illetve az 

árnyékárakkal, melyek bizonyos tevékenységek teljes költségét vagy értékét mérik. Utóbbira 

egy példát is bemutatunk, mégpedig a (megmentett) emberi élet értékelésének problémáit.  

1.3.1. A hasznok mérése 

A bevételek mérése nem okoz gondot, a fogyasztói többlet mérése azonban nem egyértelmű. 

Három mérési módszert szokás megkülönböztetni. Az egyik az, ami a 2.1. ábrán fogyasztói 

többletként szerepel (Brent [1996] ezt Marshall-féle mérőszámnak nevezi). Marshall ugyanis 

a fogyasztói többletet úgy definiálta, mint az az összeg, ami az adott jószágért kifizetett 

összeg és aközött van, amit a fogyasztó összesen hajlandó lenne fizetni érte. A különbség egy 

„mindent vagy semmit” típusú összehasonlításból adódik: az A pontban ugyanis az ár olyan 

magas, hogy nem tudja megvenni a jószágot, a B pontban pedig  áron Q -et vesz belőle.  1P 1

A másik két mérőszám – melyek kidolgozása Hicks nevéhez fűződik – a kompenzáló és az 

ekvivalens változás. A kompenzáló változás (CV) azt méri, hogy mekkora összeggel kellene 

kompenzálni a fogyasztót, vagy mekkora összeget kellene elvenni tőle, hogy az új árak 

mellett a hasznossága ugyanakkora legyen, mint az árváltozás előtt. Ha például egy termék 

ára megnő, akkor a fogyasztó nem tud ugyanannyit fogyasztani belőle, mint korábban (hacsak 

nem csökkenti fogyasztását valami másból), és a hasznossága (jóléte) csökken. A kompenzáló 

változás azt mutatja, hogy ebben az esetben mennyit kellene neki fizetni, hogy hasznossága 

ugyanakkora legyen, mint az árváltozás előtt.  

Az ekvivalens változás (EV) azt méri, hogy mekkora jövedelemről hajlandó lemondani a 

fogyasztó, vagy mennyit kell neki fizetni, hogy a hasznossága ugyanakkora legyen, mint az 

árváltozás után. Az előző példánál maradva, ha egy termék ára megnő, akkor ebben az 

esetben az ekvivalens változás azt mutatja, hogy mekkora összeget kellene elvenni a 

fogyasztótól, hogy a hasznossága ugyanakkora legyen (vagyis „ugyanúgy érezze magát”) a 

régi árak mellett, mint most, az árváltozás után.  
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A három mérőszám közötti különbséget a 3.1. ábrán demonstráljuk. Tegyük fel, hogy két 

jószágunk van, X és Y. Az ábra felső részén feltüntettünk két közömbösségi görbét, amelyek 

azonos hasznossági szintet biztosító (X,Y) kombinációkat jelölnek. Az ábra szintén tartalmaz 

két költségvetési egyenest, amelyek adott árak mellett mutatják, hogy a fogyasztó milyen 

jószágkombinációkat engedhet meg magának. Az ábrán olyan esetet mutatunk be, amikor az 

X jószág ára csökken (az eredeti költségvetési korlát Y , az új pedig Y ). Az eredeti árak 

mellett az optimális pont A volt, az új esetben B (ezekben a pontokban érinti a költségvetési 

egyenes a közömbösségi görbét).  

11 X 21 X

 

9. ábra: A fogyasztói többlet mérése 
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Forrás: Brent [1996], 58.old. 
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marshalli keresleti görbét.5 Ez a görbe olyan pontokat tartalmaz, melyek a jövedelmi és a 

helyettesítési hatás együttes figyelembe vételével alakultak ki. A CV és EV mérőszámok csak 

a helyettesítési hatást veszik figyelembe, mert egy adott közömbösségi görbe mentén való 

mozgást reprezentálják. Az eredeti U  görbén való elmozdulás adja a D pontot. Ez a pont úgy 

adódik, ha azt keressük, hogy mi lenne az optimális választás a fogyasztó számára az új árak 

mellett úgy, hogy a hasznossága ne változzon (a D pont az új költségvetési egyenessel 

párhuzamos egyenes és az eredeti közömbösségi görbe érintési pontja). Az ábra alsó részén 

ennek a D’ pont felel meg (  ár Q  mennyiség). Az eredeti költségvetési egyenes eltolásával 

adódik a C pont az U  görbén. Az ábra alsó részén ennek a C’ pont felel meg (  ár Q  

mennyiség). Az A’D’ és C’B’ szakaszok szintén keresleti görbéket mutatnak, ezek az eredeti 

és az új közömbösségi görbék mentén történő elmozdulásból levezethető kompenzált (hicksi) 

keresleti görbék.  

1
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Egy árváltozásnak a fogyasztói többletre kifejtett hatását a keresleti görbe alatti terület 

mutatja a két ár között. Az ábra alsó részén ezt is feltüntettük: a Marshall-féle mérőszámnak a 

, a CV-nek , az EV-nek pedig  négyszögek területei felelnek 

meg. A három mérőszám közötti nagyságrendi különbség is kiderül az ábrából. A Marshall-

féle mérőszám nagyobb, mint CV, de kisebb, mint EV. Ez mindig igaz, ha a fogyasztók 

számára előnyös változásról (lásd a fenti esetet, ahol árcsökkenésről) van szó. Árnövekedés 

esetén a mérőszámok nagyságrendje fordított.  
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1.3.2. Árnyékárak 

Az árnyékár – melyet társadalmi értéknek (social value) is szoktak nevezni – meghatározása a 

költség-haszon elemzés egyik legfontosabb lépése. Sokszor az adott tevékenységnek nem 

létezik ára, vagy ha létezik is, azt módosítani kell, hogy pontosan tükrözze a tevékenység 

teljes (társadalmi) értékét vagy költségét. Az alapfogalmakkal foglalkozó fejezetben 

bemutatott externáliák és közjavak esetében pontosan erről volt szó: a társadalmilag optimális 

ár (és mennyiség) megtalálásáról. Negatív externália esetén (pl. ha egy adott tevékenység 

szennyezéssel jár), akkor a piaci árat felfelé kell módosítani.  

                                                
5 A keresleti görbe pontos levezetéséhez az összes árkombináció mellett kellene elvégezni az optimalizálást, 
ezért a fenti módszer csak egy leegyszerűsített, speciális esetet mutat be.  
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A kormányzatnak ugyanis ismernie kell egy adott tevékenység társadalmi értékét ahhoz, hogy 

el tudja dönteni, hogy kívánja-e támogatni vagy sem. Ez vonatkozhat egy új projektre (pl. új 

híd vagy autópálya építése), de ugyanígy egy már létező tevékenység értékelésére is (pl. 

bizonyos támogatások nyújtása a foglalkoztatás növelésére). Brent [1996] a következőképpen 

definiálja az árnyékárat:  

Kibocsátás
JólétS p ∆

∆
= ,     (3.1) 

azaz az árnyékár azt mutatja, hogy a kibocsátásban bekövetkező marginális változás mekkora 

változást okoz a társadalmi jólétben. Az árnyékár tehát egy input vagy output társadalmi 

értékelését mutatja. Ez az ár bizonyos esetekben megegyezhet a piaci árral, de sokszor 

különbözik tőle. Az „árnyék” kifejezés magyarázata az, hogy ezt az árat csak egy adott 

projekt értékelése során számolják ki, egyébként nem egy valós ár.  

Mivel projektek értékelésekor használják, ezért az árnyékárakat „elszámolási áraknak” 

(accounting prices) is szokás nevezni. A legtöbb esetben nemcsak az árnyékárakat érdemes 

kiszámolni, hanem azoknak a piaci árakhoz mért arányát is, amit elszámolási aránynak 

(accounting ratio) nevezünk. Képletben: 

Elszámolási arány = Árnyék ár / Piaci ár    (3.2) 

A (3.2) képlet arra is használható, hogy az elszámolási arány és a piaci ár segítségével 

kiszámoljuk az árnyékárat. Ha például a piaci ár 20, az elszámolási arány pedig 0,5, akkor az 

árnyékár 10. Ez a számítás elsőre furcsának tűnhet, mert az elszámolási arányt elvileg nem 

tudjuk kiszámolni az árnyékár ismerete nélkül. Ez természetesen igaz, de ezt a módszert akkor 

lehet használni, ha  

• Az elszámolási arány múltbeli értéke ismert, és felhasználható egy jelenbeli árnyékár 

kiszámolásához; 

• Ez adott jószágra kiszámolt elszámolási arány felhasználható egy másik jószág 

árnyékárának kiszámolásához.  

Az első esetben arról van szó, hogy ha egy jószágra 1000 Ft-os árnyékárat számoltunk, a piaci 

ár pedig 2000 Ft, akkor a következő évben, amikor az infláció következtében a jószág piaci 

ára 2500 Ft lesz, nem kell újra becsülni az árnyékárat, hanem az kiszámolható az új piaci ár és 

az elszámolási arány (0,5) szorzataként (az új árnyékár így 1250 Ft lesz). Sok esetben nincs 

idő és pénz arra, hogy részletes becslést végezzünk egy költség-haszon elemzésen belül az 

összes tétel árnyékárára. Néha érdemes lehet bizonyos jószágcsoportokat létrehozni, és ha 

tudjuk, hogy ezek a termékek hasonló piaci viszonyoknak vannak kitéve, akkor azt 
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feltételezhetjük, hogy az egy csoporton belüli termékek árnyékára megegyezik. A 

szakirodalomban három fajta árnyékár létezik: 

1. Az elemzők számos becslést készítettek a költség-haszon elemzés során használható 

értékekre vonatkozóan. Ilyen az idő értéke, a megmentett (statisztikai) élet értéke vagy 

a bűnözés (negatív) értéke. Az ezekre vonatkozó becsült értékek - minimális 

korrekciók után - közvetlenül használhatók árnyékárakként.  

2. Szintén készültek becslések egyes javak árrugalmasságára, kereszt-árrugalmasságára 

és jövedelem rugalmasságára vonatkozóan. Ezeket a becsléseket az empirikus 

irodalomban összefoglalták,6 és a későbbiekben készített költség-haszon elemzések ezt 

már kiindulópontnak tekinthették.  

3. Egyes költség-haszon elemzések olyan becsléseket is készítettek, melyek a 

későbbiekben, hasonló szituációkban használhatók. Ilyen lehet például a bűnesetek 

költségeinek becslése, melyek későbbi tanulmányokban könnyedén átvehetők.  

Az alábbiakban az emberi élet értékelésére mutatunk példákat, de hasonlóak léteznek a 

balesetek és az idő értékelésére, valamint a bűnözés költségeinek becslésére.  

Az emberi élet megmentésének értékelése egy nagyon vitatott terület. Egyes állami 

intézmények sokszor óriási összegeket költenek a bányában rekedt bányászok megmentésére 

vagy szívátültetésre, de sokkal kevesebbet, vagy egyáltalán nem költenek a különböző (pl. 

bánya-) balesetek vagy a szívbetegségek valószínűségének csökkentésére. Az egészségügyi 

kiadások hatékony elosztásához, és konkrét, emberi életeket megmentő projektek értékelése 

szempontjából is fontos, hogy tisztában legyünk a megmentett (statisztikai) emberi élet 

monetáris értékével. Ennek becslésére többfajta módszert szoktak alkalmazni. Vagy a 

megfigyelt viselkedésük alapján, közvetett módon próbálják megbecsülni azt az „árat”, amit 

az emberek bizonyos kockázatok vállalásáért hajlandók fizetni, vagy pedig közvetlenül, 

interjúk segítségével próbálják meg kikövetkeztetni azt.  

A valódi fogyasztói döntésekre épülő módszerek egyik korábbi változata volt az „elmaradt 

bérek” módszere. Ennek kiindulópontja az a feltétel, hogy egy órára vetítve egy egyén 

„értéke” a társadalom számára az órabérével mérhető. Ebből az következik, hogy az egyén 

teljes értéke a társadalom számára az életének hátralevő részére eső keresetének 

jelenértékével egyezik meg. Az „elmaradt keresetek” módszere így méri egy (megmentett) 

                                                 
6 Például: Tae Hoon Oum, W.G. Waters II és Jong-Say Yong: Concepts of Price Elasticities of Transport 
Demand and Recent Empirical Estimates. Journal of Transport Economics and Policy, 26, No.2, 1992, 139-
152.old.; Philip Goodwin: A Review of New Demand Elasticities with Special Reference Short and Long-Run 
Effects of Price Changes. Journal of Transport Economics and Policy, 26, No.2, 1992, 155-192.old.  
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élet értékét. A módszerrel több probléma is van: teljes foglalkoztatást feltételez, valamint azt, 

hogy az emberek munkáját az általuk előállított határtermék értékének megfelelően díjazzák. 

Még fontosabb probléma, hogy a módszer nem veszi figyelembe az egyének fizetési 

hajlandóságát arra vonatkozóan, hogy elkerüljék vagy csökkentsék a haláluk valószínűségét. 

 Szerencsésebb ugyanis azt vizsgálni, hogy a fogyasztók mekkora összeget hajlandóak 

fizetni a biztonságuk növelése érdekében (pl. biztonságosabb autó, lakás vásárlása kevésbé 

szennyezett környéken, életbiztosítás). Vegyük az autókba beszerelhető légzsákok példáját. 

Tegyük fel, hogy egy ilyen légzsák beszereléssel együtt 20.000 Ft-ba kerül, és ezzel egy 

baleset túlélési valószínűsége -ről -ra nő. Kérdés, hogy mikor éri megvásárolni a 

légzsákot? A probléma egy döntési fával egyszerűen bemutatható (lásd 10. ábra).  

p ω+p

10. ábra: Döntési fa 

 

ω+p

ω−− p

p

p−

V(élet) Tovább él 
 ( ) 

Megveszi a
légzsákot Meghal 

 (1 ) 
0 

-20.000Ft 

V(élet) Tovább él 
( ) Nem veszi meg

a légzsákot 

Meghal 
 (1 ) 0 

Forrás: Boardman et al.[1996], 315.old. 

 

Akkor vagyunk közömbösek a két lehetőség között, ha a felső és alsó „ágat” azonosan 

értékeljük. Ekkor 

( ) ( ) )(000.20 életVpFtéletVp ∗=−∗+ ω , azaz 

( ) ω/000.20 FtéletV =  

Tegyük fel, hogy , azaz ha 10.000 ember vásárol légzsákot, akkor egy 

statisztikai élet menthető meg. Ekkor egy megmentett élet értéke 

. A fenti módszert nemcsak légzsákok vásárlására, 

000.10/1=ω

( ) 000.000.200= FtFt 000.10/1/000.20
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hanem egyéb biztonságot növelő - adott esetben életet mentő - eszközök (pl. füstjelző és 

tűzoltó készülékek) esetére is megvizsgálták.  

 A valódi (piaci) döntésekre épülő elemzéseken belül leggyakrabban munkapiaci 

helyzeteket elemeznek. Ekkor azt vizsgálják, hogy mekkora béremelkedés mellett hajlandóak 

emberek kockázatosabb munkákat elvállalni. Tegyük fel, hogy valamilyen, az építőiparban 

végzett munka esetén a súlyos balesetek valószínűsége évente 1 -del nagyobb, mint az 

iparágon belüli átlagos munkáé, és ezért a munkáért fizetett bér évente 250.000 Ft-tal több, 

mint az átlagos munkáé. A munkavállalók akkor lesznek közömbösek a két típusú munka 

között, ha  

1000/

( ) 000.2501000/1 =∗ életV , azaz 

( ) FtéletV 000.000.250=  

A módszer problémája, hogy azt feltételezi, hogy a munkavállalók ismerik az összes 

kockázatot, vagyis a fenti példánál maradva, tisztában vannak vele, hogy a kockázatosabb 

munka 1/1000-del növeli a súlyos balesetek valószínűségét, és azt is tudják, hogy ez pontosan 

mit jelent. Az empirikus vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy az emberek a „rossz” 

események valószínűségét sokszor alacsonyabbra teszik a valódinál. További probléma, hogy 

a módszer a piacok hatékonyságát és az összes többi változó állandóságát feltételezi. Az 

Egyesült Államokban az 1980-as végén és a 90-es évek elején végzett elemzések többsége 2-3 

millió USA dollár körüli tartományba becsülte a (statisztikai) élet értékét.  

1.4. A társadalmi diszkontráta 

A bevezetőben már említettük, hogy a költség-haszon elemzés segítségével vizsgált legtöbb 

projekt időben hosszabb lefutású, és az összehasonlíthatóság kedvéért a különböző 

időpontban történő ki- és befizetéseket ugyanarra az időpontra kell diszkontálni. Felmerül 

azonban a kérdés, hogy ehhez milyen diszkontrátát használjunk? Ebben a szakaszban először 

a társadalmi diszkontráta (social discount rate) meghatározását vizsgáljuk tökéletes piacok 

esetén, alternatív módszereket vizsgálunk nem tökéletes piacok esetére, majd bemutatjuk, 

hogy az USA-ban egyes állami intézmények milyen diszkontrátákat alkalmaznak a 

gyakorlatban.  
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1.4.1. A társadalmi diszkontráta meghatározása tökéletes piacok esetén  

A diszkontálás elmélete az egyéni fogyasztók preferenciáiban keresendő. Az emberek a 

jelenbeli fogyasztást preferálják a jövőbelihez képest. Ugyanakkor minden egyes forint, amit 

ma elfogyasztanak, holnapig befektetéseken keresztül kamatozott volna, vagyis a 

fogyasztásnak van egy alternatív költsége is. Az egyéni döntés során ezt a két elvet kell 

figyelembe venni. Az előbbit az időpreferencia határrátájával (marginal rate of time 

preference), utóbbit pedig a beruházások marginális hozamával (marginal rate of private 

investment) mérjük, ami tökéletes piacok esetén a piaci kamatlábbal egyezik meg.  

 Nézzünk egy nagyon egyszerű példát, melyből kiderül, hogy tökéletes piacok esetén 

az időpreferencia marginális rátája megegyezik a piaci kamatlábbal. Tegyük fel, hogy a 

fogyasztó hasznossága a jelen- és jövőbeli fogyasztástól függ (pl. az idei és a jövő évi 

fogyasztástól). Legyen C  a jelenbeli,  pedig a jövőbeli fogyasztás. A fogyasztó az 

összhasznosságát maximalizálja egy költségvetési korlát figyelembe vételével, melyben m a 

jövedelem, és i a piaci kamatláb.  

1 2C

( )21 ,CCMaxU  

ha m
i

CC =
+

+
1

2
1 .     (1.4.1) 

A probléma grafikusan is ábrázolható (lásd 11. ábra).  

11. ábra: Optimális fogyasztói döntés két jószág esetén 
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Forrás: Boardman et al.[1996], 16
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Az ábrán két közömbösségi görbét ábrázoltunk, U  egy magasabb hasznossági szinthez 

tartozó görbe, mint U . Egy adott közömbösségi görbéhez húzott érintő meredeksége a két 

időszak fogyasztására vonatkozóan mutatja a helyettesítési határrátát. A helyettesítési 

határráta -rel egyezik meg, ahol r az időpreferencia határrátája. Az időpreferencia azt 

mutatja, hogy mekkora összeggel kell holnap kompenzálni a fogyasztót ((1+r)-rel) ahhoz, 

hogy ma hajlandó legyen lemondani 1 Ft-ról. Az ábrán látható, hogy r változik, ahogy 

elmozdulunk a közömbösségi görbén. A költségvetési korlátból kiderül, hogy ha a fogyasztó 

az első periódusban elkölti a teljes jövedelmét, akkor C  és C , ha pedig a második 

periódusban költi el a teljes jövedelmét, akkor C  és . Ez kijelöl két pontot a 

vízszintes és függőleges tengelyen, és a fogyasztó a jövedelme teljes elköltésével bármelyik 

kombinációt választhatja a két pontot összekötő (költségvetési) egyenesen, melynek 

meredeksége . Ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy 1 Ft-nyi mai fogyasztás  Ft-nyi 

holnapi fogyasztásról történő lemondást jelent.  

2

0

1

)i

( r+1

−

)

)

m=1

C =2

02 =

( )mi+1 = 1

( +1 ( i+1

 Az optimális pontban a költségvetési egyenes éppen érinti a megfelelő közömbösségi 

görbét. Ebben a pontban a költségvetési egyenes és a közömbösségi görbe meredeksége 

megegyezik. Ebben az esetben az optimális kombináció (C ). Az időpreferencia és a 

kamatláb egyenlősége minden optimalizáló fogyasztóra igaz, és mivel minden fogyasztó 

ugyanazzal a piaci kamatlábbal szembesül, ezért tökéletes piacok esetén a piaci kamatláb 

társadalmi diszkontrátaként interpretálható.

∗∗
21 ,C

7  

1.2. A társadalmi diszkontráta meghatározásának módszerei nem-tökéletes 

piacok esetén 

Tökéletes tőkepiacok esetén a fogyasztók a jelen- és jövőbeli fogyasztás arányának 

meghatározásához a piaci kamatláb figyelembe vételével döntenek. A termelők a jelen- és 

jövőbeli termelés meghatározásakor szintén a piaci kamatlábat veszik figyelembe. Vagyis, 

tökéletes piacok esetén az egyének időpreferenciájának határrátája, a beruházások marginális 

hozama és a (banki) piaci kamatláb megegyezik. A helyzet lényegesen bonyolultabb lesz, ha 

feloldjuk a tökéletes tőkepiac feltételét. Már nemcsak egy kamatláb lesz, és olyan további 

tényezőket is figyelembe kell venni mint a kockázat vagy a tranzakciós költségek. Ennek 
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eredményeként a beruházások hozama és az időpreferencia határrátája nem egyeznek meg. Az 

irodalomban négy módszer ismeretes a társadalmi diszkontráta meghatározására: 

• Az időpreferencia társadalmi határrátája (marginal social rate of time preference); 

• A tőke marginális társadalmi alternatív költsége (marginal social opportunity cost of 

capital); 

• A súlyozott átlag módszer (weighted average method); 

• A tőke árnyékára (shadow price of capital) 

Az időpreferencia társadalmi határrátája módszer 

A fent bemutatott egyszerű modellben a fogyasztók a két időszakra vonatkozó teljes 

fogyasztásuk jelenértékét úgy maximalizálták, hogy egyenlővé tették az időpreferenciájuk 

határrátáját a megtakarításokon elérhető hozammal. Ha azonban adókat is figyelembe kell 

venni, akkor az optimumban az időpreferencia határrátája a megtakarítások adózás utáni 

reálhozamával kell, hogy megegyezzen. Utóbbi kiszámításához általában úgy járnak el, hogy 

veszik egy hosszú távú államkötvény nominális kamatlábát. Ez lesz az adózás előtti, 

nominális hozam. Ezt korrigálják a marginális jövedelemadó rátákkal, majd az inflációval.  

 Az időpreferencia társadalmi rátája az az arány, amin a társadalom hajlandó jelenbeli 

fogyasztást jövőbelire váltani. Ez azonban különbözhet az egyéni időpreferencia rátától, 

melyek amúgy is egyénenként különbözőek lehetnek. A legtöbb érv amellett szól, hogy a 

társadalmi ráta alacsonyabb, mint az egyéni. Ennek egyik oka lehet, hogy míg az egyének 

életpályája véges, a társadalomé végtelen. A jelenben élők nem veszik figyelembe a jövőben 

születő generációk fogyasztási lehetőségeit. A még meg nem születettek nem tudják kifejezni 

az igényeiket a jelenben, pedig egy teljes költség-haszon elemzésnek ezt is figyelembe kell 

vennie. A generációs szempont különösen olyan projektek esetében fontos, melyeknek a 

távoli jövőben is lehet hatásuk (pl. atomhulladékok tárolása, a legtöbb a környezetvédelmet 

érintő projekt).  

 A következő számpélda illusztrálja a fentieket (lásd 4. táblázat).  

4. táblázat: Két hosszú távú projekt nettó jelenértéke 

 2005 2006 2007 … 2040 2041 2042 … ∞ NPV 

A 100 100 100  100 100 100  100 1000 

B 151 100 100  100 0 0  0 1014 

 

                                                                                                                                                         
7 A fenti modell kiterjeszthető egy olyan esetre, ahol nemcsak fogyasztás, hanem termelés is van a két 
periódusban. Lásd Boardman et al. [1996], 162-164.old.  
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Első ránézésre azt gondolná az ember, hogy az A projektet érdemes választani, hiszen 2041-

től kezdődően a hasznok nagyobbak, mint a B projekt esetében, 2005 és 2040 között pedig 

megegyeznek. Egyedül az első évben magasabb a B projekt által produkált haszon. Mégis – 

10 százalékos diszkontrátával számolva – azt kapjuk, hogy a B projekt nettó jelenértéke 

magasabb, tehát ezt érdemes választani.  

A tőke marginális társadalmi alternatív költsége 

Ha abból indulunk ki, hogy az állami és a magánszektor ugyanazokért az erőforrásokért 

versenyez, akkor az erőforrások hatékony elosztásának elve azt diktálja, hogy a magán és 

állami beruházások határhozama megegyezzen. Ha nem így lenne, akkor a teljes jólét 

növelhető, ha átcsoportosítanak erőforrásokat a magasabb hozamú szektor felé. Közösségi 

projektek értékelésénél tehát a magánszektor számára hozzáférhető erőforrások marginális 

társadalmi alternatív költségét (a tőke marginális társadalmi alternatív költségét) kell 

használni. Első megközelítésként ezt a közgazdászok a magánberuházások marginális adózás 

előtti hozamával mérik. Ugyanakkor ezt több okból is lefelé szokták korrigálni. A 

magánszektor hozamai olyan piacokon határozódnak meg, amelyeken negatív externáliák 

vagy monopolista árazás vannak jelen. A magánszektorban a hozamokba beépülnek bizonyos 

kockázati prémiumok is. A legtöbb állami projekt kevésbé kockázatos, ezért ez is a lefelé 

történő korrekció irányába mutat.  

 

A súlyozott átlag módszer 

 

Felmerül az a lehetőség is, hogy a társadalmi diszkontrátát az adott projekt során felhasznált 

erőforrások eredetének megfelelően számoljuk ki. Ha a közösségi projekt erőforrásai teljesen 

a jelenbeli magánfogyasztás terhére valósulnak meg, akkor az időpreferencia társadalmi 

határrátája (SRTP) a megfelelő mérőszám, ha pedig teljesen a jelenbeli magánberuházás 

terhére, akkor a tőke marginális társadalmi alternatív költsége (SOC). A súlyozott átlag 

módszer szerint a társadalmi diszkontrátának a két mérőszám súlyozott átlagával kell 

megegyeznie, amit a felhasznált erőforrások arányában határoznak meg. Képletben ez a 

következőképpen adódik:  

( )SRTPSOCWA αα −+= 1 ,     (4.2) 

ahol  az elveszített magánberuházás, (  pedig az elveszített magánfogyasztás arányát 

mutatja. A korábban ismertetett két módszer saját problémáin túl ebben az esetben még  

meghatározása körüli problémákkal is számolni kell. Közgazdászok között ugyanis nincs 

α )α−1

α
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egyetértés abban, hogy az állami beruházás a megtakarításokra, a (magán)beruházásokra vagy 

valamilyen egyéb forrásra (pl. külföldi kölcsönökre) van negatív hatással.  

A tőke árnyékárának módszere 

A fenti három módszertől lényegesen különböző módszer, ha az összes költséget és hasznot a 

fogyasztásban bekövetkező változásként kezeljük, és az időpreferencia határrátáját használjuk 

diszkontrátaként. Elemzők a legtöbb esetben a hasznokat a fogyasztásban bekövetkező 

növekedésként értelmezik, a költségek oldalán azonban vagy a fogyasztásban vagy a 

magánberuházásban bekövetkező csökkenésről beszélnek. Ez a módszer azt állítja, hogy a 

magánberuházásban bekövetkező csökkenést is át kell konvertálni fogyasztássá, mégpedig oly 

módon, hogy az adott magánberuházás mekkora fogyasztásnövekedést okozott volna. A 

konverzió elvégzéséhez szükség van a tőke „árnyékárának” meghatározására. Ahogy azt a 

korábbiakban említettük, az „árnyék” kifejezés arra utal, hogy ez az ár a piacon nem 

megfigyelhető, hanem valamilyenfajta becslésére van szükség.  

 Randolph M. Lyon egy képletet ad a tőke árnyékárának (  meghatározására: )θ

swd
sww
−+

−
=

δ
θ ,     (4.3) 

ahol w a magántőke adózás előtti bruttó (amortizáció nélküli) hozama,  az amortizációs 

ráta, s a bruttó megtakarítási ráta, d pedig az időpreferencia határrátája.

δ
8  

1.3. A kockázat figyelembe vétele a diszkontráta meghatározásánál 

A költség-haszon elemzés irodalmában vita van arról, hogy a társadalmi diszkontráta 

meghatározásánál figyelembe kell-e venni a projekt kockázatát vagy sem. A vita részben 

megoldható a Capital Asset Pricing Model-lel (CAPM). A modell lényege, hogy a 

befektetőket a felmerülő kockázatok miatt kompenzálni kell. A befektetések kétfajta 

kockázatnak vannak kitéve: 

1. az egyik, az egyedi - (vagy specifikus) kockázat, amely az adott befektetéssel 

kapcsolatos. Ezt a kockázatot többfajta értékpapír vásárlásával, azaz portfolió 

diverzifikációval lehet minimalizálni; 

                                                 
8 Randolph M. Lyon: Federal Discount Policy, the Shadow Price of Capital and Challenges for Reforms. Journal 
of Environmental Economics and Management, 18, No.2 Part 2, 1990, S29-S50, Appendix 1.  
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2. a másik a piaci - (vagy rendszer) kockázat. Az egész gazdaságot érintő sokkokat már 

nem lehet portfolió diverzifikációval kezelni. A részvény árfolyamok, például sok 

esetben egy irányba mozognak.  

Formálisan a CAPM azt állítja, hogy egyensúly esetén egy adott kockázatos befektetés 

hozama megegyezik a kockázatmentes hozam és a rendszerkockázatot kompenzáló érték 

összegével (lásd a (4.4) egyenletet).  

( ) ( )[ ] ifmfi rrErrE β−+= ,     (4.4) 

ahol  az i értékpapír várható hozama,  a piaci portfolió várható hozama,  pedig a 

kockázatmentes hozam (például az államkötvényeké). Ebből következően  a piaci 

kockázati prémiumot mutatja,  pedig az i értékpapír rendszer-kockázatának mérőszáma. Az 

irodalomban sokszor egy adott értékpapír rendszer-kockázatát az adott értékpapír bétájának 

nevezik. A modellt egy egyszerű ábra segítségével is bemutatjuk (lásd 12. ábra). 

( )irE ( mrE ) fr

fr( )mrE −

iβ

12. ábra: A CAPM modell 

( )irE  
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egyenlet alapjá

amely nem ko

kockázatmentes

 

 

( )mrE

fr

iβ

 Értékpapír piaci egyenes 

 

1  

n et al.[1996], 179.old. 

az összes befektetés az értékpapír piaci egyenesen helyezkedik el, így a 

ató hozama arányos a rendszerkockázattal (bétával). Ha , akkor a (4.4) 

n látható, hogy a piaci portfolió bétája egységnyi. Egy olyan befektetésnek, 

rrelál a piaci portfolióval, a bétája nulla, és így a várható hozama a 

 hozammal egyezik meg.  

mi rr =
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 A magánszektorra vonatkozóan a CAPM által megfogalmazott következtetések 

viszonylag egyértelműek. Első lépésben egy adott befektetés bétáját kell meghatározni. Ha a 

megfelelő adatok rendelkezésre állnak, akkor ez ki is számítható, de sok esetben az elemzők 

egyszerű hüvelykujj szabályokat követnek. Az olyan értékpapíroknak, amelyek növekedés 

(visszaesés) idején a piaci portfoliónál jobban (rosszabbul) teljesítenek, a bétája nagyobb, 

mint egy; azoknak, amelyek a piaci portfolióval erőse korrelálnak, a bétája közel van egyhez; 

azoknak, amelyek gyengén, de pozitívan korrelálnak a piaci portfolióval 0 és 1 közötti 

bétájuk; míg azoknak, amelyek negatívan korrelálnak a piaci portfolióval, negatív bétájuk 

van.  

 A következő lépés a (4.4) egyenlet jobb oldalának becslése. Ehhez ismerni kell a 

kockázatmentes hozamot és a piaci kockázati prémiumot. Például, ha egy értékpapír bétája 

0,5, a kockázatmentes hozam 4%, a kockázati prémium pedig 8%, akkor az ebe a kockázati 

osztályba eső befektetések várható hozama: 

( ) %85,084 =∗+=irE      (4.5) 

A fentiekből következik, hogy ha a tervezett beruházás várható belső megtérülési rátája 

nagyobb, mint az ebbe a kockázati osztályba tartozó beruházás várható hozama, akkor 

érdemes belevágni a beruházásba. Ha kisebb, akkor értelemszerűen nem. Vagyis, a fenti 

számpéldánál maradva, ha a belső megtérülési ráta nagyobb, mint 8%, akkor a beruházást 

érdemes elkezdeni, ha kisebb, akkor nem.  

 Ugyanez a gondolatmenet egy másik megközelítésben úgy néz ki, hogy a projektből 

származó várható hasznokat a megfelelő kockázattal korrigált hozammal diszkontáljuk (a 

fenti számpéldánál maradva, 8%-kal). Ha az így kapott nettó jelenérték pozitív, akkor 

érdemes belevágni a projektbe. Ha egy olyan projektre gondolunk, amelynek a nettó hasznai 

egy év múlva merülnek fel, akkor a beruházás nettó jelenértéke a következőképpen adódik: 

( ) ( )
( )[ ] ifmf rrEr
NBENPVE

β−++
=

1
    (4.6) 

 A lehetséges állami projektek esetén a következő a helyzet. A társadalomról általában 

feltételezhető, hogy kockázat-kerülő, ezért a kockázat csökkentését tartja kívánatosnak. Ebből 

következően egy adott közösségi beruházást olyan diszkontrátával kel értékelni, amely függ a 

beruházás és a nemzeti jövedelem közötti kovarianciától.  

 A korábbiakból következően a szabály a következőképpen hangzik: azokat a 

közösségi projekteket, amelyek nettó hasznai pozitívan (negatívan) korrelálnak a nemzeti 

jövedelemmel, a kockázat-semleges értéknél alacsonyabb (magasabb) értékkel kell 
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diszkontálni. Általában az infrastruktúra projektek (autópályák, hidak építése) hasznai és 

költségei valószínűsíthetően pozitívan, míg a foglalkoztatást ösztönző projektek (amelyek 

jellemzően gazdasági visszaesés esetén kerülnek előtérbe), negatívan korrelálnak a nemzeti 

jövedelemmel. Ezért az infrastruktúra projekteknél magasabb, a foglalkozatást ösztönzőknél 

pedig alacsonyabb diszkontrátát érdemes használni.  

 A CAPM korlátjaként szokták említeni, hogy az lényegében véve egy két-periódusú 

modell, ezért nem biztos, hogy költség-haszon elemzés esetén is szerencsés alkalmazni. 

Másrészt, a gyakorlatban sokszor nagyon nehéz megbecsülni egy projekt bétáját.  

1.4. Ingyenes vagy fix költségű létesítmények értékelése 

A tanulmány további részében a gyakorlati, empirikus kérdésekre térünk át, részletesen 

bemutatva olyan módszereket, melyek mindegyike a fogyasztói többletet, illetve az adott 

projekt végeredménye iránti keresletet próbálja megbecsülni. A becslési módszerek két fő 

típusba sorolhatók. Az egyik csoportba (ezek kerülnek bemutatásra az 5-7. szakaszban) azok a 

módszerek tartoznak, melyek az információkat valódi egyéni döntésekből szerzik. Azaz olyan 

becslési módszerek, amelye valódi egyéni döntésekre épülnek. A 8. szakaszban, a feltételes 

értékelés módszerének vizsgálatakor azt vizsgáljuk, hogy mit lehet tenni olyan esetekben, 

amikor nincs lehetőség az egyéni viselkedés megfigyelésére. Ilyenkor kérdőívekre és 

interjúkra lehet hagyatkozni.  

Az alábbi szakaszban az „utazási költség” elnevezésű módszert mutatjuk be részletesebben. A 

módszer segítségével lehetségessé válik annak becslése, hogyan értékelnek a fogyasztók 

olyan létesítményeket, melyekbe a belépő sok esetben ingyenes. Nemzeti parkokra, tavakra, 

múzeumokra lehet ilyen esetekben gondolni. A belépő (ha van) ugyanis a legtöbb emberre 

vonatkozóan azonos, azonban a látogatás teljes költsége nem feltétlenül, mert az utazási 

költségek különbözőek. Az adott szolgáltatás iránti kereslet tehát nemcsak a belépő díjától, 

hanem egyéb tényezőktől is függ.9  

A keresleti görbe becslése két lépésben történik. Az első lépésben az adott létesítmény 

látogatóinak lakóhely szerinti megoszlását állítjuk elő. Fontos megjegyezni, hogy a keresleti 

görbénél a keresett mennyiséget - ami a függő változó - a látogatások számával mérjük. A 

lakóhely szerinti megoszlás az adott létesítménytől való távolság függvényében áll elő, és a 

                                                 
9 Az utazási költség módszer kidolgozása Clawson [1966] nevéhez fűződik, az ő alapmodelljén keresztül 
ismertetjük a módszer lényegét.  
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zónákat lényegében véve az adott létesítmény körüli koncentrikus körökként kell elképzelni. 

Az 5. táblázatban négy zónát különböztettünk meg.  

5. táblázat: Látogatások száma és utazási költség  

 Látogatók száma Létesítménytől való távolság  Utazási költség 

A 10.000 1 km 0,50$ 

B 8.000 3 km 1.50$ 

C 5.000 6 km 3,00$ 

D 3.000 9 km 4,50$ 

Forrás: Brent [1996], 186. old. 

 

A példában az egyszerűség kedvéért konstans egy kilométerre jutó utazási költséget 

feltételezünk. Az egyes utazási költségekhez tartozó látogatási arányokat mutatja a 13. ábra.  

13. ábra: Az utazási költségek és a látogatók száma közötti kapcsolat 

Utazási költség ($)  

 

D 4,50 

C 3,50 

1,50 

A 0,50 

 3.000 5.000 10.000 Látogatók száma 

Forrás: Brent [1996], 187. old. 

 

A második lépésben állítjuk elő a keresleti görbét. Itt feltételezzük, hogy bármilyen egyéb díj, 

amit fizetni kell (pl. a belépő díja), az utazási költséget növeli. A végső ár tehát 

tulajdonképpen a látogatás teljes költségeként fogható fel. A magasabb teljes költséghez 

tartozó látogatási arány azt mutatja, hogy hányan jönnének el az adott létesítménybe egy 

távolabb eső zónából. Nézzünk egy példát. A kiinduló esetben nem volt belépő. Ebben az 

esetben az A zónából 10.000 látogató érkezett. Ha az A zónából érkező látogatóknak 1 dollárt 
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kellene fizetniük a belépőért, akkor számukra a látogatás teljes költsége a 0,5 dolláros utazási 

költséggel együtt 1,5 dollár lenne. Korábban láttuk, hogy a 1,5 dolláros utazási költség esetén 

a B zónából 8000-en jöttek (lásd az 5.1. ábrát), azaz a módszer szerint feltételezhetjük, hogy 1 

dolláros belépő esetén az A zónából 8000-en jönnek. Ugyanez elvégezhető a többi esetre is, 

így kapunk egy olyan keresleti görbét, ami a belépő árának függvényében mutatja a látogatók 

számát (lásd 14. ábra).  

14. ábra: A belépő ára és a látogatók száma közötti kapcsolat 

 

Belépő ára($) 

C 4,00 

B 2,00 

A 1,00 

3.000 5.000 8.000 Látogatók száma 

Forrás: Brent [1996], 187. old. 

 

Az utazási költség modell korlátai között szokás említeni, hogy a módszer egy adott 

létesítmény egészére vonatkozóan számítja ki a fizetési hajlandóságot, és nem annak egyes 

részeire. Gyakran az adott létesítmény (pl. egy nemzeti park) egy részét érintő javulást 

kívánunk értékelni, amihez az utazási költség módszer nem megfelelő. A sikeres becslésnek 

szükséges feltétele, hogy az egyének utazási költségeiben nagy legyen a variancia. Ha például 

egy városi színház látogatottságát vizsgáljuk, akkor feltételezhető, hogy az utazási költségek 

(és a teljes költségek) sem különböznek jelentősen, enélkül pedig a módszer nem képes a 

keresleti görbe becslésére.  

A módszernek vannak analitikus problémái is. Az utazás alternatív költségét nehézkes mérni, 

sőt, még magának az utazási költségnek a definíciója sem egyértelmű: vannak, akik az adott 

létesítményben eltöltött időt is beleszámolják, mások nem. További problémát jelentenek a 

többcélú utak: egy nemzeti park látogatói például lehet, hogy délelőtt megnéznek egy 

vízesést, majd délután kirándulnak a közeli hegyekbe. Ezeket a programokat szerencsés külön 
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kezelni, és külön értékelni, de ez sok esetben adathiány miatt nem lehetséges. Magának az 

utazásnak is lehet értéke. Alapértelmezésben azt feltételeztük, hogy az utazás egyetlen célja 

az adott létesítményhez való eljutás, de ha magának az utazásnak is van értéke, akkor máris az 

előző, többcélú esethez jutottunk.  

Ezeknél jóval fontosabb, ökonometriai probléma, hogy az „utazási költség” változó maga is 

endogén és nem exogén. A lakóhely kiválasztása is sok esetben összefügg azzal, hogy van-e 

kikapcsolódásra alkalmas hely (park, erdő, stb.) a környéken. Akik arra számítanak, hogy 

sokszor fogják látogatni az adott létesítményt, részben azzal is kalkulálnak a lakásvásárláskor, 

hogy így utazási költségeket tudnak spórolni a jövőben. Ezért az adott létesítményhez történő 

utazások száma és ezeknek az utaknak az ára szimultán módon határozódik meg. Ez az 

ökonometriából ismert identifikációs problémához vezethet. További ökonometriai probléma, 

hogy a függő változó csonkított (truncated), mert a minta csak olyan embereket tartalmaz, 

akik legalább egyszer meglátogatták a létesítményt, de olyanokat nem, akik nem. A legkisebb 

négyzetek módszere ebben az esetben torzított és inkonzisztens becslésekhez vezet.  

 

1.5. A hedonikus árazási módszer 

A hedonikus regressziós módszer alapötlete Kelvin L. Lancaster, a hedonikus árak 

elméletének kidolgozása pedig Sherwin Rosen nevéhez fűződik.10 A módszer lényegét ebben 

az esetben is egy példán keresztül a legegyszerűbb bemutatni. Vegyünk egy olyan esetet, 

amelyben a lakások panorámájának a lakásárakban megjelenő „értékét” kívánjuk 

megbecsülni. Pontosabban arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek mennyit hajlandóak 

fizetni a kilátásban bekövetkező változásért.  

A hedonikus regressziós módszer két lépésből áll: 

1. Az első lépésben azt becsüljük, hogy a marginálisan jobb kilátással rendelkező 

lakások ára mennyivel nagyobb, miközben az összes többi, a lakásárra ható tényező 

változatlan.  

2. A második lépésben a jobb kilátás iránti fizetési hajlandóságot becsüljük a jövedelem, 

és egyéb tényezők függvényében. Ezután kiszámolható hogyan hatnak egyes, a 

kilátást befolyásoló projektek az érintett háztartások fogyasztói többletére. 

                                                 
10 Lásd Lancaster [1966] és Rosen [1974]. 
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Általánosan, a hedonikus módszer segítségével meg lehet határozni eszközök, vagyontárgyak 

(assets) attribútumaiban (tulajdonságaiban) bekövetkező változásoknak az adott vagyontárgy 

(pl. egy lakás) értékére kifejtett hatását. A módszer a vagyontárgy ára és az összes olyan 

attribútum között teremt kapcsolatot, melyek elméletileg befolyásolhatják a vagyontárgy 

értékét. Egy lakóház esetében az attribútumok a panoráma (minősége), a városközponttól való 

távolság, a lakás mérete, a telek nagysága, a fürdőszobák száma, a környék jellemzői (pl. 

bűnözés szintje, zöld terület nagysága, jó iskolák). Egy általános modell például a 

következőképpen nézhet ki: 

Lakás ára = f (panoráma, központtól való távolság, telek nagysága, lakás tulajdonságai, 

környék tulajdonságai)      (6.1) 

Ezt az egyenletet hívják hedonikus ár függvénynek vagy implicit ár függvénynek. A 

lakásárban bekövetkező változást, amely - minden egyéb tényező változatlansága mellett - 

valamely attribútumban bekövetkező egységnyi változás eredményeként valósul meg, hívják 

hedonikus vagy implicit árnak. Formálisan ez a lakásár függvény adott jellemző szerinti 

deriváltjának meredekségét jelenti egy adott pontban. Ha a panorámára mint a lakásárat 

meghatározó egyik jellemzőre gondolunk, akkor a hedonikus ár azt mutatja, hogy mennyivel 

kerülne többe egy „egységnyivel” jobb kilátással rendelkező lakás.11  

 A hedonikus regressziós modellekben sok esetben a hedonikus ár függvényt 

multiplikatív formában írják fel. A lakásárakra vonatkozóan egy egyszerű modell a 

következőképpen nézne ki: 
εβββββ eKÖRNYMÉRETKÖZPPANP 4321

0= ,   (6.2) 

ahol P a lakás ára, PAN a panoráma minősége, MÉRET a lakás mérete, KÖRNY pedig a 

környék minőségét méri. A  paraméterek az egyes változók szerinti rugalmasságokat mérik, 

vagyis azt mutatják, hogy 1%-os változás az adott változóban (panoráma minősége, 

központtól való távolság, stb.) hány %-os változást okoz a lakásárban. A fenti modellben 

konstans rugalmasságot feltételezünk. 

β

 Ahogy korábban említettük, a hedonikus ár az árfüggvény adott változó szerinti 

deriváltjának meredeksége. Ha a panoráma hedonikus árát -nal jelöljük, akkor könnyen 

belátható, hogy  

rPAN

PAN
PrPAN 1β= .     (6.3) 

                                                 
11 Néha a hedonikus árakra marginális hedonikus (implicit) árként hivatkoznak. Bár technikailag ez lenne a 
helyes, de az egyszerűség kedvéért mi maradunk a hedonikus ár kifejezésnél.  
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A multiplikatív forma feltételezéséből adódóan ebben a modellben a panoráma hedonikus ára 

a  paramétertől, illetve a lakás árától és a panoráma minőségétől függ, melyek közül az 

utóbbi kettő értéke változik egyik megfigyelésről a másikra. Ha a hedonikus árat a panoráma 

minőségének függvényében ábrázoljuk, akkor egy negatív meredekségű görbét kapunk. Egy 

egységnyivel jobb minőségű kilátás hozzáadott értéke ugyanis egyre kisebb, ahogy a kilátás 

minősége javul. A következő két ábra mutatja a fentieket.  

β1

15. ábra: A hedonikus árazási módszer 

 

 

 
 
Forrás: Boardman et al.[1996], 322.old. 
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A felső ábrán a lakásárakat ábrázoltuk a panoráma „minőségének” függvényében. A 

panoráma javulásával a lakás ára is nő, de csökkenő mértékben. Ebből következően a 

hedonikus árak  függvénye csökken a kilátás minőségének növekedésével.  (rPAN )

ε  

 A rugalmasságok becsléséhez először a fenti multiplikatív alakot érdemes átírni egy 

logaritmikus formába: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ln ln ln ln ln lnP PAN KÖZP MÉRET KÖRNY= + + + + +β β β β β0 1 2 3 4 (6.4) 
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A  paraméterek becsülhetők a legkisebb négyzetek módszerével. Az így kapott  

paramétert a (6.3) egyenletbe helyettesítve, ismerve az adott lakás árát és a kilátás minőségét 

kapunk egy becslést a lakás panorámájának hedonikus árára. Egy jól működő piacon a 

hasznosságukat maximalizáló háztartások úgy vásárolnak lakást, hogy a fizetési 

hajlandóságuk egy adott jellemzőben bekövetkező marginális javulásért megegyezik annak 

hedonikus árával. Egyensúlyban egy attribútum hedonikus ára úgy interpretálható mint a 

háztartások fizetési hajlandósága az attribútumban bekövetkező marginális javulásért. A 15. 

ábra alsó része a hedonikus árat ábrázolja a panoráma minőségének függvényében. Ha a 

háztartások jövedelme és ízlése megegyezne, akkor ezt a görbét egy háztartásnak a kilátás 

iránti inverz keresleti görbéjeként lehetne interpretálni.  

β β1

 A háztartások jövedelme és ízlése azonban nem egyezik meg, és vannak, akik sokat 

hajlandóak fizetni egy jobb kilátással rendelkező lakásért, míg mások nem. Ezért a pontosabb 

becslés érdekében ezeket a változókat is szerepeltetni kell a fizetési hajlandóságot (inverz 

keresletet) becslő egyenletben: 

(r g PAN JÖV IZLPAN = , , )

)

,     (6.5) 

ahol JÖV a háztartás jövedelmét, IZL pedig olyan jellemzőket foglal magába, melyek tükrözik 

a háztartás ízlését. A 15. ábra alsó részében három ilyen függvényt  ábrázolunk, 

melyek három különböző háztartás panoráma iránti fizetési hajlandóságát mutatják. Az 

egyensúlyi pontok ott vannak, ahol ezek a görbék metszik a hedonikus áregyenleteket. 

Vagyis, jövedelmi és ízlésbeli különbségek esetén az  függvény a háztartások panoráma 

iránti fizetési hajlandóságának egyensúlyi pontjait mutatja. A (6.5) egyenlet segítségével 

könnyen kiszámolhatók a fogyasztási többletben bekövetkező változások. A háztartási szintű 

fogyasztói többlet változások az összes háztartásra aggregálva kiadják a teljes fogyasztói 

többlet változást.  

(g g g1 2 3, ,

rPAN

 A hedonikus árazási módszer elméletileg rengeteg, nem piaci jószág (pl. externáliák, 

közjavak) mennyiségében bekövetkező marginális változás értékelésére alkalmas. A 

gyakorlatban azonban több probléma is adódik: 

• Az érintett háztartásoknak ismerniük kell az externália vagy közjószág által okozott 

összes hatást. Például, ha valamilyen szennyezés hatását akarjuk értékelni a hedonikus 

árazási módszer segítségével, akkor ahhoz, hogy ezt megtegyük, az érintett 

háztartásoknak a lakás megvásárlása előtt ismerniük kell a szennyezés szintjét a 

környéken, és a szennyezés egészségükre kifejtett hatását különböző szintű 

szennyezés mellett.  
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• Ha a hedonikus árazási egyenlet (pl. a fenti (6.1) egyenlet) lineáris, akkor az összes 

attribútum hedonikus ára konstans, és az inverz keresleti görbe nem becsülhető.  

• Ahhoz, hogy a háztartások optimálisan tudjanak dönteni, sokfajta lakás közül kell, 

hogy tudjanak választani. Ez nem lehetséges, ha például egy család kis házat keres egy 

nem szennyezett környéken, de a nem szennyezett környéken csak nagyméretű házak 

vannak.  

• Felmerül továbbá a multikollinearitás problémája: az előbbi példánál maradva, ha a 

házméret és a szennyezettség szintje között közel egyértelmű kapcsolat van, akkor 

nem lehetséges külön hedonikus árakat becsülni a szennyezésre és a házméretre. 

• Végül, a módszer feltételezi, hogy a piaci árak bármilyen változásra azonnal 

alkalmazkodnak.  

 

1.6. Termelési függvény technikák 

A termelési függvény módszerek abból indulnak ki, hogy egy adott közjószág vagy externália 

szintje és más termelési tényezők inputként szerepelnek egy termelési folyamatban. A 

módszer lényegét egy példán keresztül mutatjuk be. Tegyük fel, hogy a kérdéses externália a 

szmog, és ennek nagysága, valamint az ablaktisztítók száma (pontosabban a munkabérük) 

határozza meg, hogy a háztartások mennyit költenek az ablakok tisztán tartására. A két 

„termelési tényező” tehát a szmog és az ablaktisztítók száma, a „termék” pedig a tiszta ablak.  

Ha a közjószág vagy externália szintje megváltozik, akkor a többi input szintje az ellentétes 

irányba változtatható, úgy, hogy az előállított „termék” nagysága ne változzon. A fenti 

példánál maradva, elképzelhető, hogy egy város vezetősége egy olyan döntést hoz (pl. 

bevezeti a dugóadót), amivel csökken a szmog szintje. A szmog (egy negatív externália) 

szintjének csökkenésével várhatóan kevesebbet kell költeni ablaktisztítókra. A közjószág 

vagy externália szintjének csökkenésével a többi inputra is kevesebb kell költeni, és a 

hasznokat ezeknek a költségeknek a csökkenésével szokás mérni. Ez nem feltétlenül jelent 

egy pontos becslést, ahogy az majd az alábbi példából kiderül.  

Tegyük fel, hogy a 7.1. ábrán a D-vel jelölt görbe az ablaktisztítás iránti keresletet mutatja.  
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15. ábra: Egy állami döntés hatása az ablaktisztítás iránti keresletre 
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Forrás: Boardman et al.[1996], 333.old. 

 

Az állami beavatkozás előtt a kínálatot az  görbe mutatja. A kereslet és kínálat 

egyensúlyából adódó egyensúlyi ár és mennyiség  és Q  lesz. Ha az állam elfogad egy 

olyan szabályt, aminek eredményeként csökken a szmog szintje, akkor a kínálati görbe jobbra 

tolódik (ugyanazért az árért több ablak tisztítható meg). Az új kínálati görbe  lesz, az új 

egyensúlyi értékek pedig  és . A fogyasztói többlet változását (ebben az esetben 

növekedését) a  trapéz területe mutatja. Ha a háztartások ugyanannyiszor tisztíttatnák 

az ablakaikat, mint korábban, akkor az új szabályból származó haszon nagysága a  

trapéz területével egyezne meg. A háztartások ennyivel csökkentenék az ablaktisztításra 

fordított kiadásaikat. De a negatív meredekségű keresleti görbe következtében a háztartások 

növelik fogyasztásukat, és a Q  nagyságú mennyiségre a  trapéz területének 

megfelelő összeget költik. Így a kiadásukban bekövetkező nettó változás a  és a 

 trapézok területének különbségéből adódik.  
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Mint az ábrán is látható, ez a különbség nagyon kicsi is lehet, sőt, egységnyi árrugalmasságú 

kereslet esetén nulla lenne. Annak ellenére, hogy a háztartásoknak nyilvánvaló módon 

hasznuk származik az állami beavatkozásból. A kiadások csökkenése tehát alulbecsli a szmog 

csökkenéséből származó hasznokat. Ennek a módszernek is vannak problémái: 
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• Implicit módon feltételezi, hogy az egyének gyorsan alkalmazkodnak az új 

egyensúlyhoz. A valóságban azonban az alkalmazkodási folyamat nem következik be 

azonnal.  

• Az ablaktisztításra fordított kiadások nem feltétlenül fedik le az összes, szmog által 

okozott költséget (pl. nagyobb egészségügyi kiadások, stb).  

• A hasznok pontos mérésekor az így bekövetkező további költségcsökkenést is 

figyelembe kell venni. Vannak emberek, akik saját maguk tisztítják az ablakaikat, és 

az alternatív költségeikben bekövetkező csökkenést is figyelembe kell venni a hasznok 

mérésekor.  

 

1.7. A „feltételes értékelés” módszere 

A korábban ismertetett utazási költség, termelési függvény és hedonikus árazási módszerek 

valódi egyéni döntésekre alapozva határozták meg a keresleti függvényeket. A közgazdászok 

általában jobban kedvelik az ilyen módon megszerzett információt, mintha közvetett 

forrásokra, például kérdőíves felmérésekre vagy interjúkra kell támaszkodniuk, hiszen az 

előbbi esetekben az egyének egyértelműen kinyilvánítják preferenciáikat. Utóbbiakat a 

„feltételes értékelés” (vagy néha a „hipotetikus értékelés”) módszerének (Contingent 

valuation method) nevezik, mert ekkor a válaszadóknak a valóságban nem kell fizetniük az 

adott jószágért vagy szolgáltatásért, csak meg kell mondaniuk, hogy számukra mekkora annak 

az értéke. Bizonyos esetekben (például egyes közjavak esetén) azonban az elemzőnek 

egyszerűen nincs más lehetősége, mint ilyen forrásokra támaszkodni.  

 Az alábbiakban a hat alapvető feltételes értékelési módszert mutatjuk be, majd 

részletesen megvizsgáljuk a módszerrel kapcsolatban felmerülő lehetséges problémákat. Az 

összes ilyen módszer általános megközelítése a következő: 

1. Először a népesség egy mintájának kérdéseket teszünk fel az adott jószág értékelésére 

vonatkozóan; 

2. A válaszok adják az információt az elemzők számára a fizetési hajlandóságok 

kiszámolásához; 

3. Ezeket a mintából becsült fizetési hajlandóságokat kivetítik az egész népességre. 

Az itt bemutatott hat módszer a következő: 

• Nyílt végű fizetési hajlandóság módszer (Open-Ended Willingness-To-Pay Method) 
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• Zárt végű iteratív módszer (Closed-Ended Iterative Bidding Method) 

• Feltételes rangsorolási módszer (Contingent Ranking Method) 

• Dichotóm választási módszer (Dichotomous Choice Method) 

• Összehasonlító áras fizetési kártya (Payment Card with Comparative Tax Prices) 

• Többfajta áras fizetési kártya (Payment Card with a Range of Prices for the Good) 

Az első és legkorábban használt feltételes értékelési módszer a nyílt végű fizetési hajlandóság 

módszer volt. Ebben az esetben a válaszadóknak meg kell mondaniuk, hogy maximálisan 

mennyit hajlandóak fizetni az adott jószágért. Olyan kérdésekre kell gondolni, mint például, 

„Mennyivel magasabb adót lenne hajlandó fizetni azért, hogy egy környezetvédelmi területet 

meg lehessen tartani?”. Egy időben nem voltak népszerűek az ilyen típusú elemzések, mert az 

elemzők attól tartottak, hogy túl sok nem realisztikus válasz születik, hacsak nem adnak 

valamilyen kezdeti „útmutatást” (guidance) a válaszadóknak. Később azonban felismerték, 

hogy ez a bizonyos útmutatás ún. kezdőponti torzításhoz (starting point bias) vezet, és az 

eredeti nyílt végű módszerek újra népszerűvé váltak, és sokszor egyfajta ellenőrző 

módszerként használják őket egyéb módszerek eredményeinek tesztelésére.  

 A zárt végű iteratív módszer során a válaszadóktól megkérdezik, hogy hajlandóak 

lennének-e kifizetni egy adott összeget egy jól körülírt jószágért cserébe. Ha igennel 

válaszolnak, akkor az összeget megnövelik, és a folyamat addig tart, amíg olyan összegig nem 

jutnak el, amit a válaszadó már nem hajlandó kifizetni. Ha az első kérdésre negatív a válasz, 

akkor az összeget folyamatosan csökkentik, addig az összegig, amit a válaszadó már hajlandó 

megfizetni. Olyan kérdésekre kell gondolni, mint például: „Tegyük fel, hogy a Balaton 

tisztításának költségeit adóemelésen keresztül finanszíroznák. Ha ez az adóemelés egy átlagos 

magyar adófizető számára évi 1000 Ft többletkiadást jelentene, Ön támogatná ezt a 

javaslatot?”. Ha a válasz igen, akkor a kérdező addig emeli ezt az összeget (például 200Ft-

tal), amíg nemleges választ nem kap. Ha az első válasz nemleges, akkor (például 200Ft-tal) 

csökkenteni kell a fizetendő összeget, és újra feltenni a kérdést. Bár ez a módszer sokáig 

nagyon népszerű volt a gyakorlatban, egyre több bizonyíték van arra, hogy a válaszok 

érzékenyek az első (kezdeti) értékre.  

 A feltételes rangsorolási módszer során a válaszadóknak egy jószág mennyiségének 

(vagy minőségének) és az érte fizetett összegnek a kombinációit kell preferenciáik alapján 

sorba rendezniük. Például választaniuk kell alacsony adóbefizetésekből finanszírozott rossz 

minőségű víz és magas adóbefizetésekből fizetett jó minőségű víz kombinációk közül. A 

kombinációkat ezután sorba rakják a leginkább preferálttól indulva a legkevésbé preferált 
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felé. Az eredményeket aggregálják és így számítják ki a teljes fizetési hajlandóságot. Míg az 

előbb bemutatott zárt végű iteratív módszer kardinális skálát használt (a válaszadóknak pontos 

forintösszegeket kellett megadniuk), addig ez a módszer ordinális skálát alkalmaz: a 

válaszadóknak csak egy sorrendet kell felállítaniuk, ami lényegesen könnyebb feladat. A 

feltételes értékelési módszerek használata esetén ez egy fontos szempont, mert a közölt 

információ így is sokszor bonyolult. Kétségtelen ugyanakkor, hogy mérlegelni kell mekkora 

az így elveszített információ mennyisége a feladat egyszerűsödéséhez képest.  

 A negyedik módszer a dichotóm választási (vagy referendum) módszer, melynek során 

a kiválasztott egyének az adott jószághoz véletlen módon hozzárendelt árakat kapnak. Minden 

egyén egyetlen árat kap, és el kell döntenie, hogy hajlandó lenne-e kifizetni ezt az összeget 

ezért a jószágért. A „jószágot” megint tág értelemben értve, tehát ez lehet „egy adott 

tájvédelmi körzet megvédése” vagy „egy folyószakasz tisztán tartása”. A kérdésre adott 

„igen” válasz azt jelenti, hogy hajlandó kifizetni az adott összeget, „nem” pedig azt, hogy 

nem. Ebben az esetben nincs iterációs folyamat, az árakat később nem növelik vagy 

csökkentik, ezt az egy ajánlatot kell elfogadniuk vagy elvetniük. A válaszadók részére 

megadott összegek az elemző döntése alapján meghatározott intervallumon belül változnak. A 

válaszok alapján az elfogadási valószínűségek minden egyes pénzösszegre kiszámolhatók 

(lásd 16. ábra) 

16. ábra: A dichotóm választási módszer 
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Forrás: Boardman et al.[1996], 348.old. 

 

A 16. ábra vízszintes tengelyén az egyének részére felajánlott pénzösszegek vannak 

feltüntetve, a legalacsonyabbtól (0 Ft), a legmagasabbig (2000 Ft). A függőleges tengelyen 
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azoknak a válaszadóknak az arányát mérjük, akik a kérdésre „igennel” válaszoltak. Az ábrán 

látszik, hogy – nem túl meglepő módon - ebben az esetben szinte az összes olyan válaszadó, 

akinek 0 Ft-ot ajánlottak fel, a kérdésre igennel válaszolt. Azok közül, akiknek 600Ft-ot 

kellett volna fizetniük, kb. 70 százalékuk válaszolt igennel. Ezeket a válaszokat úgy is 

interpretálhatjuk, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 

egyén hajlandó kifizetni az adott összeget.  

 Az ábrán levő hisztogramhoz illeszthető egy görbe, ami azt becsüli, hogy egy 

véletlenszerűen kiválasztott egyén mekkora valószínűséggel hajlandó az adott jószágért X-et 

vagy annál kevesebbet fizetni. Maga a függvény negatív meredekségű, hiszen feltételezhető, 

hogy az „igen” válasz valószínűsége X növekedésével csökken. Ha a fenti valószínűségeket 

1-ből kivonjuk, akkor az így kapott görbe a válaszadók által maximálisan fizetendő 

pénzösszegek eloszlásfüggvényeként értelmezhető.  

 A 8.1. ábrán az illesztett görbe tulajdonképpen nem más, mint egy keresleti görbe, míg 

a hisztogram annak egy becslése. A hagyományos keresleti görbékhez képest kétségtelen 

különbséget jelent, hogy míg azok pontjai azt mutatják, hogy adott ár mellett az egyén 

mekkora mennyiséget hajlandó megvásárolni egy termékből, addig ebben az esetben a görbe 

pontjai azt mutatják, hogy az egyén mekkora valószínűséggel lenne hajlandó egy adott 

összeget fizetni az adott jószágért. A szokásos módon a görbe alatti terület az egyén fizetési 

hajlandóságát mutatja. Amennyiben X-et egyenlő intervallumokra osztják fel, akkor a 

hisztogram segítségével adható egy durva becslés a fizetési hajlandóságra: 

∑ =
=

N

k
aWTP

0
(elfogadási valószínűség ka ár mellett),   (8.1) 

ahol a az árak közötti intervallum hossza (a hisztogramnál az oszlopok szélessége, 100Ft), N 

pedig X értékeinek száma (az oszlopok száma, 20). Egy átlagos egyén fizetési hajlandóságára 

(WTP) adott egyszerű becslés tehát az, ha összeadjuk az oszlopok területeit.  

 Természetesen léteznek ennél szofisztikáltabb becslési módszerek is. Az ilyen 

ökonometriai modellek azt a valószínűséget próbálják megbecsülni, amellyel egy bizonyos 

tulajdonságokkal rendelkező egyén elfogad egy ka összegű ajánlatot. Az így becsült modell - 

a legtöbb esetben egy logisztikus regresszió - lehetővé teszi, hogy kapcsolatot találjunk az 

ajánlati ár és az elfogadási valószínűség között. Az így kapott elfogadási görbe alatti terület 

szolgál a fizetési hajlandóság várható értékének becslésére. A statisztikai modell segítségével 

ez a görbe a mintán belül az egyének különböző csoportjaira becsülhető. Így kiszámolható az 

adott csoport egy átlagos egyénének fizetési hajlandósága. Az aggregált fizetési hajlandóság 

pedig úgy számolható ki, ha a minden egyes csoportra kiszámított várható értékeket 
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megszorozzuk az adott csoport létszámával, majd ezeket az értékeket összeadjuk. Mivel ez a 

módszer egy válaszadó értékeléséről mondja azt, hogy az nagyobb vagy kisebb, mint a 

felajánlott ár, ezért a pontos eredményekhez nagy méretű mintára van szükség. Előnye 

viszont, hogy a válaszadók számára lényegesen egyszerűbb eldöntendő kérdésekre válaszolni, 

mint sorba rendezni különböző alternatívákat, és a valódi, piaci helyzetekhez nagyon 

hasonlító szituációt jelenítenek meg.  

 A módszernek létezik egy olyan változata, a kettős dichotóm választási modell (double 

dichotomous-choice model), amellyel elkerülhető a nagyminta meglétének szükségessége. Az 

első kérdés után ugyanis feltesznek egy újabb kérdést, amely az első válaszra adott „igen” 

esetén megduplázza, „nem” esetén felezi az első ajánlatot. Az elemzők szerint ez lényegesen 

több információt szolgáltat a válaszadók fizetési hajlandóságáról anélkül, hogy valamilyen 

torzítást vinne bele a becslésbe. Mindezt úgy teszi, hogy megőrzi az eredeti módszer 

eldöntendő kérdés jellegét.  

 A következő bemutatandó feltételes értékelési módszer az összehasonlító áras fizetési 

kártya módszere. Ennek lényege, hogy a jószág tulajdonságainak bemutatása után a 

válaszadók egy kártyát kapnak, amin egyéni adóbefizetések vannak feltüntetve különböző 

államilag nyújtott javakra vonatkozóan. A feltüntetett befizetések a válaszadóval azonos 

adósávba tartozó emberekre vonatkoznak. Tehát olyan kártyára kell gondolni, amin egy 

konkrét forint összeg van feltüntetve - például 100Ft -, és azt mutatja, hogy évi 2 millió 

forintos bruttó jövedelemmel rendelkező embertől ekkora összegű adóbefizetést fordítanak a 

nemzeti parkok fenntartására. A válaszadóktól ezután megkérdezik az ő saját fizetési 

hajlandóságukat, általában nyílt végű (tehát nem eldöntendő) kérdés formájában. Az alapötlet 

az, hogy a kártyán feltüntetett információ egyfajta „megalapozásként”, kiindulópontként 

szolgál anélkül, hogy befolyásolná a válaszadó saját értékelését.  

 Az utolsó itt bemutatott módszer az előbbihez hasonló többfajta áras fizetési kártya 

módszere. Ebben az esetben a kérdező az adott jószágban bekövetkező valamilyen változás 

leírása után egy olyan kártyát mutat be, amin több ár van feltüntetve (például 0Ft, 100Ft, 

200Ft, …, 2000Ft). A válaszadót ez után arra kérik, hogy adja meg azt a maximális értéket a 

kártyáról, amit hajlandó lenne fizetni az adott változtatásért. A módszer előnye, hogy a 

lehetséges árak sorozatával útmutatást ad a válaszadónak anélkül, hogy egy explicit induló 

értéket adna meg. Mindkét fizetési kártya módszer információ-befogadási igénye kisebb, mint 

a nyílt végű és az iteratív módszereké, de nagyobb, mint a feltételes rangsorolási és a 

dichotóm választási modelleké.  

 Az 5. táblázat a hat módszer előnyeit és hátrányait foglalja össze.  
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5. táblázat: A különböző feltételes értékelési módszerek előnyei és hátrányai 

Módszer  Főbb előnyök Főbb hátrányok 

Nyílt végű fizetési hajlandóság módszer 
- Nincs kezdőponti torzítás; 
- Jó ellenőrző módszer, ha egy másik 
módszert is használnak 

- A nagy információs befogadási igény 
könnyen vezethet nem realisztikus 
válaszokhoz 

Zárt végű iteratív módszer 

- Az ajánlati értékek folyamatos emelése 
(csökkentése) elegendő „gondolkodási időt” 
nyújt a válaszadók számára, hogy 
kinyilvánítsák valódi fizetési hajlandóságukat 

- Érzékeny a kezdeti értékre 
- Az ajánlati értékek folyamatos emelése 
(csökkentése) valószínűtlenül magas 
értékelésekhez is vezethet 

Feltételes rangsorolási módszer 

- Az ordinális rendezés információ befogadási 
igénye alacsony 
- A mennyiségeket árakhoz kapcsolja, ezzel 
csökkenti a hipotetikus jelleget 

- Az ordinális válaszok nem aggregálhatók 
- A válaszokat nagyban befolyásolják a 
felállított alternatívák és a megrögzöttségből 
fakadó torzítás 
- Nagy mintát igényel 

Dichotóm választás módszere 

- Az eldöntendő kérdés csökkenti a 
hipotetikus jelleget 
- Kis stratégiai- és minimális kezdőponti 
torzítás 

- Nagy mintát igényel 
- Az elemzőnek statisztikai ismeretekkel kell 
rendelkeznie 

Összehasonlító áras fizetési kártya - Elősegíti a realisztikus fizetési hajlandóság 
kinyilvánítását 

- Viszonylag nagy információ befogadási 
igény 
- Megrögzöttségből fakadó torzítás 
- A legtöbb esetben személyes interjúkat 
igényel 

Többfajta áras fizetési kártya 

- Viszonylag alacsony információ befogadási 
igény 
- A kérdező által okozott torzítás 
valószínűsége alacsony 

- Megrögzöttségből fakadó torzítás 
- A legtöbb esetben személyes interjúkat 
igényel 

Forrás: Boardman et al.[1996], 369.old. 
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 A feltételes értékelés módszereknek három kérdezési formája van: személyes interjúk, 

telefonos interjúk és postán elküldött kérdőívek. Mindhárom kérdezési módszernek 

megvannak az előnyei és hátrányai, és különböző szempontból jelentenek módszertani 

kihívásokat. A legtöbb esetben a telefonos kérdezés ugyanolyan jó, mint a másik két módszer. 

A legfőbb hátránya, hogy a kérdező nem tud vizuálisan segíteni a válaszadónak a szituáció 

megértésében, ami sokszor nagyon hasznos. A postán elküldendő kérdőívek olyan 

helyzetekben lehetnek hasznosak, amikor a válaszadó - személyes vagy telefonos interjúk 

esetén - egyfajta társadalmi nyomást érezhet, hogy valódi fizetési hajlandóságánál 

alacsonyabb vagy magasabb értéket mondjon. Ezekre a kérdőívekre azonban tipikusan sokkal 

kevesebben válaszolnak, mint a másik két esetben. A telefonos és a postai kérdőívek mellett 

szól, hogy lényegesen olcsóbbak, mint a személyes interjúk.  

 A feltételes értékelési módszereket sokan bírálták, többek szerint csak a legvégső 

esetben, mások szerint egyáltalán nem szabad őket a fizetési hajlandóság becslésére használni. 

A módszer hordozza a kérdőívek (surveys) általános problémáit: a mintavételből és a 

válaszadás hiányából eredő, valamint a kérdező által okozott torzításokat. Ezekkel itt 

részletesen nem foglalkozunk. A továbbiakban a feltételes értékelési módszerek specifikus 

problémáit és a módszer pontosságát vizsgáló empirikus eredményeket tárgyaljuk 

részletesebben.  

 A feltételes értékelési módszerek többfajta problémával, torzításokkal küzdenek. Az 

egyik leggyakrabban emlegetett probléma a szituációk hipotetikus jellege (hypotheticality). 

Ez különösen akkor okoz gondot, ha a válaszadó még nem „fogyasztotta” valamilyen 

formában az adott jószágot, és várhatóan nem is fogja. A modellező számára az egyik 

legfontosabb feladat annak elérése, hogy a válaszadó világosan átlássa az adott szituációt, és 

pontosan ki tudja nyilvánítani az adott jószág iránti fizetési hajlandóságát. A hipotetikus jelleg 

nem vezet feltétlenül torzításokhoz, de mindenesetre növeli azok valószínűségét. A 

hipotetikus jelleg többféleképpen csökkenthető. Az adott projekt részletes és világos 

körülírása, és az így bekövetkező változások hatásainak pontos bemutatása mindig segítenek. 

Különféle vizuális eszközök, például fényképek, ábrák, vagy térképek a legtöbbször segítik a 

megértést. A hipotetikus jelleg csökkentését kiválóan szolgálja az ún. minőségi létra (quality 

ladder), amely egy adott jószágot különböző minőségi szintek mellett mutat be (ilyen lehet 

például egy tó vizének minősége).  

 További problémát jelent a semlegesség, amelynek hiánya egyértelműen torzításokhoz 

vezet. A probléma azóta vált különösen fontossá, hogy egyes bírósági ügyekben a felek saját 

feltételes értékelési számításaikkal kívánták alátámasztani álláspontjukat. A kérdőívekbe 
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ugyanis elég könnyen be lehet csempészni olyan megállapításokat, amelyek befolyásolhatják 

a válaszadót.  

 Bizonyos módszerek esetén felléphetnek döntéshozatali (decision making bias) és ún. 

megítélési torzítások (judgemental bias). Bár racionális egyénekről feltételezhetjük, hogy 

képesek kinyilvánítani egy adott jószágra vonatkozó értékelésüket, az empirikus vizsgálatok 

azt mutatják, hogy ez nincs mindig így. Ez feltételes értékelési szituációknál felerősödhet, 

mert a válaszadók részéről valójában nem döntéshozatalról, csak megítélésről van szó. 

Továbbá, nincs lehetőség arra, hogy tanuljanak a „hibáikból”. Az empirikus eredmények azt 

mutatják, hogy a válaszadók sok esetben nem maximalizálják a hasznosságukat. A 

leggyakrabban olyan projektek értékelése során fordulnak elő, amelyek kis változást 

okoznának egy amúgy is alacsony valószínűségű esemény bekövetkezésében, aminek 

azonban katasztrofális következménye lenne, ha valóban bekövetkezne (pl. egy 

atomerőműben bekövetkező baleset valószínűsége). Ilyen esetekben szokás a feltételes 

értékelésen kívül egyéb elemzésekre is támaszkodni.  

 A szakirodalom a megítélési torzítások alá többfajta torzítást sorol. Többek között ide 

tartozik  

• a megrögzöttségből fakadó torzítás (anchoring bias), amikor a válaszadók nem 

változtatják meg értékelésüket annak ellenére, hogy új információkhoz jutottak),  

• a „visszatekintő” torzítás (hindsight bias), amikor a válaszadók egy esemény 

bekövetkezése után úgy ítélik meg, hogy az jobban előre látható volt, mint valójában,  

• az ún. „status quo” torzítás (amikor a válaszadók akkor is a fennálló helyzetet 

preferálják, ha egy változatásnak minimális lenne a költsége, illetve a várható előnyök 

lényegesen nagyobbak lennének),  

• a valószínűségek pontatlan megítélésből eredő torzítás, amikor az egyének a kis 

valószínűségű események bekövetkezését felül, a nagyokat alulbecslik.  

Ezek a torzítások sértik a hasznosság maximalizáló fogyasztó hipotézisét. Ennek 

legvalószínűbb magyarázata, hogy amikor a fogyasztók bonyolult döntési helyzetbe kerülnek, 

akkor sok esetben egyszerű, ún. hüvelykujj-szabályokat alkalmaznak, melyekkel nem 

feltétlenül maximalizálják a hasznosságukat.12  

                                                 
12 Ennek az egyik elméleti magyarázatával foglalkozik az ún. nézőpont elmélet (prospect theory). Az elmélet 
szerint az emberek a hasznokat és a költségeket egy referencia pontból nézik, és nem feltétlenül a nettó 
bevételeket maximalizálják. A hasznok tekintetében kockázatkerülők, a költségekkel viszont kockázatkedvelők. 
Lényegében véve, ha már rendelkeznek valamilyen vagyonnal, akkor kevésbé értékelnek egy ugyanakkora 
összegű növekményt, mint veszteséget.  
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 A közgazdasági elmélet azt állítja, hogy racionálisan viselkedő egyének és jól működő 

piacok esetén mindegy, hogy egy válaszadótól azt kérdezik, hogy mennyit hajlandó fizetni 

egy adott jószágért (willingness-to-pay), vagy mekkora összegért lenne hajlandó lemondani 

egy hasonló jószágról (willingness-to-accept). Korábban már említettük, hogy sok empirikus 

vizsgálat szerint az egyének sokkal nagyobb kompenzációra tartanak igényt, ha valaminek az 

elvesztéséről van szó, ami az övék volt, ahhoz képest, hogy mennyit lennének hajlandóak 

fizetni ugyanezért a jószágért, ha az még nem az övék. Kísérletek azt mutatták ki, hogy az 

elfogadási és a fizetési hajlandóság aránya a 4 és 15-szörös tartományban mozgott.13  

 Rengeteg elemzés bizonyította, hogy többször megismételt helyzetekben a kísérletek 

alatt szerzett tapasztalat eredményeként a fizetési és elfogadási hajlandóság közötti különbség 

jelentősen csökken (jellemzően az utóbbiban bekövetkező csökkenés következtében). A 

feltételes értékelési módszerek tipikusan egyszer elvégzett „kísérletekre” építenek, és nem 

adnak lehetőséget a tanulásra. Létezik olyan érvelés, mely szerint a helyes módszer az 

elfogadási hajlandóságra való rákérdezés, hiszen a válaszadóknak ekkor kell valójában 

lemondaniuk valamiről, és ez jobban mutatja a valódi preferenciáikat. Korábban azonban 

bemutattuk, hogy az elfogadási hajlandóságra vonatkozó kijelentések többfajta torzításnak 

vannak kitéve, ezért a feltételes értékelési kérdőívekben szerencsésebb a fizetési 

hajlandóságra rákérdezni.  

 Végül, egyes feltételes értékelési módszerek jobban ki vannak téve a stratégiai 

viselkedésnek. Lényegében véve az a kérdés, hogy a válaszadók becsületesek és a valódi 

fizetési hajlandóságuknak megfelelő válaszokat adnak-e. Leginkább a közjavak kapcsán 

elhangzó „potyautas jelenséghez” hasonló problémáról van szó. A stratégiai viselkedésnek két 

alapvető formája van.  

1. Ha a válaszadók úgy gondolják, hogy valójában ki kell fizetniük az általuk felajánlott 

összeget és a jószágot (szolgáltatást) mindenképpen előállítják, függetlenül az ő 

befizetésüktől, akkor a valódi értékelésüknél alacsonyabb összeget mondanak be.  

2. A másik eset akkor fordul elő, ha a válaszadók úgy hiszik, hogy az általuk bemondott 

összeg befolyásolja a projekt megvalósulását (vagy egy szolgáltatás minőségét), de a 

bemondott összeget valójában nem kell kifizetniük, ezért a valódi értékelésüknél 

magasabb összeget mondanak be.  

                                                 
13 Lásd például Jack Knetsch és J.S. Sinden: Willingness to Pay and Compensation Demanded: Experimental 
Evidence o fan Unexpected Disparity in Measures of Value. Quarterly Journal of Economics, 102, No.3, 1987, 
679-690.old. 
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A feltételes értékelések gyakorlatában a stratégiai viselkedés nem valószínű, hogy komoly 

problémát okozna. Helyi szintű projektek esetén nagyobb a valószínűsége, mert a válaszadók 

inkább érezhetik, hogy előnyük származik abból, ha nem a valódi fizetési hajlandóságaikat 

mondják be. A legtöbb esetben azonban szélsőséges értékeik alapján a potyautasok 

kiszűrhetők.  

 Végül ejtsünk néhány szót arról, hogy mennyire pontosak a feltételes értékelési 

módszerek a gyakorlatban. Kétfajta ellenőrzési módszert említünk. Az egyik lehetőség 

összehasonlítani a feltételes értékelési módszerekkel kapott eredményeket a valódi 

viselkedésre épülő módszerek (utazási költség, termelési függvény, vagy hedonikus 

regressziós módszer) eredményeivel.14 A másik lehetőség - ami sokkal elterjedtebb és 

pontosabb -, az ún. ellenőrzött kísérletek elvégzése. Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy a 

nyílt végű és a dichotóm választásra épülő feltételes értékelési módszerek jól közelítik a piaci 

helyzeteket.15  

 Ronald Cummings, David Brookshire és William Shulze a sikeres feltételes értékelési 

módszerek megvalósításához öt kritériumot fogalmaztak meg:16 

• A válaszadók legyenek tisztában azzal a jószággal (szolgáltatással), amit értékelniük 

kell; 

• A válaszadóknak legyen tapasztalata az értékelési és választási folyamatban; 

• Minél kevesebb bizonytalanság legyen a projekt részleteivel kapcsolatban; 

• Az értékelés lehetőleg a fizetési hajlandóságra (willingness-to-pay) és ne az elfogadási 

hajlandóságra (willingness-to-accept) vonatkozzon; 

• A megrögzöttségből fakadó és a kezdőponti torzítások elkerülése. 

Az első három kritérium a hipotetikus jelleg csökkentésével teljesíthető: például „minőségi 

létrák” használatával, az előnyök abszolút és relatív (százalékos) formában történő 

prezentálásával, a helyettesítési lehetőségek bemutatásával, stb. A nyílt végű és az 

összehasonlító áras fizetési kártya módszerek minimalizálják, és a dichotóm választási 

módszerek is jelentősen csökkentik ezeket a problémákat.  

                                                 
14 Erre példa Christine Sellar, J.R. Stoll és Jean-Paul Chavas: Validation of Empirical Measures of Welfare 
Change: A Comparison of Nonmarket Techniques. Land Economics, 61, No.2, 1985, 156-175.old. 
15 Lásd Mark Dickie, Ann Fisher és Shelby Gerking: Market Transactions and Hypothetical Demand Data: A 
Comparative Study. Journal of the American Statistical Society, 82, No.398, 1987, 69-75.old. 
16 Ronald Cummings, David Brookshire és William Shulze: Valuing Environmental Goods: An Assessment of 
the Contingent Valuation Method, Totowa, NJ: Rowman & Allanheld, 1986.  
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1.8. A „költség-hatékonysági” és „költség-hasznossági” módszer 

A „költség-hatékonysági” (cost effectiveness analysis) és „költség-hasznossági” (cost utility 

analysis)17 módszerek a korábbiakban ismertetett költség-haszon elemzés leggyakrabban 

alkalmazott alternatívái. Akkor szokták ezeket a módszereket használni, ha valamilyen 

korlátnak köszönhetően a költség-haszon elemzésre nincs lehetőség. Három ilyen korlát 

ismeretes: 

• Az elemzők nem tudják vagy nem akarják a projekt által elérhető hasznokat pénzre 

átváltani (monetizálni). Ez leggyakrabban az emberi élet megmentésével kapcsolatban 

merül fel. Sok elemző szívesen megmondja például, hogy egy új eljárás bevezetésével 

hány emberi élet menthető meg, de az emberi életekhez nem szívesen kapcsol 

pénzösszegeket.  

• Bizonyos hatékonysági mérőszámok nem veszik figyelembe az összes társadalmi 

hasznot, és ezeket a hasznokat sokszor nehéz pénzösszegre átváltani. Ha egy költség-

hatékonysági elemzés figyelembe tudja venni a legtöbb hasznot, akkor érdemes azt 

elvégezni a teljes költség-haszon elemzés helyett.  

• Néha az elemzőknek olyan köztes javakat kell figyelembe venniük, melyeknek nem 

világos az egyéni preferenciákkal való kapcsolata. Ekkor egy költség-haszon elemzést 

lehetetlen elvégezni, de egy költség-hatékonysági elemzés elég lehet.  

Kezdjük először a költség-hatékonysági elemzés bemutatásával. A költség-hatékonysági 

elemzés nem váltja pénzösszegekre a hasznokat, ezért az ún. költség-hatékonysági arány 

előállításához kétfajta metrikát használnak. A költségeket valamilyen pénznemben mérik, a 

hatékonyságot pedig a megmentett életek számával, a szénmonoxid mennyiségének 

csökkenésével, stb. Ebből a két tényezőből kétféle hányados képezhető. A költség-

hatékonyság megadható egységnyi hatékonyság eléréséhez szükséges költségek formájában. 

Ekkor ha az i-edik alternatíva költsége , a hatékonyság (haszon) pedig , akkor  iC iE

iii ECCE =       (9.1) 

                                                 
17 A „cost utility analysis”-t lehetne „költség-haszon elemzésnek” is fordítani, ez az elnevezés azonban már 
foglalt, (ezt használjuk a „cost benefit analysis” magyar fordításaként), ezért választottuk a „költség-hasznossági 
elemzés” elnevezést.  
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Ez az arány az egységnyi hatékonyság elérésének átlagköltségeként interpretálható. A legjobb 

költség-hatékonyságú projektnek a legalacsonyabb a CE mutatója. A költség-hatékonyság 

fordítva is mérhető, ekkor a projekt által elért hatékonyságot mérjük a költségek arányában: 

iii CEEC =       (9.2) 

Ez az arány az egységköltségre jutó átlagos hatékonyságként értelmezhető. Az alternatívák 

közül a leghatékonyabb projektnek a legnagyobb az EC mutatója.  

 Nézzünk a fentiekre egy példát. Először vegyünk egy olyan esetet, amikor az 

összehasonlítandó alternatíváknak azonos a költsége (nincsen méretbeli különbség). Három 

alternatívát vetünk össze, ahol a hatékonysági mérőszám a megmentett életek száma (lásd 6. 

táblázat).  

6. táblázat: Költség-hatékonyság azonos költségek esetén 

 Alternatívák 

Költség és hatékonyság A B C 

Költségek 10 millió Ft 10 millió Ft 10 millió Ft 

Hatékonyság (megmentett életek száma) 5 10 15 

CE arány (egy megmentett élet költsége) 2 millió Ft 1 millió Ft 0,67 millió Ft 

EC arány (a 10 millió Ft-ból megmentett életek száma) 0,5 élet 1 élet 1,5 élet 

Forrás: Boardman et al.[1996], 398.old. 

 

Ebben a példában a költségek megegyeztek, ezért az alternatívák egy adott költségvetés 

különböző elköltési módjait reprezentálják. Ha ránézünk a táblázatra, egyből látszik, hogy a 

legjobb alternatíva a C. A dolog megfordítható: ha a hatékonyság szintjét fixáljuk (a 

megmentendő életek számát), akkor ennek legolcsóbb megvalósítását keressük.  

 A probléma némileg bonyolultabb, ha az összehasonlítandó alternatívák különböző 

méretűek, azaz mások a költségeik vagy különböző a hatékonyságuk. Erre az 7. táblázat mutat 

egy példát.  

 61 



7. táblázat: Költség-hatékonysági arányok különböző költségek esetén 

 Alternatívák 

Költség és hatékonyság A B 

Költségek 200 millió Ft 20 milliárd Ft 

Hatékonyság (megmentett életek száma) 4 200 

CE arány (egy megmentett élet költsége) 50 millió Ft 100 millió Ft 

EC arány (az 1 millió Ft-ból megmentett életek száma) 4 élet 2 élet 

Forrás: Boardman et al.[1996], 399.old. 

 

Ez a példa két egymást kizáró alternatívát mutat be. Ha a fent bemutatott elvekre 

hagyatkozunk, akkor egyértelműen az A alternatívát érdemes választani, amelynél magasabb 

az EC arány. A B alternatíva választásával ugyanakkor sokkal több embert lehet megmenteni, 

relatíve alacsony költségen (egy teljes költség-haszon elemzés elképzelhető, hogy nagyobb 

nettó hasznot mutatna ki ebben az esetben). Ilyen esetekben érdemes előre kijelölni egy 

minimálisan elérendő hatékonysági szintet, vagy maximálni a projekt során felhasználható 

erőforrásokat.  

 A továbbiakban nézzünk egy példát a különböző korlátok melletti költség-

hatékonysági elemzésre. A 8. táblázat 10 lehetséges projektet vizsgál (A-J). A második oszlop 

a megmentett életek számát, a harmadik pedig a költségeket mutatja. A negyedik oszlopban 

vannak a hagyományos módon kiszámolt költség-hatékonysági arányok (CE). Az 5-8. 

oszlopok valamilyen korlát mellett állítanak elő egy-egy hatékonysági mérőszámot, kiszűrve 

azokat a projekteket, amelyek a korlátnak nem felelnek meg. Ilyen korlátra példa lehet, ha 

csak azokat a projekteket akarjuk értékelni, amelyek legalább 50 életet mentenek meg, vagy 

amelyeknek a költsége nem több 250 millió dollárnál.  
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8. táblázat: Költség-hatékonysági elemzés különböző korlátok mellett  
Projekt Megment

ett életek 

száma 

Összes 

költség 

(millió $) 

CE arány 

(egy élet 

megmentésé

nek 

költsége) 

Teljes 

költség (ha a 

projekt min. 

50 életet 

ment meg) 

CE arány  

(ha a projekt 

min. 50 életet 

ment meg) 

Megmentett 

életek száma 

(ha a projekt 

költsége 

max. 250 

millió $) 

CE arány 

(ha a projekt 

költsége 

max. 250 

millió $) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A 100 250 2,5 250 2,5 100 2,5 

B 20 44 2,2 - - 20 2,2 

C 100 300 3,0 300 3,0 - - 

D 50 300 6,0 300 6,0 - - 

E 10 20 2,0 - - 10 2,0 

F 100 900 9,0 900 9,0 - - 

G 60 210 3,5 21 3,5 60 3,5 

H 50 200 4,0 200 4,0 50 4,0 

I 40 100 2,5 - - 40 2,5 

J 45 110 2,4 - - 45 2,4 

Forrás: Boardman et al.[1996], 401.old. 

 

Ha nincsen semmilyen korlát, amit a döntéshozó figyelembe kíván venni, akkor a legjobb 

költség-hatékonyságú projekt az E. Ezt követi a B, J, I, A, C, G, H, D és F projekt. A fentiek 

közül azonban kiszűrhetők az ún. dominált projektek, vagyis azok, amelyek vagy 

ugyanennyibe kerülnek, de kevesebb életet mentenek meg, vagy ugyanannyi életet mentenek 

meg, de drágábbak. Ilyen a D, amit a C projekt dominál, valamint a C és az F, amelyeket az 

A.  

Az E projekt esetében egy élet megmentésének átlagos költsége 2 millió $. Ugyanakkor az E 

alternatíva esetén lehet a legkevesebb életet megmenteni (10-et). A B projekt kétszer annyi 

életet ment meg, és csak 24 millió $-ral kerül többe. Melyik projekt a jobb? Ha tehetnénk, 44 

millió $-ból valósítanánk meg az E projektet, vagyis az E projektet, 2,2-szer (44 millió $-ból 

ebben az esetben 22 életet lehetne megmenteni). Ezzel jobban teljesítenénk, mint a B projekt, 

ez azonban nem megvalósítható, csak abban a méretben, amelyben az 8. táblázatban 

szerepelnek.  

Tegyük fel, hogy a döntéshozó legalább 50 életet meg akar menteni. Ekkor a legolcsóbb 

alternatíva a H, de költség-hatékonyság szempontjából a legjobb az A projekt. Az A projekt 

50 millió $-ral többe kerül, de így 50-nel több életet menthető meg. Ennek a plusz 50 életnek 
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a megmentése átlagosan 1 millió $-ba kerül. Kérdés, hogy a döntéshozó hajlandó-e 50 millió 

$-ral többet költeni további 50 életet megmentéséért.  

Hasonló probléma merül fel, ha egy költségvetési korlátot alkalmazunk. Ekkor vagy a 

legnagyobb hasznot hozó projektet vagy a legjobb költség-hatékonyságú projektet érdemes 

választani. Ha a költségvetési korlát 250 millió $, akkor a legtöbb élet az A projekt 

segítségével menthető meg, a legjobb CE aránya az E projektnek van. Itt is döntést kell hozni 

a megmenthető életek és az erre fordítható kiadások között.  

Térjünk át a költség-hasznossági elemzés bemutatására. Ezt a módszert a leggyakrabban 

különböző egészségügyi politikák értékelésekor használják. A módszer az alternatív politikák 

költségét hasonlítja össze az egészségben bekövetkezett változásokkal, amit a legtöbbször a 

minőséggel korrigált életévvel (quality adjusted life-years, QUALYs) mérnek. Az ilyen típusú 

vizsgálat akkor a leghasznosabb, amikor valakinek választania kell a (hátralevő) élet 

minősége és annak hossza között.  

Az ilyen típusú elemzésre a 9. táblázat mutat egy egyszerű példát, amelyben valamilyen 

kezelés segítségével elérhető javulás az egészségi állapotban és a hátralevő élet hosszában is. 

A sorok az egészségi állapotot mutatják, a legrosszabbtól (halál) a legjobb (tökéletes 

egészség) felé haladva, az oszlopok pedig a hozzáadott életéveket (melyek a táblázatban 

jobbra haladva nőnek).  

9. táblázat: A legegyszerűbb QUALY formátum  

 Hozzáadott életévek (Y) 

Egészségi állapot (H) 1Y  2Y  3Y  4Y  5Y  

1H  11HY  12 HY  13HY  14 HY  15 HY  

2H  21HY  22 HY  23HY  
����������������������������

�����������������������
����������������������������24 HY  

����������������������������������

���������������������������������� 25 HY  

3H  31HY  32 HY  
����������������������������

����������������������
����������������������������33HY  34 HY  35 HY  

4H  41HY  42 HY  43HY  44 HY  45 HY  

5H  51HY  51HY  53HY  54 HY  55 HY  

�����
����
����
����

����
����
����
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����
����
����

����
����
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Forrás: Boardman et al.[1996], 403.old. 

 

A táblázat bal felső sarkában van a status quo állapot ( ), és azt feltételezzük, hogy a 

kezelés egyik formájával (A eset) a hátralevő életpálya Y -mal hosszabbítható meg, az 

egészségi állapot pedig -mal javul, a másik formájával (B eset) a hátralevő életpálya Y -

gyel hosszabbítható meg, az egészségi állapot pedig -vel javul. Mindkét kezelés a status 

11HY

3

3H 4

2H
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quo-hoz képest javulást jelent, azonban az A esetben az egészségi állapot, a B esetben a 

hozzáadott életévek száma nagyobb a másik esethez képest, a másik változóban pedig épp 

fordítva. Melyik kezelést válasszuk? Ehhez mindenekelőtt az egészségi állapot definíciójára 

van szükségünk.  

 Az egészségi állapot definíciója egyáltalán nem egyszerű, ezt költség-hasznossággal 

foglalkozó kutatók az adott betegséget vagy kezelési módszert jól ismerő orvosokkal 

együttműködve szokták meghatározni. A legtöbb esetben egy ún. egészségi állapot indexet 

(health status index) állítanak elő, melynek egyik szélső értéke 0 (halál), a másik pedig 1 

(teljes egészség). Felmerül a kérdés, hogy a különböző egészségi állapotokat hogyan lehet 

úgy skálázni, hogy egy indexet adjanak ki, illetve, hogy az indexben bekövetkező változások 

hogyan vethetők össze a hozzáadott életévekkel. A költség-hasznossági elemzés ezeket a 

kérdéseket egyének hasznosságának mérésével próbálja megválaszolni. Az egészségi állapot 

hasznosságának mérésére három gyakran használt módszer ismeretes: 

1. Egészség értékelési módszer (Health rating method) 

2. Idő átváltási módszer (Time trade-off method) 

3. A klasszikus „kockázat” módszere (Standard gamble method) 

Az egészség értékelési módszer során az elemzők kérdőívekre vagy interjúkra támaszkodva 

próbálnak információt szerezni arról, hogy a páciensek hogyan értékelik az egészségüket 

bizonyos helyzetekben. A válaszadóknak bemutatnak egy skálát, jól definiált szélső 

értékekkel. Ezután részletes leírását kapják a köztes egészségi állapotoknak (pl. rokkant, 

részlegesen rokkant, stb.), és a válaszadóknak meg kell mondani, hogy ezek az ő értékelésük 

szerint a 0-1-es skálán hol helyezkednek el. Ezek a számok csak a 9. táblázat soraiban 

elhelyezkedő egészségi állapot értékeket adják, önmagukban nem alkalmasak arra, hogy 

hozzáadott életévekkel hasonlítsuk őket össze. Ilyenkor az elemzők azt feltételezik, hogy az 

egészségi állapot és a hozzáadott életévek száma egymástól függetlenek, és a kettő szorzata 

adja a QUALY-t, amit már hatékonysági mérőszámként lehet használni.  

 Az időátváltási módszer során a válaszadókat arra kérik, hogy a hátralevő életpályájuk 

hosszának és minőségének különböző kombinációit hasonlítsák össze. Értelemszerűen az az 

eset az érdekesebb, amikor a rosszabb egészségi állapotban eltöltött hosszabb hátralevő 

életpályát és a rövidebb, de egészségesebb hátralevő életpályát kell összehasonlítani (lásd 17. 

ábra). 
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17. ábra: Az időátváltási módszer 

 
2Y1Y
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2H

H 

R  

S  
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Forrás: Boardman et al. [1996], 405.old. 

 

A vízszintes tengelyen a hozzáadott életéveket, a függőlegesen az egészségi állapotot mérjük. 

A válaszadóknak a status quo-t (R) kell összevetniük egy másik állapottal (S), amelyhez Y  

hozzáadott életév és  egészségi állapot tartoznak. Ha a válaszadó közömbös a két állapot 

között, akkor ez azt jelenti, hogy az egészségének minőségéből hajlandó lemondani  

egységről a hátralevő életének Y  egységgel való meghosszabbításáért. Ezek az átváltási 

arányok szolgálnak kiindulópontul a 9. táblázat (QUALY) celláinak rangsorolásához.  

2

1H

1H

2H −

12 Y−

A klasszikus „kockázat” módszere során a válaszadóknak egy döntési fát mutatnak be. 

Választaniuk kell két lehetőség közül. Az A alternatíva esetén két lehetséges kimenetel van: 

vagy p valószínűséggel teljes egészség, ami N hozzáadott életévet jelent, vagy (1-p) 

valószínűséggel azonnali halál. Erre egy olyan operáció lehet példa, ami (1-p) valószínűséggel 

nem lesz sikeres, és a beteg meghal, p valószínűséggel azonban minden szimptómát 

megszüntet. A B alternatíva a beteg számára t hozzáadott életévet garantál, ebben az 

időszakban azonban a beteg csak részben lesz egészséges. Ebben a módszerben a p 

valószínűség értékét változtatják addig, amíg a válaszadó nem lesz közömbös a két lehetőség 

között.  
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18. ábra: A klasszikus „kockázat” módszere 

 

Teljes egészség N évig 

Azonnali halál 

p 

1-p A alternatíva 

B alternatíva 
Részben egészséges állapot t
évig 

Forrás: Boardman et al. [1996], 406.old. 

 

A QUALY-kal kapcsolatban több kérdés is tisztázatlan. Ezek közül az egyik legfontosabb a 

hozzáadott életévek diszkontálásának kérdése: általában azt feltételezik, hogy az egyének 

pozitív diszkontrátát használnak a hozzáadott életévek értékelésekor, de ezen túl sokkal 

kisebb az egyetértés a megfelelő diszkontráta elméleti megalapozásával, mérésével és 

értékével kapcsolatban.  

Mivel a legtöbb költség-hasznossági vizsgálat kérdőíveket használ, ezért az ilyen módszerek 

kritikájaként el szokták mondani mindazt, amit a feltételes értékelési módszerekkel 

kapcsolatban már felsoroltunk. Ilyen például a hipotetikusság problémája, ugyanis a 

válaszadók sok esetben nem tudják beleképzelni magukat olyan szituációkba, amelyekben a 

valóságban még nem voltak. Ezen segít az irányított minták választása, azaz olyan 

válaszadóké, akik az adott betegségben szenvednek, ők azonban ösztönözve lehetnek arra, 

hogy felfelé torzítsák a betegségük esetleges kezeléséből származó hasznosságukat.  
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2. A BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐRENDSZER 
TERVÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE 

(ESETTANULMÁNY)* 

Jelen esettanulmány feladata, hogy felvázolja azokat a gazdasági jellegű összefüggéseket és 

megállapításokat, melyek segíthették vagy segíthetik a döntéshozókat a Bős-Nagymarosi 

Vízlépcsőrendszer tervével kapcsolatos hágai ítélet végrehajtási módozatairól tárgyaló 

delegáció részére szóló mandátum, valamint a magyar-szlovák kormányközi tárgyalásokon 

képviselt magyar álláspont meghatározásában.  

Az 1997 szeptemberében kihirdetett hágai bírósági döntés számos lehetőséget, viszonylag 

széles mozgásteret teremtett a magyar kormány(ok) számára, hogy a társadalmi jóléti 

szempontból optimális hasznosítási formáját megtalálják a Duna Pozsony-Budapest közötti 

szakaszának. Az ítélet megállapította, hogy nincs kötelezettség a nagymarosi vízlépcső (vagy 

bármely más, a Bősön felépült erőműhöz képest további erőmű) felépítésére. Ugyanakkor 

számos még eldöntendő kérdést az ítélet nyitva hagyott, ezért a két ország kormányai egy 

meghatározott mozgástéren belül szabadon dönthetnek a folyó gazdasági célú fejlesztésének 

és a folyómenti természeti környezet megóvásának, rehabilitációjának mikéntjéről. 

Ahhoz, hogy társadalmi szempontból optimális döntés szülessen, elemezni kellett a Duna 

hasznosítási alternatíváinak költség-haszon viszonyait, az energiatermelési, a hajózási 

vonatkozásokat, valamint a természeti tőke megóvásának, rehabilitálásának értékét. Az alábbi 

esettanulmány, összefoglalva a vizsgálatok módszertanát és eredményeit, be fogja mutatni, 

hogy társadalmi jóléti szempontból az ítélet által nyitva hagyott reális alternatívák közül 

melyek az előnyösebbek. 

Gazdasági szempontból a tárgyalásokon képviselt magyar álláspontnak egy olyan állapot 

elérését kell szolgálnia, mely a Duna közös magyar-szlovák szakaszának azon hasznosítási 

módozatát jelenti, mely a lehető legnagyobb társadalmi jóléthez vezet. A legnagyobb 

társadalmi haszon megállapítása több tényező sokszor ellentétes irányú változásának mérésén 

alapul. Ha a Duna hajózási és energiatermelési hasznait szeretnénk maximalizálni, s ennek 

érdekében gátakkal szabdaljuk fel a folyót, a Duna természetes szolgáltatásainak (a természeti 

tőke fenntartása, ivóvíz-készlet megfelelő minőségű biztosítása, a turisztika által 

kihasználható tájkép és élővilág fenntartása) értéke fog csökkenni. Ha a természetvédelemnek 
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és az ivóvíz-kincs megóvásának adunk prioritást, veszteségeket könyvelhetünk el az 

energetikában vagy a hajózásban.  

A Bős-Nagymarosi Projekt alapvető hiányossága volt, hogy 1998 előtt egyáltalán nem 

készültek átfogó, a természeti tőke értékváltozásával is kalkuláló komplex költség-haszon 

elemzések. A műszaki beavatkozás hatására bekövetkezett természeti tőke csökkenésre 

vonatkozó első számításokat Kerekes Sándor professzor vezetésével 1997-98-ban végezték a 

Budapesti Közgazdaságudományi Egyetemen. Sajnos, az úgynevezett keretmegállapodás-

tervezetet még azelőtt véglegesítették 1998 februárjában, hogy ennek az elemzésnek az 

eredménye megszületett volna, s így a döntés-előkészítők tisztábban lehettek volna a 

Szigetköz természeti kincseinek közgazdasági értékével. A dunai kormánybiztos felkérésére 

először a Kerekes Sándor-féle elemzés aktualizálására, pontosítására került sor, majd a 

Magyar Környezetgazdaságtani Központ a természeti tőke értékelés vezető nemzetközi 

szakértőit bevonva végzett minden eddiginél alaposabb, helyi adatvételen alapuló 

számításokat a Szigetközben és a Dunakanyarban. Ugyancsak a dunai kormánybiztos 

megbízásából részelemzések készültek az energiatermelés, a hajózás és a turisztika költség-

haszon viszonyairól. A részterületi számításokat az iid Budapest Kft szakértői Szekeres 

Szabolcs vezetésével foglalták egységes költség-haszon elemzésbe18. Ezek az elemzések 1998 

és 2002 között készültek. 2002 után az addig megszületett elemzések egyes részterületein 

készült tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal felkérésére íródott a hajózás területén, de ez nem 

kvantitatív, hanem csak kvalitatív elemzés. Ezért az alábbi összefoglalás elsősorban az 1998-

2002 között íródott tanulmányokra alapoz.  

Az esettanulmány (fejezet) felépítése a következő. Az 1. alfejezet a villamosenergia termelési 

alternatívákat mutatja be. A 2. alfejezet foglalkozik a hajózóút kialakításával kapcsolatos 

költség-haszon viszonyokkal. A 3. alfejezet elemzi a Duna mint természeti tőke értékére 

vonatkozó számításokat.  

Az egyes fejezetekben megjelenő területek a költség-haszon elemzés három különböző 

területét reprezentálják. Az energiatermelés értékelésénél a hasznok közvetlenül elérhető 

piaci információkon alapulhatnak. A hajózás esetében piaci információk közvetett 

alkalmazására van szükség. A természeti tőke értékelés esetében pedig a nem létező piaci 

információkat kell kerülő, közvetett úton előállítani. 

 
                                                 
18 Szekeres Sz. (1999) A Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer tervének költség-haszon elemzése, Budapest: iid 
Budapest Kft. 

 69 



2.1. A közös Duna-szakasz energetikai potenciálja19 

Az 1977-es Közös Egyezményes Terv szerint két vízerőmű épült volna, egy Bősnél és egy 

Nagymarosnál. A tervezett létesítmények közül csak a bősi készült el, s termel ma is 

villamosenergiát. Ebben a helyzetben, amikor az ítélet szerint Magyarország nem köteles egy 

alsó vízlépcsőt felépíteni, elvileg (a nyilvánvaló természetvédelmi ellenérvektől és a 

társadalom közhangulatától csak egy pillanatra eltekintve) szabadon mérlegelhetjük egy újabb 

vízerőmű beruházásának közgazdasági következményeit. 

A Miniszterelnöki Hivatal Dunai Kormánybiztos Titkárságának felkérésére egy rendkívül 

alapos és részletes költség-haszon elemzés készült annak vizsgálatára, hogy társadalmi jóléti 

szempontból indokolható-e egy esetleges alsó vízlépcső felépítése és működtetése. Az 

elemzést a Magyar Környezetgazdaságtani Központ munkatársai végezték el, együttműködve 

a VITUKI és a Magyar Energia Hivatal szakértőivel. Az alábbiakban ezen kutatás 

módszertanát és eredményeit ismertetjük. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elemzésben használt 

adatok a 2000-es évek elején voltak érvényesek, ma azokat az infláció és más tényezők 

hatására korrigálni kell. Mindez azonban lényegesen nem érinti az elemzés 

következtetéseinek érvényességét. 

Először bemutatjuk a bősi és az alsó vízlépcsőt reprezentáló pilismaróti forgatókönyvek 

vizsgálatához felhasznált modell működését és a modellhez, illetve annak inputjaihoz 

kapcsolódó feltevéseket.   

2.1.1. A bősi modell 

A fejezet végén látható 1.1. ábrán felvázoltuk a modell alapvető összefüggéseit. Pozsonynál 

állnak rendelkezésre vízhozam mérési adatok, s mivel Pozsony és Dunacsúny között nincs 

jelentős mellékfolyó-torkolat a Dunán, a vízhozam adatok Dunacsúnynál is érvényesek. 

Dunacsúnynál a vízmegosztástól függő arányban kettéválik a folyó, egyrészt az 

üzemvízcsatornába folyik, másrészt pedig az Öreg-Duna mederben marad a víz. Az 

üzemvízcsatornán lefolyó vízzel lehet áramot termelni Bősnél, a megtermelt áram mennyisége 

és időbeli eloszlása függ a vízhozamtól, a víz esési magasságától (ami a felvízszint és a 

                                                 
19 Ez a fejezet Kis A. (2001) A Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer energiatermelő alternatíváinak értékelése, 
Budapest: Magyar Környezetgazdaságtani Központ munkáján alapul, több részt szó szerint idézve az eredeti 
műből 
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vízhozamtól függő alvízszint különbsége), az erőmű műszaki paramétereitől és az erőmű 

üzemeltetésének módjától. Az Öreg-Dunába áramló víz keresztülfolyik a dunacsúnyi kis 

erőmű turbináin, s a bősihez képest csekély mennyiségű villamosenergiát termel.  A 

dunacsúnyi áramtermelés mennyisége a vízhozam, az esési magasság és az erőmű műszaki 

paramétereinek a függvénye. Az így két helyen keletkező, hálózatra adható áram eladásából 

származó bevételt a működési költségekkel csökkentve hozzájutunk az erőműrendszer üzleti 

szempontú hasznaihoz a vizsgált 50 éves időtávon. 

A felhasznált inputok a következők: 

A folyó vízhozama 

Pozsonynál majdnem kilencven év (1901. január 1. – 1998. október 29.) napi vízhozam 

mérési adatai állnak rendelkezésünkre az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság jóvoltából. 

Ezen adatokból számítottunk havi átlagos vízhozamokat, s a modell futtatása során 

leggyakrabban ezeket a havi adatokat használtuk fel, feltételezve, hogy egy-egy hónap során 

állandó a vízhozam.  

A hálózatra adható villamos energia mennyisége és időbeli eloszlása 

Az erőmű teljesítményét a megfelelő műszaki képlettel számoltuk. A megtermelt energia 

mennyiséget a termelés időtartama és a teljesítmény szorzataként számítottuk. A számítások 

során a bősi erőmű esetében a turbinák kapacitását 720 MW-ban maximáltuk.   

A víz mennyisége nemcsak havonta változik, hanem enyhe csúcs és csúcs üzemmód esetében 

napon belül is, a völgyidőszakban eltárolt vízmennyiség a csúcsidőszaki vízhozamot erősíti.  

Ezt az opciót néhány olyan, a modellbe épített kiegészítő képlettel tudjuk megvalósítani, 

amelyek az üzemmód követelményeinek megfelelően elosztják a vízhozamot a völgy- és 

csúcsidőszak között. 

Számításaink pontosságát az elmúlt néhány év energiatermelésének empirikus szlovák adatai 

segítségével ellenőriztük. 

Működési költségek 

A vízierőművek esetében a beruházási költségek teszik ki a legnagyobb terhet, a működési 

költség viszonylag alacsony szinten tartható. A bősi vagy a pilismaróti erőmű esetében a 

működési költség kb. 1 Ft/kWh lehet és bizonyosan nem haladja meg a 2 Ft/kWh-t. 
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A villamos energia ára 

Alaphelyzetben 5,27 Ft/kWh völgyidőszaki és 10,54 Ft/kWh csúcsidőszaki villamos energia 

árakat (2000. évi árszínvonalon) használtunk a modellezés során (ez a két időszak között kétszeres 

árkülönbséget takar), amiből 6,8 Ft/kWh átlagos napi áramár adódik. Feltételeztük továbbá, hogy 

jelenértéken változatlanok maradnak az árak a vizsgált 50 éves periódus alatt, valamint, hogy 

mindkét országra alkalmazhatók ezek az árinformációk. Azt is feltételeztük, hogy a jelenlegihez 

hasonló módon heti 45 órás csúcsidőszak marad érvényben a vizsgált időszak alatt. Nyilvánvaló 

ugyanakkor, hogy a jövőben megszűnik a csúcsidőszak egysége, s a jelenlegi kettős (csúcs és 

völgy) rendszer helyett a kereslet által kialakított rövidebb, s önmagukban sem egységes árú új 

csúcsidőszakok jönnek létre. A völgy- és csúcsidőszaki árak modellbeli elkülönítésére úgy lehet 

tekinteni, mint a napon belüli magasabb és alacsonyabb árú időszakok átlagárainak használatára. 

Diszkontláb 

A diszkontláb a pénzügyi szakirodalom szerint a tőke alternatív költsége (opportunity cost), 

vagyis a hasonló kockázatú, alternatívát jelentő tőkefelhasználás során elvárt hozam 

nagysága. Alacsony diszkontláb esetén alacsony kockázatúnak tartja a befektetést a beruházó, 

míg a magas diszkontláb magas kockázatról tanúskodik.  

Számításaink során mi reáldiszkontlábat használtunk, vagyis infláció fölötti diszkontlábat.  

2001-ben, a számítások idején Magyarországon az állampapírok reálhozama kb. 3-5 % volt, a 

magyar állam külföldön kb. 7 %-os reálhozamot fizetett hitelfelvétel esetén, a külföldi 

befektetők pedig magyarországi működőtőke-befektetés esetén egyértelműen 10 % feletti 

reálhozamot vártak el. Az egyik hazai nagybank anonimitást kérő befektetési szakértője 

kérdésünkre azt válaszolta, hogy a bank 15 %-os reálhozam alatti várható megtérülésű külső 

befektetésekkel nem foglalkozik, hacsak arra nincs más ok miatt (pl. piaci részarány 

megtartása) rákényszerülve. Bankon belüli, nyilvánvalóan alacsonyabb kockázatot magában 

hordozó befektetések esetén szóba jöhet a 15 %-osnál valamivel alacsonyabb diszkontláb is. 

Egy másik forrásból úgy értesültünk, hogy a hazai erőművi szektorba beruházó egyik külföldi 

vállalat 12,5 %-os diszkontlábat használt a jövőbeli pénzáramlások jelenértékre számításakor.  

A számítások során így 12,5 %-os diszkontlábbal kalkuláltunk, s az érzékenységvizsgálat 

során a 9 és 16 %-os diszkontláb hatását is vizsgáltuk.  
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Időtáv 

Az erőművek élettartamából kiindulva 2000-rel kezdődően egy 50 éves időtávot vizsgáltunk 

meg modellünkben. A számítások egyes inputjai (pl. a villamosenergia ára) jelentősen 

megváltozhatnak ilyen hosszú idő alatt, ez azonban a jelenérték számításhoz felhasznált 12,5 

%-os diszkontláb miatt mégsem módosítaná érdemben az eredményeket. 

2.1.2. A pilismaróti modell 

Az 1.. ábrán látható a bősinél jóval egyszerűbb pilismaróti modell felépítése. Pilismarót esetében 

nincs lehetőség üzemmód választásra, csupán átfolyásos módon megengedett az energiatermelés, 

s szintúgy nem kell a vízmegosztással törődni, a víz teljes egészében keresztülfolyik az erőművön 

(a hajózózsilip minimális „fogyasztásán” túl). 

1. ábra: A bősi modell felépítése 
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2. ábra: A pilismaróti modell felépítése 
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A következő inputokat használtuk: 

A folyó vízhozama 

Nagymarosnál tizenöt év (1983. január 1. – 1997. december 31.) napi vízhozam 
mérés adatait használtuk fel a havi átlagos vízhozam adatok számításához.   

A hálózatra adható villamos energia mennyisége és időbeli eloszlása 

A vízhozam és a megtermelt elektromos áram mennyisége közötti összefüggést Pilismarót 

esetében is a bősivel megegyező képlet segítségével írtuk le. Eltérés Bőshöz képest 

ugyanakkor, hogy:  

• Nem szabtunk felső korlátot a megtermelhető villamos energia mennyiségének, hiszen 

Pilismarótnál még nem épült olyan műtárgy, amelyik behatárolná a turbinák műszaki 

paramétereit. A gyakorlatban azonban nem éri meg olyan kapacitású erőművet építeni, 

amelyik a legnagyobb vízhozamokat is maximálisan kihasználja, éppen ezért a nedves 

évre vonatkozó számítások felső korlátként kezelendők. 
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• Pilismarót esetében nem volt szükség az átfolyásos üzemmódon kívül más üzemmódok 

vizsgálatára, ennyiben tehát egyszerűbb a modell. 

Beruházási költség 

Pilismarót esetében 160 Mrd Ft-os energetikai beruházási költséggel számoltunk. Ez azt 

jelenti, hogy az ennél magasabb teljes beruházási költség energetikai célokat szolgáló része 

ennyi, a többi beruházási költség más célokat, pl. árvízvédelmet és hajózást szolgál.   

Egyéb paraméterek 

A működési költségeket, a villamos energia árát, a diszkontlábat és a vizsgált időtávot a bősi 

modellel megegyezően kezeltük. 

2.1.3. Forgatókönyvek létrehozása és értékelése 

Az áramtermelő létesítmények paramétereinek meghatározása és modellezése után a feladat 

az volt, hogy az így létrehozott „virtuális erőművekkel” különböző termelési és a két ország 

közötti árammegosztási alternatívákat vizsgáljunk meg. Az áttekinthetőség és a 

forgatókönyvek számának alacsonyan tartása végett kettébontottuk az áramtermelési 

problémát egy bősi és egy pilismaróti részre, s ennek megfelelően egy bősi és egy pilismaróti 

forgatókönyv-csoportot vizsgáltunk. 

2.1.4. A bősi forgatókönyvek  

• Az átfolyásos forgatókönyv szerint az üzemvízcsatornába terelt vizet egyszerűen csak 

engedik keresztülfolyni a turbinákon, nem cél a csúcsidőszaki energiatermelés 

fokozása. 

• Enyhe csúcs üzemmódban az energiatermelésben völgyidőszaknak számító napszakok 

vízhozamának egy kis részét visszatartják a Dunacsúnyi víztározóban, hogy a tárolt 

többletvíz az aktuális vízhozammal együtt csúcsidőben, a maradék hét órában legyen 

áramtermelésre felhasználható.  Az enyhe csúcsidőszak korlátjaként a VITUKI 
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javaslatára a medvei szelvényben mérhető vízszintingadozást tekintettük, mely naponta 

maximum kétszer maximum +/- 30 cm lehet. 

• Csúcs üzemmódban a dunacsúnyi tározókapacitásra építve drasztikusan 

megváltoztatják az erőművön keresztülfolyó víz napon belüli eloszlását, a 

csúcsidőszakban megtermelt áram mennyiségének maximalizálására törekedve. 

A háromféle üzemmód abban különbözik egymástól, hogy az erőmű üzemeltetője milyen 

mértékben használja ki a csúcsidőszaki áram magasabb árában rejlő magasabb bevétel 

lehetőségét, vagyis, hogy milyen mértékben növeli a csúcsidőszaki termelést a völgyidőszaki 

rovására. 

A forgatókönyvek az üzemmódon kívül a Szigetköz és az üzemvízcsatorna közötti 

vízmegosztásban különböznek egymástól. Ezen jellegzetességet a Szigetközbe áramló 

vízmennyiségen keresztül ragadtuk meg. A következő lehetőségeket használtuk fel a 

forgatókönyvek felépítésénél: 

• Állandóan 400 m3/s vízmennyiség megy a Szigetközbe.  Ezt a minimálisnak tekinthető 

vízmennyiséget manapság is az Öreg-Dunába engedik.  

• Állandóan 1100 m3/s vízmennyiség megy a Szigetközbe (már amennyiben legalább 

ekkora a vízhozam).  

• 25 %, de minimum 400 m3/s vízmennyiség távozik a Szigetközbe. 

• 45 %, de minimum 400 m3/s vízmennyiség távozik a Szigetközbe. 

• 65 %, de minimum 400 m3/s vízmennyiség távozik a Szigetközbe. 

A felsorolt lehetőségekből háromszor öt, azaz 15 forgatókönyv adódik.20 Minden 

forgatókönyv esetében megvizsgáltuk a száraz, átlagos és nedves éveket képviselő 1971-es, 

1960-as és 1965-ös vízhozam adatokból, valamint az átlagos havi vízhozam adatokból 

következő megtermelhető energia mennyiséget, mindezt havi bontásban.  

 

                                                 
20 Mindegyik üzemmódhoz mindegyik vízhozammegosztás társítható. 

 76 



2.1.5. Pilismaróti szcenáriók 

Pilismarót esetében nem áll fenn a bősihöz hasonló számú választási lehetőség, hiszen itt a 

vízhozamot nem szükséges más célokkal megosztani és ez idáig csak az átfolyásos üzemmód 

merült fel reális üzemeltetési lehetőségként. 

Ugyanakkor az erőmű helyszínének változtatásával mégis lehetne forgatókönyveket 

képezni, mint ahogy ez korábban fel is merült. Pilismarót alternatívájaként kettős 

vízlépcső építése merült fel, egyrészt Szobnál és Almásneszmélynél, másrészt pedig 

Szobnál és Ácsnál. Ezen alternatívákkal ugyan egy kicsit meg lehetne emelni a víz 

esési magasságát, a két vízlépcsőnél együttesen nagyobb lenne, mint Pilismarótnál 

önmagában, azonban az így nyert csekély plusz energia értékénél jóval többe kerülne 

a megvalósítás ugyanis (1) két vízlépcsőt kell építeni egy helyett, továbbá (2) az 

esési magasság két részből áll össze, melyek egyike sem elég nagy önmagában, s 

ilyen kis esésmagasságra általában nem gyártanak turbinákat, ezért azt csak 

egyedileg, drágán lehetne beszerezni, illetve (3) a Pilismarót felett fekvő helyszínek 

nem optimálisak erőmű építésre, s ezért még Pilismarótnál is drágábban lehetne csak 

megvalósítani az ottani beruházásokat. Ezen okok miatt Pilismarót alternatíváit nem 

is vizsgáljuk, egyetlen forgatókönyvként ez a helyszín marad csak. 

Amint azt a bevezetésben is említettük, Nagymaros és Pilismarót energetikai szempontból 

tulajdonképpen megfeleltethető egymásnak, hasonló mennyiségű és eloszlású elektromos 

áramot lehet termelni a két hely bármelyikén.  Ugyanakkor Nagymaros mérnöki szempontból 

kedvezőbb helyen fekszik, valamelyest alacsonyabb beruházási költséggel lenne ugyanaz a 

cél elérhető. 

2.1.6. Bősi forgatókönyvek eredményei 

Az egyes forgatókönyvekben termelhető villamos energia mennyisége és megoszlása 

A lefuttatott forgatókönyvek részletes, havi bontású, a termelt villamos energia mennyiségére 

vonatkozó eredményeit foglaltuk össze az 1. táblázatban, ahol a megtermelt, hálózatra adható 
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energia éves mennyiségét mutatjuk be száraz, átlagos és nedves évre, továbbá az átlagosan 

várható havi vízhozam esetében. 

1. táblázat: Különböző forgatókönyvek és vízhozamok esetén hálózatra adható összes áram 
mennyisége Bősnél és Dunacsúnynál (GWh/év) 

Forgatókönyv 
Üzemmód Szigetközi vízhozam 

Száraz év Átlagos év Nedves év Átlagos havi 
vízhozam 

1. Átfolyásos 400 m3/s 1711 2192 3134 2330 
2. Átfolyásos 1100 m3/s 911 1404 2459 1557 
3. Átfolyásos 25 %, minimum 400 m3/s 1683 2123 2932 2253 
4. Átfolyásos 45 %, minimum 400 m3/s 1431 1740 2349 1833 
5. Átfolyásos 65 %, minimum 400 m3/s 1050 1225 1650 1280 
6. Enyhe csúcs 400 m3/s 1709 2191 3104 2328 
7. Enyhe csúcs 1100 m3/s 909 1403 2442 1556 
8. Enyhe csúcs 25 %, minimum 400 m3/s 1681 2121 2926 2252 
9. Enyhe csúcs 45 %, minimum 400 m3/s 1429 1738 2349 1831 
10. Enyhe csúcs 65 %, minimum 400 m3/s 1032 1224 1648 1278 
11. Csúcs 400 m3/s 1695 2157 3065 2288 
12. Csúcs 1100 m3/s 909 1398 2413 1548 
13. Csúcs 25 %, minimum 400 m3/s 1670 2096 2890 2223 
14. Csúcs 45 %, minimum 400 m3/s 1429 1734 2322 1824 
15. Csúcs 65 %, minimum 400 m3/s 1033 1225 1635 1280 
 

Az előállított energia mennyisége forgatókönyvtől és az adott év vízjárásától függően széles 

sávban ingadozik. Minél több víz távozik a Szigetközbe, nyilvánvalóan annál kevesebb 

energiát lehet a maradék vízmennyiséggel termelni. Ugyanazon üzemmód, de eltérő 

vízmegosztás esetén a két szcenárió közötti különbség elérheti akár az 1400 GWh/évet is.  Az 

átfolyásos üzemmódhoz képest enyhe csúcs üzemmódban maximum 1,7 százalékkal 

kevesebb energiát lehet termelni, csúcs üzemmódban pedig maximum 2,2 százalékkal 

kevesebbet, ennek oka az, hogy csúcs üzemmód esetén koncentráltan, rövid idő alatt nagyobb 

vízmennyiség folyik át az üzemvízcsatornán, miáltal megemelkedik az alvízszint, s csökken a 

víz esési magassága, ami kisebb kiaknázható energiamennyiséget eredményez. A megtermelt 

villamosenergia összetétele ugyanakkor kedvezőbb csúcsüzem mellett, amint az hamarosan ki 

is fog derülni. 

A bősi áram, mint a hazai termelésűvel egyenértékű villamos energia 

A bősi áram hazai forrású és import energiának egyaránt tekinthető. Ebben a fejezetrészben 

megvizsgáljuk, hogy mennyi a bősi energia összes értéke, ha mindkét ország úgy tekinthet rá, 

mint hazai forrású, tehát nagyobb értékkel bíró, drágább energiára. Ez esetben egységes 

villamosenergia árat használunk számításainkhoz, ami egyben lehetővé teszi azt is, hogy az 
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összes nettó hasznot megjelenítsük a 2. táblázatban. A táblázat energia adatai éves szintűek, a 

nettó haszon viszont a projekt teljes élettartamára, összesen 50 évre vonatkozik. 

A csúcsidőszakbeli energia az átfolyásos forgatókönyvek esetében az összes megtermelt 

energiának kevesebb, mint 30 %-át képviseli. Enyhe csúcs üzemmód esetén ez az arány 33-35 

%-ra nő, csúcs üzemmódban pedig 29 és 47 % között mozog, forgatókönyvtől függően.  A 

csúcs üzemmódban észlelhető nagy ingadozás annak a kitételnek köszönhető, mely szerint 

ezen üzemmód alkalmazásakor völgyidőszakban is legalább 1000 m3/s vízhozamnak keresztül 

kell folynia az üzemvízcsatornán, amennyiben ezt az alacsony vízhozam vagy az ökológiai 

szükségletek nem teszik lehetetlenné. A 400 m3/s szigetközi vízellátásnál rengeteg víz marad 

energiatermelésre, ekkor a völgyidőszakra vonatkozó követelmény nem csökkenti erőteljesen 

a csúcsidőszaki vízellátást, aminek következtében az összes energia 47 %-át a mindössze 7 

órás csúcsidőszakban termelik. Ezzel szemben amikor a vízhozam 65 %-át a Szigetközbe 

vezetik, kevés víz marad áramtermelésre, s abból a fenti szabály figyelembevételével nemigen 

lehet félretenni a csúcsidőszakra.  Sőt, az az érdekes helyzet áll elő, hogy a 65 %-os 

megosztásnál (de csak ennél) az enyhe csúcs üzemmód szabályozása nagyobb csúcsidőszaki 

áramtermelést tesz lehetővé, mint a csúcs üzemmód szabályozása - ebben az esetben 

tulajdonképpen értelmét veszti a csúcs üzemmód ilyen szigorú megkötése. 

 

2. táblázat: Az átlagos havi vízhozam adatokból számított hálózatra adható áram mennyisége 
és a nettó haszon nagysága forgatókönyvenként, belföldi áramárak esetén 

Forgatókönyv 
Üzemmód Szigetközi vízhozam 

Völgy-
időszak 

(GWh/év) 

Csúcs-
időszak 

(GWh/év) 

Összesen 
 

(GWh/év) 

Nettó haszon 
(millió Ft) 

1. Átfolyásos 400 m3/s 1 651 680 2 330 107 956 
2. Átfolyásos 1100 m3/s 1 103 454 1 557 72 155 
3. Átfolyásos 25 %, minimum 400 m3/s 1 596 657 2 253 104 388 
4. Átfolyásos 45 %, minimum 400 m3/s 1 298 535 1 833 84 910 
5. Átfolyásos 65 %, minimum 400 m3/s 907 373 1 280 59 293 
6. Enyhe csúcs 400 m3/s 1 559 769 2 328 111 641 
7. Enyhe csúcs 1100 m3/s 1 023 533 1 556 75 395 
8. Enyhe csúcs 25 %, minimum 400 m3/s 1 507 745 2 252 108 040 
9. Enyhe csúcs 45 %, minimum 400 m3/s 1 214 617 1 831 88 284 
10. Enyhe csúcs 65 %, minimum 400 m3/s 829 449 1 278 62 443 
11. Csúcs 400 m3/s 1 196 1 092 2 288 123 868 
12. Csúcs 1100 m3/s 974 574 1 548 76 892 
13. Csúcs 25 %, minimum 400 m3/s 1 214 1 009 2 223 118 142 
14. Csúcs 45 %, minimum 400 m3/s 1 179 645 1 824 89 281 
15. Csúcs 65 %, minimum 400 m3/s 907 373 1 280 59 293 
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Az átfolyásos üzemmódhoz képest enyhe csúcs és csúcs üzemmódban csökken az összes 

áram mennyisége, az összetétele azonban elmozdul az értékesebb csúcsidőszaki energia 

irányába. E két hatás eredőjeként nő a nettó haszon, enyhe csúcs esetében összesen 3,1-3,7 

Mrd forinttal, avagy 3,4-5,3 %-kal, csúcs időszakban pedig 4,3-15,9 Mrd forinttal, avagy 5,1-

14,7 %-kal (eltekintve most az utolsó forgatókönyvtől, amikor nincs változás). Ez a 

haszonnövekedés általában nem tekinthető jelentősnek, nem jár tekintélyes előnyökkel a bősi 

erőmű kis- vagy nagyfokú csúcsüzemeltetése. Leginkább akkor előnyös a csúcsüzemmód, 

amikor egészen kevés vizet engednek a Szigetközbe, ekkor 13-14 %-kal megnő az összes 

nettó haszon nagysága. Ha azonban feltételezzük, hogy a csúcs üzemmódhoz szükséges egy 

alsó vízlépcső (pl. a Pilismaróti) megléte, akkor az azon elszenvedett nettó költség (lásd 

lejjebb!) csökkenti a bősi nettó hasznot, s így a csúcsüzem kevésbé lesz vonzó, mint az 

átfolyásos vagy az enyhe csúcs üzemmód. 

A 3. táblázatban összefoglaljuk, hogy mennyivel csökken a nettó haszon, ha megnöveljük a 

Szigetközbe áramló víz mennyiségét, ami tulajdonképpen forgatókönyv váltásnak felel meg. 

Számításainkat csak az átfolyásos üzemmódra végeztük el, de lényegében hasonló eredményt 

kapnánk a másik két üzemmód esetében is. 

 

3. táblázat: A Szigetköz ökológiai igényeinek kielégítéséhez rendelhető költség átfolyásos 
üzemmód esetében 

Alapállapot Célállapot Összes pótlólagos 
költség  

(elveszett haszon,  
millió Ft) 

Éves pótlólagos 
költség  

(elveszett haszon, 
millió Ft) 

400 m3/s  1100 m3/s  35 801 3 546 
400 m3/s  25 %, minimum 400 m3/s  3 568 353 
400 m3/s  45 %, minimum 400 m3/s 23 046 2 282 
400 m3/s  65 %, minimum 400 m3/s 48 663 4 820 
25 %, minimum 400 m3/s  1100 m3/s  32 233 3 192 
25 %, minimum 400 m3/s  45 %, minimum 400 m3/s 19 478 1 929 
25 %, minimum 400 m3/s  65 %, minimum 400 m3/s 45 095 4 466 
45 %, minimum 400 m3/s 1100 m3/s  12 755 1 263 
45 %, minimum 400 m3/s 65 %, minimum 400 m3/s 25 617 2 537 
1100 m3/s  65 %, minimum 400 m3/s 12 862 1 274 
 

Attól függően, hogy mi az alapállapot és mi a célállapot (mivel biztosítható a kívánatos 

szigetközi ökológiai állapot), különböző költségszinteken valósítható meg a Szigetköz 

számára a szükséges vízmennyiség biztosítása.  A 400 m3/s szintről kiindulva kb. 23-48 

Mrd Ft összes költséget jelent egy olyan vízmennyiség biztosítása, mely megfelelő 
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folyamszabályozással párosítva már jó környezeti állapotot teremtene. Ugyanez éves szinten 

2,3-4,8 Mrd forintot tesz ki. 

A nettó haszon megoszlása a két ország között 

Magyarországnak különböző feltételezések esetén kb. 16-50 % jár a Bősnél megtermelt 

áramból, illetve ennek megfelelően a fent jelzett hasznokból. A kutatás során különböző 

lehetőségeket modellezve azt is megvizsgáltuk miként alakul Magyarország és Szlovákia 

nettó haszna a vizsgált forgatókönyvek esetén, ha Magyarország részesedése az energiából 50, 

33 illetve 16 %.   

Érzékenységvizsgálat 

Az érzékenységvizsgálat feladata, hogy megvizsgálja, a kiindulási paraméterek és adatok a 

számításokban kiválasztottól eltérő értékeinek, ezek értékek különbsége mennyivel változtatja 

meg az eredményeket. Terjedelmi korlátok miatt az érzékenységvizsgálat eredményeit nem 

részletezzük, de hangsúlyozzuk ezen számítások fontosságát minden költség-haszon 

elemzésben. Kiemeljük továbbá, hogy a jelen esetben a számítások elsősorban a diszkontláb 

és a csúcs-völgyidőszaki árarányok változására érzékenyek.  

 

2.1.7. Pilismaróti forgatókönyvek eredményei 

A 4. táblázatban bemutatjuk, hogy a különböző években milyen energiamennyiséget 

lehet termelni Pilismarótnál. 

4. táblázat:A Pilismarótnál megtermelhető villamos energia mennyisége (GWh/év) 

száraz év átlagos év nedves év átlagos havi vízhozam 
alapján 

795 980 1009 978 
 

Modellezésünk azt is megmutatta, hogy a pilismaróti beruházás nettó jelenértéke a 

korábban ismertetett feltevések mellett -114,7 Mrd Ft, vagyis veszteséges projektről van 

szó. 
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A pilismaróti paraméterek érzékenység vizsgálata 

Bőshöz hasonlóan Pilismarótnál is végeztünk érzékenységvizsgálatot, mivel az erőmű itt csak 

átfolyásos üzemmódban működhet, a csúcs-völgy árkülönbségre az eredmény nem érzékeny, 

csak a diszkontráta megválasztására.  

A pilismaróti beruházásnak legkedvezőbb feltételek (9 %-os diszkontláb, évente reálértéken 2 

%-kal emelkedő árak, 0,5 Ft/kWh üzemeltetési költség) fennállása esetén is 74,4 Mrd forint 

veszteség keletkezik (a nettó haszon –74,4 Mrd Ft); Pilismarót tehát nem építhető meg 

nyereségesen.  Ugyanezen feltételek mellett akkor válna nullszaldóssá, ha a beruházást 85,6 

Mrd forintból meg lehetne valósítani.  Annak a valószínűsége, hogy az alsó vízlépcsőt és az 

erőművet minden szükséges egyéb beruházással (pl. töltések) együtt ennyi pénzből meg lehet 

valósítani, tulajdonképpen a nullával egyenlő. Ennek még akkor is csekély az esélye, ha a 

beruházás egy része az árvízvédelem, hajózás és egyéb kisebb célok javára írható, s csak a 

maradék szolgál energetikai célokat. Mindez azt jelenti, hogy Pilismarót (illetve egy hozzá 

hasonló bármely alsó vízlépcső) megépítése energetikai szempontból veszteséges 

vállalkozás. Hasonlóan kedvező feltételek fennállása és 160 Mrd forintos beruházási költség 

esetén 4,99 %-os diszkontláb biztosítja a beruházás megtérülését. Ez a diszkontláb azonban 

nem mérhető a vállalkozás kockázatához, s különösen, hogy minden más változót a befektetés 

szempontjából előnyös szintre állítottunk be. 

2.1.8. A hasznok megoszlása Magyarország és Szlovákia között 

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a Pilismaróti vízlépcső megépítése mellett dönt a 

kormány, akkor azzal alaposan megváltoznak a költség-haszon viszonyok, s nemcsak 

Magyarország számára. Pilismarót, mint azt láttuk, egy kudarcra ítélt befektetés, várhatóan 

nem hoz hasznot a befektető részére. A Pilismaróti veszteségeket valakinek le kell nyelnie – 

mivel Magyarország lenne a beruházás finanszírozója, azt gondolhatnánk, hogy 

Magyarország a beruházás egyetlen kárvallottja is egyben. Bár Magyarország helyzete 

valóban mindig romlik Pilismarót megépítésével, Szlovákia nettó haszna is csökkenhet 

bizonyos esetekben. 

Magyarországnak minden esetben negatív pótlólagos hasznai vannak, a pilismaróti beruházási 

költségeket ugyanis nem kompenzálja a többlet villamosenergia értéke. Ez a többlet 
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egyébként két forrásból származik, egyrészt több bősi áramhoz jut hozzá Magyarország, 

másrészt pedig a Pilismarótnál termelt áram fele is őt illeti. Ami Szlovákia helyzetét illeti, az 

javulhat és romolhat egyaránt, attól függően, hogy Pilismarót megépítése előtt milyen értékű 

bősi áram illette. Ha Bősből nagy értékű áramhoz jutott Szlovákia, vagyis ha kevés víz ment a 

Szigetközbe és/vagy a bősi áram nagy százalékban Szlovákiához került, akkor Szlovákiának 

a Pilismarót megépítésével bekövetkező új, 50-50 százalékos árammegosztás szerint 

magasabb értékű bősi áramot kell feláldoznia, mint amennyihez Pilismarótnál juthat. 

Ilyenkor tehát Szlovákiának sem érdeke, hogy Pilismarótnál vízlépcső épüljön. 

 

2.2. A hajózóút kialakításának költségei és hasznai21 

A hajózással kapcsolatos vizsgálatot a Magyar Környezetgazdaságtani Központ elemzése 

alapján az iid Budapest Kft végezte.  

Módszertan 

A hajózóút fejlesztés költségét itt azoknak a műszaki beavatkozásoknak az árai jelentik, 

amelyeket a hajózóút meghatározott fejlesztése – azaz a merülési mélység, a hajózóút 

szélessége, mindkettő az év meghatározott számú napjaiban – érdekében szükségesek. A 

fejlesztés hasznait az így elkerült költséggel mérhetjük. A hajózás korlátozása – a szállító 

járműveket nem lehet teljesen megrakodni, így kapacitásuk nincs kihasználva; a járművek 

vesztegelni kényszerülnek, késnek, fuvarok, megrendelések esnek ki, stb – a hajózó 

vállalkozásoknak ugyanis többlet költségeket jelentenek. Ha a fejlesztés megvalósul a 

többletköltségek csökkennek vagy eltűnnek. 

A számszerűsített hajózási hatások tehát költség jellegűek. Ezt azt jelenti, hogy a számított 

értékek negatív előjellel szerepelnek a nettó pénzáramlásokban. A számszerűsítés relatíve 

értendő, mivel az ideális állapothoz viszonyított hajózási felárral (többletköltségekkel) 

számolunk. Ideálisnak azt az állapotot tekintjük, amikor a merülési mélység 25 dm. Ebben az 

esetben, ha egy adott variánshoz nem rendelünk hatást, az a lehető legjobb állapotot jelképezi, 

hiszen ekkor nincs hajózási többletköltség. 

                                                 
21 Ez a fejezet Szekeres Sz. (1999) már hivatkozott munkáján alapul, több helyen szó szerint idézve az eredeti 
munkát 
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A többlet hajózási költség kiszámításához először szükség van a hajózási forgalom 

előrejelzésére. Ezt – éven belül – két különböző hajózási időszakra tettük meg. Hajózási 

szakértőnk azt feltételezte, hogy ennek a forgalomnak az árrugalmassága nulla, így az 

előrejelzést a várható hajózási körülményektől függetlenül lehetett elvégezni. 

Másodszor: mind a két hajózási időszakra meg kell határozni a merülési mélység gyakorisági 

eloszlását, amely azt mutatja, hogy a hajózási időszak hány százalékában áll rendelkezésre 

legalább egy megadott merülési mélység. 

Bonyolítja a kérdést, hogy a hajózhatóság szempontjából a szűk keresztmetszet a Dunán 

jelenleg nem a magyar szakaszon van, hanem Németországban. Ezért külön kezeltük a 

jelenlegi helyzetet, és közös német-magyar merülési-mélység adatokkal dolgoztunk. A jövőre 

nézve azt feltételeztük, hogy idővel felszámolják a németországi szűk keresztmetszetet, s 

azután már csak a magyar hajózási körülmények okozhatnak hasonló helyzetet.  Ilyen 

merülési-mélység adatbázist is készítettünk. 

Számításainkban a hajózási többletköltség két típusát különböztettük meg. Az egyik, a 

viszonylag kisebb mértékű többletköltség abból adódik, hogy 15 és 25 dm merülési lehetőség 

között a hajózók úgy alkalmazkodnak a kisebb merülési mélységhez, hogy kevésbé rakják 

meg hajóikat. Ezáltal a fajlagos fuvarköltség emelkedik. Erre egy felár-táblázatot készítettünk, 

melynek segítségével ezt a többletköltséget számítani tudtuk. 

A másik típusú költségtöbblet akkor merül fel, ha a merülési mélység nem éri el a 15 dm-t 

sem. Ekkor a hajóknak le kell állniuk, és várniuk kell addig, ameddig a hajózási körülmények 

meg nem javulnak. Ennek költségét is számítani lehet a várakozás várható időtartama és 

költsége alapján.  

Az elvégzett számítások a következő lépésekből álltak:  A hajózási volumen (vízi áruszállítás 

volumenének) előrejelzése, a különböző időpontoknak megfelelő szűk keresztmetszeti 

merülési gyakorisági tábla kiválasztása, a felártáblázat felhasználásával az átlagos felár 

(költségtöbblet) kiszámítása hajózási időszakonként, és ennek szorzata a mindenkori hajózási 

(áruszállítási) volumennel. Ezek után jelenérték számítás, és a nettó áramlásokhoz költségként 

való hozzáadás. 
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A vizsgált forgatókönyvek 

Három hatásesetet különböztettünk meg: az alapesetet, egy pozitív esetet és egy negatív 

esetet.  

• Az alapeset a jelenlegi 'C' variáns szerinti helyzetnek felel meg 

• A pozitív eset egy duzzasztás nélküli, de hajózási szempontból feljavított Alsó-Duna 

szakaszt feltételez 

• A negatív eset egy duzzasztás nélküli és a jelenlegi üzemcsatorna nélküli helyzetre 

vonatkozik.  

Természetesen hajózási szempontból a duzzasztásos variánsok (C.1, C.2 és C.3) a legjobbak, 

így ezeknél nem jelentkezik hajózási költségtöbblet hatáseset. 

 

A használt input adatok 

A hajózási hatás általános adatai a következők. 

(1) Hajózás növekedése.  Ez a hajózási forgalom éves növekedési rátája. 

(2) Hajózási tonnaszám (vízi áruszállítás tervezett volumene) ezer tonnában, 1999-ben, 

az első időszakban. 

(3) Hajózási tonnaszám (vízi áruszállítás tervezett volumene) ezer tonnában, 1999-ben, a 

második időszakban.   

(4) Merülési felár tábla, mely az első típusú költség-többleteket tartalmazza, 16 és 24 dm 

közötti merülési lehetőségre. 

(5) Hajózási napok száma az első időszakban. 

(6) Hajózási napok száma a második időszakban. 

(7) Várakozási költség ezer forintban, tonnánként és naponta. 

(8) A német építkezés várható időpontja.  

 
Ezek után a hatásesetek specifikus adatai következnek, amelyek minden esetben két merülési 

eloszlásból állnak, 15 és 30 dm között.  Ebben először a magyarországi merülési mélység 
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jelenik meg az első és a másik időszakban, amelyet a német szűk keresztmetszet feltételezett 

megszűnése után alkalmazunk. Ezt követi a Németország és Magyarország közös szűk 

keresztmetszete az első és a másik időszakban. Ezek az adatok a hajózási időszak hányadát 

adják meg dm-enként változó felbontásban. 

Valószínűség-eloszlással jellemeztük a hajózás várható növekedését, a hajózási 

tonnaszámokat (a vízi áruszállítás tervezett volumenét) a két hajózási időszakban, és a 

németországi szűk keresztmetszet megszűnésének várható idejét. 

 

2.2.1. Az Alsó-Duna szakasz variánsainak összehasonlítása 

Ebben a szakaszban az Alsó-Duna szakaszra vonatkozó következő variánsokat vizsgáltuk: 

 
Elnevezés Leírás 

3.C.1 Egy duzzasztó Pilismarótnál 
3.C.2 Két duzzasztó Szobnál és Neszmélynél 
3.C.3 Két duzzasztó Szobnál és Ácsnál 
3.C.4 Hagyományos folyamszabályozási technikák alkalmazása 
2.2-B Jelenlegi helyzet, Bős C variánssal, alsó-Duna szakaszi adatok 

felhasználásával 
 

 
A következőkben a fenti variánsokat a lehetőségmulasztás és a páros összehasonlítás 

módszerével értékeltük és rangsoroltuk.   

 

Lehetőségmulasztás számítás 

Ilyen feltételezéssel az öt variáns eredményeinek összehasonlítása a következő táblában 

található. 

Mint látható, a 3.C.4 variáns, tehát a hagyományos folyamszabályozási technikák 

alkalmazása bizonyul a legelőnyösebbnek.  Ez az eredmény 88 % bizonyossággal 

állítható. Második helyen a 2.2-B variáns áll, a jelenlegi helyzet megtartása. Annak 

valószínűsége, hogy mégis ez a preferálandó variáns, mindössze 11,2 %. 
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Figyelemreméltó eredmény, hogy egy alsó vízlépcső felépítését a hajózás költség-haszon 

viszonyai sem indokolják. 

 

A két legjobb variáns összehasonlítása 

A sorrendben második táblában (lásd a következő oldalon) a két vezető variáns 

összehasonlításának eredményét foglaltuk össze. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 3.C.4 variánsnak, tehát a hagyományos 

folyamszabályozási technikák alkalmazásának nettó jelenértéke 12 milliárd Ft.  Ez főleg a 

hajózási és beruházási előnyöknek köszönhető. A hajózás jobb paraméterek közötti 

biztosításával a társadalom 50 év alatt, nettó jelenértéken mintegy 14 milliárd forintot 

profitálna.  

 

A 3.C.X változatok összehasonlítása  Várható lehetőségmulasztási sorrend 
3.C.4 

Várható érték 587 
10%   0,0000 
50%   0,0000 

  

90% 1417 87,8%   0,0000  249707 
2.2-B 

Várható érték 12562 
10%   0,0000 
50% 12280 

  

90% 24695 11,2%   0,0000  249707 
3.C.1 

Várható érték 30633 
10% 11540 
50% 31453 

  

90% 46782 1%   0,0000  249707 
3.C.2 

Várható érték 173250 
10% 147439 
50% 173464 

  

90% 198988 0%   0,0000  249707 
3.C.3 

Várható érték 201381 
10% 176774 
50% 203158 

  

90% 225573 0%   0,0000  249707 
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A 3.C.4 előnye a 2.2-B felett   Az eredmények eloszlásai 
Nettó jelenérték 
Várható érték 11976 

10% -1053 
50% 12275  

90% 24695 -20650  39297 
Befektetés 
Várható érték 6961 

10% 2855 
50% 6786  

90% 11502 -20650  39297 
Természet 
Várható érték -7842 

10% -7842 
50% -7842 

 
 

Determinisztikus eredmény, értéke –7842 

90% -7842    
Hajózás 
Várható érték 13977 

10% 12089 
50% 13898  

90% 15996 -20650  39297 
Vízkészlet 
Várható érték -138 

10% -558 
50%   -

25,53 

 

90% 132 -20650  39297 
Vadászat 
Várható érték 948 

10% 948 
50% 948 

 
 

Determinisztikus eredmény, értéke 948 

90% 948    
Felújítás 
Várható érték -1632 

10% -8835 
50% -1562  

90% 5589 -20650  39297 
Karbantartás 
Várható érték 385 

10% -9361 
50% 372  

90% 9944 -20650  39297 
Árvízvédelem 
Várható érték -685 

10% -2310 
50% -630  

90% 819 -20650  39297 
 
 

 

 88 



2.3. A természeti tőke értékelése22 

A piaci ár hiányából fakadó problémák a környezetet érintő gazdasági tevékenységek kapcsán 

Bizonyos környezeti erőforrásoknak nincs piaci ára, ezek elosztásában a piac nem játszik 

szerepet. Gyakran azonban olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek következtében a nem 

piaci környezeti javak minőségében vagy mennyiségében változás következik be, másrészt 

egy piaci jószág mennyisége is változik. Ilyen például az áramtermelés vízi erőművekkel, 

amikor a nyert áramnak a társadalom számára jelentő hasznosságát kell összevetni a 

környezet minőségében bekövetkező romlással. Ilyenek továbbá a környezetvédelmi 

szolgáltatások, amikor a társadalom számára kiadást jelentő szolgáltatás révén a környezet 

valamely elemeinek minőségjavulása következik be. A kérdés az, hogy miként lehet a kettőt 

összehasonlítani, amikor az egyik egy piaci jószág, aminek ára van, a másiknak viszont 

csak értéke van, piaci ára azonban nincs. A közgazdaságtan válasza erre a problémára a 

környezetminőség változás monetáris értékelése, vagyis a nem piaci javak értékének 

pénzben való kifejezése, amit fel lehet használni arra, hogy az adott projekt hasznait és 

költségeit összevessük. 

 
1947-ben az Egyesült Államokban született javaslat a környezeti javak nem-piaci 
alapokon történő értékelésének módszerére, ebben az évben javasolta Hotelling az 
utazási költség módszerét egy nemzeti park értékelésére, amelyet először Trice és 
Wood alkalmazott 1958-ban, majd Clawson 1959-ben. Ciriacy-Wantrup szintén 
1947-ben írt a feltételes értékelésről, amit a talaj minősége megőrzésének 
értékeléséhez javasolt. Ezt a módszert először Davis alkalmazta 1963-ban, és tíz 
évvel később a módszer már elismert értékelési módszerré vált. Az Egyesült 
Államokban a hatvanas években kezdték a költség-haszon elemzést alkalmazni 
arra, hogy állami szervek a döntéseiket jobban megalapozzák. Így az USA 
Szövetségi Környezetvédelmi Hivatala (Environmental Protection Agency) is 
egyre gyakrabban fordult ilyen módszerekhez. A nyolcvanas években az Executive 
Order on Regulatory Impact Assessment kötelezővé tette az Egyesült Államokban 
környezettel kapcsolatos beavatkozások esetében a költség-haszon elemzést a 
környezeti hatások felmérésére. A CERCLA törvény (Comprehensive 
Environmental Response Compensation and Liability Act) tartalmaz egy 
rendelkezést, amely lehetővé teszi környezetvédelmi állami szerveknek, mint a 
természeti erőforrások kezelőinek, hogy a környezet károsítása esetében pert 
indítson a károk megtérítése érdekében. A NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) is költség-haszon elemzést használ a károk 
felmérésére, amit az Exxon Valdez olajszállító katasztrófája után tettek kötelezővé 

                                                 
22 Ez a fejezet Fucskó J. és munkatársainak (Magyar Környezetgazdaságtani Központ) kutatási jelentésén alapul. 
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számára. Amerikai szövetségi törvények lehetővé tették, hogy az Exxon ellen per 
induljon egyrészt a piaci javakban (pl. halak) okozott károk megtérítéséért, 
másrészt a természeti kincsek és természeti erőforrások helyreállításáért, és a nem 
használati értékben bekövetkezett veszteségekért. Ez utóbbiakat feltételes 
értékeléssel mérték fel. A NOAA a feltételes értékelés módszertanát (mely a 
természeti hasznok vagy költségek leggyakoribb mércéjévé vált) a károk 
felmérésének fontos elemének ítéli, és felkért egy-két Nobel díjas közgazdászok 
(Arrow és Solow) által vezetett csoportot, hogy készítsenek útmutatót a feltételes 
értékelés (CV) módszertanáról. 
 
Az Európai Unió országai közül a természeti javak monetáris értékelését 
Németországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban alkalmazták elsőször 
a nyolcvanas években, és Skandináviában is elvétve, de nem volt egyik európai 
országban sem jogilag kötelező előírás az alkalmazására. A költség-haszon 
elemzésnek a környezeti hatások mérésén túl más alkalmazásai is vannak, például 
deregulációs beavatkozások, munkanélküliséget csökkentő politikák esetében, 
ágazati szabályozásnál, stb. Carson és munkatársai felmérése szerint 1993-ig, 40 
országban mintegy 1500 feltételes értékelési tanulmány készült. 

 
A gyakorlati tapasztalatok sokasodása és a természeti környezet értékelésére vonatkozó 

elmélet rohamos fejlődése ellenére is, ezen módszereknek máig akadnak módszertani 

problémái, melyek abból erednek, hogy egy nem válságos piac gazdasági értékét határozzuk 

meg. Mindezen nehézségek ellenére hasznosnak tarjuk a pénzbeli értékelést olyan 

esetekben, amikor a másik alternatíva a környezeti hatások teljes elhagyása a hatások 

elemzéséből, vagy amikor a döntéshozók hajlamosabbak a számokban megfogalmazott 

hatásokat könnyebben megérteni. Mindenesetre meg kell jegyeznünk, hogy a költség-

haszon elemzés, amiben a nem piaci javak pénzügyi értékelése az egyik bemeneti változó, 

nem egyenlő a döntéssel, hanem csak a döntést elősegítő egyik eszköz, és nem helyettesíti a 

józan észt. Emellett fontos azt is belátni, hogy a költség-haszon elemzés csak egy szempontot 

tart szem előtt, és az a potenciális Pareto-hatékonyság szempontja. A társadalom számára más 

fontos értékek is létezhetnek amely alapján szintén lehet egy adott kérdéssel kapcsolatosan 

dönteni. 

 
A természeti tőke / környezeti javak gazdasági értékelemei 

Elsőként John V. Krutilla vetette fel a lehetőségét annak, hogy a természeti javak értékének 

nem egésze tükröződik a piaci árakban, egy városi park példáján, amikor azt állította, hogy a 

park fenntartásában olyan emberek is érdekeltek lehetnek, akik a parkot nem látogatják, nem 

használják, tehát nem fogyasztók a hagyományos értelemben. Ha a piaci alapokon 

megállapított belépődíjat kérnének a park látogatásáért, ebből csak a park használati értékére 
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vonatkozóan lehetne következtetéseket levonni. Krutilla szerint azonban azok is, akik nem 

használják a parkot, értéket tulajdonítanak neki, mert fenn akarják tartani annak lehetőségét, 

hogy a jövőben ellátogassanak oda, és mert az utódaikra akarják hagyni a park használatának 

lehetőségét. 

Ma a környezeti javak teljes értékének legelfogadottabb definíciója: 

Teljes Gazdasági Érték = használati érték + opciós érték + kvázi opciós érték + létezési érték 

+ hagyatéki érték 

 
A használati érték azt a hasznosságot fejezi ki, amit az emberek az adott természeti 
érték használatából nyernek. A használat lehet aktív vagy passzív. Egyes szerzők a 
passzív használati érték kifejezést a nem használati érték helyett használják, míg 
mások az olyan használattal kapcsolatosan alkalmazzák, amikor az nem 
eredményezi a környezeti jószág egységeinek elhasználását, mint például egy 
tájban történő gyönyörködés esetében. 
 
A nem használati értékek közé tartozik a létezési érték, amely azt fejezi ki, hogy az 
emberek hasznossági érzetét növeli csupán annak tudata is, hogy az adott 
természeti érték valahol létezik. A hagyatéki érték abból származik, hogy sokak 
számára megelégedést jelent az, hogy tudják, hogy a természeti érték a jövő 
generációk számára is fennmarad. 
 
Az opciós érték fejezi ki azt, hogy az emberek értékelik, ha fennmarad annak 
lehetősége, hogy egy természeti jószágot a jövőben használjanak, még akkor is, ha 
a jelenben nem használják. 
 
A kváziopciós érték azzal függ össze, hogy a természeti javakkal kapcsolatosan 
nem rendelkezünk tökéletes információval, ezért, főleg egy irreverzibilis döntés 
meghozatala esetében érdemes lehet a döntéssel várni, amíg pontosabb információ 
nem áll rendelkezésre arról, hogy az adott jószág hogyan hasznosítható, milyen 
funkciókat lát el az ökoszisztémában. 

 

2.4. Módszerek a nem piaci környezeti javak értékelésére 

Az egyéni hasznosságokat és ezen keresztül az össztársadalmi jólétet befolyásoló hatások 

intuitív módon való értékelése az lenne, hogy megvizsgáljuk a fizikai hatásokat (pl. x 

tonnával csökkenő búzatermés), majd a mennyiségeket beszorozzuk azok egységárával (búza 

ára), így jutva egy aggregált értékhez. Pontosan így jár el a dose-response módszer (vagy 

élettelen receptorokra a physical damage function-on alapuló módszer), amely akkor 

működik, amikor a környezeti hatás direkt módon befolyásolja valamely piaci jószág 
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mennyiségét vagy minőségét, például a savas eső hat az erdőgazdaságra az egységnyi 

területen termelhető eladható fa mennyiségének csökkenésén keresztül. Ez a módszer azonban 

csak marginális hatások esetében adja a változás gazdasági értékének jó közelítését, ahol a 

legutolsó egységért fizetett piaci ár megegyezik a jószág iránti maximális fizetési 

hajlandósággal. A nem marginális hatások esetében, a hatás nagyságával együtt egyre nő a 

piaci ár, és az egyének maximális fizetési hajlandósága, vagy rezervációs ára közötti 

különbség. Emellett a dózis-hatás függvényen alapuló megközelítések csak akkor 

használhatók, ha a receptornak van piaca és ezért piaci ára. 

Egy környezeti jószágban történő változás A. Myrick Freeman szerint négy csatornán 

keresztül befolyásolhatja a társadalmi jólétet:  

• a fogyasztói piaci javak árában történő változáson keresztül; 

• a nem-piaci javak mennyiségében vagy minőségében történő változáson keresztül; 

• a termelési inputok árának változásán keresztül; 

• kockázat változásán keresztül. 

 
5. táblázat: Nem piaci javak értékelésének lehetséges módszerei  

Környezeti szolgáltatás típusa Gazdasági értékelési modell típusa 
csend, kellemes látvány hedonic housing prices (hedonikus ingatlanár) 

averting behaviour (elkerülő magatartás) 
contingent valuation (feltételes értékelés) 
contingent ranking (feltételes rangsorolás) 
contingent activity (feltételes viselkedés) 

ökológiai rendszerek gazdasági termelékenysége termelői és fogyasztói többlet változása 
rekreáció travel cost model (utazási költség) 

contingent valuation (feltételes értékelés) 
contingent ranking (feltételes rangsorolás) 
contingent activity (feltételes viselkedés) 

ökológiai stabilitás, biodiverzitás contingent valuation (feltételes értékelés) 
contingent ranking (feltételes rangsorolás) 
contingent activity (feltételes viselkedés) 

nem élő rendszerekre kifejtett hatások termelői és fogyasztói többlet változása 
hedonic housing prices (hedonikus ingatlanár) 
averting behaviour (elkerülő magatartás) 
contingent valuation (feltételes értékelés) 
contingent ranking (feltételes rangsorolás) 
contingent activity (feltételes viselkedés) 

nem-használati értékek contingent valuation (feltételes értékelés) 
contingent ranking (feltételes rangsorolás) 
contingent activity (feltételes viselkedés) 
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A nem piaci javak értékelésére használt módszerek valamilyen forrásból pótolják azt az 

információt, ami a piacok nemléte miatt direkt módon nem áll rendelkezésre. A hedonic 

housing method (hedonikus ingatlanár módszer) olyan természeti javak értékelésére alkalmas, 

amelyek mennyiségét a lakók nem tudják befolyásolni, és amely hatása megmutatkozik a 

ház/ingatlanárakban. A módszer elméleti alapját Lancaster keresleti elmélete adja, miszerint 

egy jószág attributumok összességéből áll, és ezen attribútumok iránti kereslet határozza meg 

a jószág keresletét. A hedonic housing method feltételezi, hogy a környezet minősége az 

ingatlanok egyik attribútuma, és a környezet minősége ezért tükröződik az ingatlanok piaci 

árában. A házak árainak elemzéséből megtudható, hogy mekkora a környezeti jószág értéke. 

Ez a módszer olyan változások értékelésére alkalmas, amelyek jól érzékelhetőek, mert a 

környezet minőségének ismerete a feltétele annak, hogy a környezet minősége beépüljön a 

piaci árakba. Másrészt az értékelni kívánt környezeti jószághoz a lakott terület olyan 

közelsége szükséges, hogy az már befolyásolni tudja az ingatlanok árát. 

 
6. táblázat: Az értékelési módszerek osztályozása 

Keresleten alapuló módszerek 
A jószágnak nincs piaca 
más javak piaci értékéből becsült érték 
(revealed preference) 

piaci helyzet rekonstrukciója  
(stated preference) 

hipotetikus helyzet teremtése egy más 
jószág 
egyik 
attributuma 

komple-
menter 
jószág 

helyettesítő 
jószág 

piac 
szimuláció hipotetikus piac hipotetikus nem 

piaci választási 
helyzet 

A 
jószág-
nak 
létezik 
piaca 
 
 
 
 
dose-
response 
method 
 

hedonikus 
ingatlan 
értékelés 

utazási 
költség 
módszer 

averting 
expenditures 
 

 feltételes 
értékelés 

contingent 
ranking 
contingent 
activity 

 
 

A travel cost method (utazási költség módszer) főleg természeti tájak értékelésére 

alkalmas. Azt feltételezi, hogy az utazás a tájnak egy komplementer jószága, és hogy az 

utazás és az ott tartózkodás költsége megfeleltethető a táj iránti keresletnek. A módszer tehát 

az utazásra költött pénz alapján értékeli a tájat. A módszer egy tájnak a rekreációs 

értékét képes mérni. 

Az avoiding expenditures method akkor használható, ha a környezeti hatásnak van 

valamilyen, a piacon vásárolható helyettesítő jószága, vagyis a környezeti minőségben 
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bekövetkező változás kompenzálható/semlegesíthető valamilyen piacon vásárolható 

jószág fogyasztásával (pl. kút vízminőség romlása esetén palackozott víz vásárlása). 

A contingent valuation method (feltételes értékelés módszere) egy hipotetikus piacot állít 

fel olyan módon, hogy egy lehetséges környezeti állapotot ír le, és az ez iránti fizetési 

hajlandóságra kérdez rá. Ez a módszer a legrugalmasabb a tekintetben, hogy milyen jószág 

értékelésére alkalmas, és a felsoroltak közül egyedül ez a módszer alkalmas a környezeti 

jószág teljes értékének megragadására, a nem-használati értéket is beleértve. A 

természeti tájak értékelésére alkalmas egyetlen másik módszer az utazási költség módszer, 

viszont az nem képes a nem használati érték megragadására, és az értékelés eredménye a 

használati értékek közül is főleg a rekreációs értéket méri. Az utazási költség módszer 

kevésbé alkalmas az olyan ökológiai funkciókban bekövetkezett változás mérésére, amelyek 

nem befolyásolják a táj rekreációs értékét. Ez indokolja a legtöbb esetben a feltételes értékelés 

módszerének választását. 

 

2.5. A Duna természeti tőkéje értékelésének lehetőségei 

A dunai kormánybiztos felkérésére a Magyar Környezetgazdaságtani Központ kutatói – 

együttműködve a téma vezető angol szakértőivel – 2001-ben feltételes értékelési metodikával 

meghatározták a Szigetköz, illetve a Dunakanyar gazdasági értékét. Az alábbiakban ezen 

kutatás eredményeit ismertetjük. 

A feltételes értékelés lényege, hogy egy hipotetikus piacot állít fel, ami abból áll, hogy leír 

egy környezeti jószágot, és az ez iránti fizetési hajlandóságot próbálja kideríteni. Ezt egy 

szcenárió felolvasásán és a fizetési hajlandóság kérdőív lekérdezésén keresztül éri el. 

 
Mielőtt a kérdőív megtervezésére kerülne sor, több fontos eldöntendő kérdés is 
van, amelyekkel kapcsolatban minden egyéb döntést megelőzően kell döntést 
hozni: el kell dönteni, hogy kiknek az érdekeit vesszük figyelembe az értékelés 
során, vagyis kiket kérdezzünk meg (standing). Ez a döntés a végső eredményt is 
befolyásolhatja, főként a nem használók számának, és a nem használók aggregált 
értékeinek meghatározásán keresztül. Azt is el kell dönteni, hogy a környezeti 
jószág milyen szolgáltatásait, attribútumait kívánjuk értékelni, valamint hogy 
milyen típusú értéket (használati, nem használati, ezeken belüli értékkategóriák) 
akarunk mérni. Price szerint különbséget kell tenni az ökoszisztémák funkcionális 
tulajdonságai között, amit szakértőknek kell mérniük, és az esztétikai tulajdonságai 
között, amiket az érintett egyéneknek kell értékelniük. Miután megszületett a 
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döntés azzal kapcsolatban, hogy kinek a preferenciáit kell figyelembe venni az 
értékelés során, és az értékelendő jószág is meghatározásra került,  
 
1. Megkezdődik a kérdőív megtervezése, amely a következő lépésekből áll: a 
hipotetikus piac felállítása, ami magába foglalja a környezeti jószág leírását és a 
fizetés módjának (payment vehicle) és kontextusnak a leírását is. Ideálisan, a 
jószág leírása tartalmazza (i) annak attribútumainak leírását, (ii) referencia és 
célértékeket, (iii) a változás eredetét, (iv) a változás mértékét és időzítését, és (v) a 
változás bizonyosságát. A fizetési mód leírásának tartalmaznia kell (i) kinek, 
milyen formában történik a fizetés, (ii) kinek kell fizetnie (ez tipikusan az egyén 
vagy a háztartás), (iii) a fizetés időzítése (iv) más releváns termékek árait. Nem 
tanácsos az olyan fizetési mód választása, amelyet sokan elleneznek, mert ez 
megkérdőjelezheti az eredmények megbízhatóságát. Az értékelés kontextusa alatt 
a következőket értjük: (i) a többi résztvevő kiléte, (ii) WTP vagy WTA a használt 
jólét mérték, és (iii) a fizetési hajlandóság kérdés formátuma (nyitott végű, 
dichotomous choice, payment card, closed ended iterative bidding, contingent 
ranking). Ezek közül a nyolcvanas évek közepéig a nyitott végű kérdés volt a 
legkedveltebb, de mára a dichotomous choice formátum a szakmailag inkább 
elismert formátum. 
 
2. Ezt követi az előzetes kérdőív tesztelése egy kisebb mintán és/vagy 
fókuszcsoportban. 
 
3. A fizetési hajlandóság kiderítése a következő lépés, ami kivitelezhető 
telefoninterjún, postán kiküldött kérdőíven, vagy személyes interjún keresztül. 
Kutatóintézetünk szerint a felmérés torzításainak minél kisebbre csökkentése 
érdekében a kérdezőbiztosokkal lebonyolított személyes interjú az alkalmazandó 
lekérdezési forma. Ezt megelőzően fontos a statisztikai mintavételi eljárás 
meghatározása, olyan módon, hogy a felmérés eredményei valamilyen módon 
extrapolálhatóak legyenek a teljes, a felmérés szempontjából releváns lakosságra. 
 
4. Az adatok elemzése: az átlagos fizetési hajlandóság meghatározása, a bid 
curve meghatározása. 
 
5. A fizetési hajlandóságok aggregálása az érintett lakosság fölött. 

 
Ilyen módon a természeti környezet fenntartásából vagy rehabilitációjából fakadó környezeti 

haszon meghatározható és összevethető a  Dunát érintő bármilyen beruházás gazdasági 

hasznával. 
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2.6. A módszer alkalmazása a Szigetköz és a Dunakanyar természeti 
tőkéjének értékelésére 

A kutatók két különböző forgatókönyv környezeti hatásait értékelték. Egyik értékelendő 

forgatókönyv szerint a magyar és szlovák felek közötti vízmegosztás olyan módon változna 

meg, hogy a magyar fél a jelenleginél több vizet kapna a régi Duna mederbe. A másik 

forgatókönyv a Pilismaróti vízlépcső megépítése és a Gabcikovoi erőmű csúcsrajáratása volt. 

A Dunakanyarban a Pilismaróti gát megépítése érződne, de a vízmegosztás megváltozása 

nem. A Szigetközben mindkét szcenáriónak lennének hatásai.  

A feltételes értékelés országos szintű felmérésen alapult. A Dunakanyar esetében ez azzal 

indokolható, hogy az a nemzet kultúrájának, történelmének részét alkotja, és a látképe is 

ismert. A Szigetköz esetében is országos felmérés készült, de mivel a Szigetköz talán kevésbé 

ismert országosan, és a lakosság szemében inkább helyettesíthető, ezért azt a többi vizes 

élőhely és természetvédelmi terület kontextusába helyezve értékelték, top-down módszer 

alkalmazásával. A kérdőív lekérdezése során a települések véletlenszerű kiválasztása rétegzett 

mintavétellel történt, hogy biztosítva legyen a településnagyság szerinti reprezentativitás. A 

településeken belüli címek is meghatározásra kerültek, a mintavételnek ezt a lépését a 

Szonda-Ipsos végezte. 

Annak érdekében, hogy képet kapjunk arról, hogy a Szigetközben eddig bekövetkezett 

környezetminőség romlás milyen értékű, valamint arról is, hogy egy további romlásnak 

mekkora értéke lenne, megvizsgálták a jelenlegi helyzethez képesti környezetminőség 

javulása iránti fizetési hajlandóságot, valamint a jelenlegi helyzethez képesti további romlás 

esetét is. 

Ennek megfelelően 4 szcenáriót vizsgáltak a Szigetköz értékeléséhez: 

 
 Top-down Standard 
Romlás Top-down romlás szcenárió Standard romlás szcenárió 
Javulás Top-down javulás szcenárió Standard javulás szcenárió 

 

Top-down romlás szcenárió 

A válaszadóknak 7 db vizes élőhelyet mutatott be a szcenárió, ahol a vizes élőhelyek a 

magyar Ramsari jelentés szerint veszélyeztetve vannak, valamint a Szigetközt.  Ezeken a 
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vizes élőhelyeken a környezetminőség romlásának megakadályozása iránti fizetési 

hajlandóságra kérdezett rá a kérdőív. Ezt követően a válaszadók információt  kaptak a 

Szigetközben esetleg bekövetkező környezetminőség romlásának hatásáról. Az összes vizes 

élőhelyre adott fizetési hajlandóság módosítására kapott lehetőséget követően a kérdőív arra 

kérdezett rá, hogy annak az összegnek mekkora részét szeretné a válaszadó a Szigetköznek 

allokálni. A válaszadóknak a személyes, havi fizetési hajlandóságára kérdezett rá a kérdőív.  

Top-down javulás szcenárió 

A válaszadóknak 6 db vizes élőhelyet mutatott be a szcenárió, ahol a vizes élőhelyek 

környezetminősége a magyar Ramsari jelentés szerint romlott, valamint a Szigetközt. Ezeken 

a vizes élőhelyeken a környezetminőség javulása iránti fizetési hajlandóságra kérdezett rá a 

kérdőív. Ezt követően a válaszadók információt kaptak a Szigetközben esetleg bekövetkező 

környezetminőség javulás hatásáról. Az összes vizes élőhelyre adott fizetési hajlandóság 

módosítására kapott lehetőséget követően a kérdőív arra kérdezett rá, hogy annak az 

összegnek mekkora részét szeretné a válaszadó a Szigetköznek allokálni. A válaszadóknak a 

személyes, havi fizetési hajlandóságára kérdezett rá a kérdőív.  

 

Standard romlás szcenárió 

A romlás szcenárió direkt kérdezett rá a Szigetközben a környezetminőség romlásának 

elkerülése iránti fizetési hajlandóságra, a romlás hatásainak bemutatását követően. A 

környezetminőség romlását a Dunakanyarban építendő vízlépcső, és az erőmű csúcsrajáratása 

eredményezné. Fizetésre azért lenne szükség, hogy az erőmű csúcsrajáratása hiányában az 

elektromos áram iránti szükségleteket egy másik, drágább áramtermelési megoldással ki 

tudjuk elégíteni. A kérdőív a havi háztartási fizetési hajlandóságra kérdez rá. 

 

Standard javulás szcenárió 

A javulás szcenárió direkt kérdezett rá a Szigetközben a környezetminőség javítása iránti 

fizetési hajlandóságra, a javulás hatásainak bemutatását követően. A környezetminőség 

javulását a Szigetközben létrehozandó meanderező főág eredményezné, a vízmegosztás 

javulásával együtt. A kérdőív a havi háztartási fizetési hajlandóságra kérdez rá. 
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Mindegyik szcenárió használt képeket és térképeket a válaszadók informálása érdekében. A 

top-down és standard megközelítések együttes lekérdezésének célja az volt, hogy egy alsó és 

felső becslést is meghatározzanak a Szigetköz környezetminőség változásának az értékére. A 

cél a kérdőíveknek egy 1200 fős mintán való lekérdezése volt, szcenáriónként 300 elemű 

mintával.  

A standard szcenáriók esetében ezen a módon becsült teljes éves aggregált értéke a 

Szigetközben a környezetminőség javításának, vagy a környezetminőség romlása 

elkerülésének  25,5-68,3 milliárd Ft/év között van. A top-down szcenáriók esetében az 

aggregált fizetési hajlandóság 10,4-42,1 milliárd Ft/év közötti értéknek adódik.  

A Dunakanyar kérdőív esetében, a Szigetközzel ellentétben, csak egy szcenárió volt, amely 

segítségével a Dunakanyar környezetminőségének romlásának elkerüléséért való fizetési 

hajlandóságot kívánták meghatározni. A Dunakanyar esetében vizsgált szcenárió az erőmű 

csúcsrajáratása esetében bekövetkező állapotot tükrözte. A szcenárióban megfogalmazott 

hatások a Dunakanyar környezetminőségének romlása volt, esztétikai értelemben a gát 

megépítése miatt, valamint a partmenti ökoszisztémák károsodása a gát feletti szakaszon, és 

bizonyos történelmi lelőhelyek potenciális károsodása. 

Az országos szintű aggregált fizetési hajlandóság a Dunakanyar környezetminőségének 

romlásának elkerülésére  20,1 milliárd Ft/év. 

A szcenáriók a Szigetköz és Dunakanyar esetében is leegyszerűsítettek voltak, inkább leíró 

jellegűek, számszerűsített hatásokat nem nagyon említettek, a hatásokat nem bontották le 

szezonálisan. Emellett fontos, hogy a becslések nem tartalmazzák azokat a hatásokat, amelyek 

piacosíthatóak, mint például a vízlépcső megépülése esetében a vízbázisok veszélyeztetése a 

Dunakanyarban, a Szigetközben a csökkenő fahozamok, esetleg csökkenő turizmus, stb. 

A fizetési hajlandóságok meghatározatlan időszakra szólnak, a meghatározott összeget havi 

rendszerességgel kellene fizetni. A nettó jelenérték kiszámítására különböző diszkontrátákat 

alkalmaztak, 3, 5, 10 és 12%-os nominális diszkontrátákkal. Az időtávnál mindkét szcenárió 

esetében a vízlépcső működtetésének időtávját vették, amit 25 évre becsültek. 

A Pilismaróti vízlépcső megépítésének és az erőmű csúcsrajáratásának teljes értékét a 

Dunakanyar kérdőív és a Szigetköz kérdőív romlás szcenáriója fizetési hajlandóságának 

összege jelenti. A Szigetköz állapotának javulásának értékét a Szigetköz javulás szcenáriója 

segítségével becsült fizetési hajlandóság fejezné ki. A különböző diszkontráták mellett becsült 

értékeket az alábbi táblázat mutatja be. 
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7. táblázat: A fizetési hajlandóság értékei 

Diszkontráta Szigetköz állapotának javulása  
(50%-os vízhozam és meanderező főág) 

Pilismaróti vízlépcső megépítése és 
Gabcikovoi erőmű csúcsrajáratása 

Aggregált fizetési hajlandóság (1 hónapra vetítve) 
Aggregált 
országos 
fizetési 
hajlandóság, m 
Ft/hó 

Szigetköz állapotának javulása: 
286,86-4.575,10 

Szigetköz állapotának romlása: 
3.130,21-4.705,69 

Dunakanyar állapotának romlása: 
1.674,93 

Összesen: 
4.805,14-6.380,62 

Aggregált fizetési hajlandóság (millió Ft) 
  3% 1.129.919-1.803.819 1.894.502-2.515.681 
  5%    677.651-1.081.812 1.136.196-1.508.740 
10%    340.729-   543.945    571.290-   758.607 
12%    284.563-   454.281    477.119-   633.558 

 
 

A táblázat alapján az aggregált fizetési hajlandóságok alsó és felső becslései között 

többszörös különbség lehet. A jelenlegi inflációs szintek mellett valószínűleg a magasabb 

nominális diszkontráták, vagyis a 10 és 12 %-os diszkontráták reálisabbak. Ez azt jelenti, 

hogy a becslések szerint a Szigetköz természeti értékében bekövetkező növekedés értéke a 

meanderező főág létrehozása esetén 285-544 milliárd Ft között van, a természeti 

értékekben bekövetkező veszteség a Gabcikovoi erőmű csúcsrajáratása és egy 

Pilismaróti vízlépcső esetén pedig 477-634 milliárd Ft között. 
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3. A FELTÉTELES ÉRTÉKELÉS ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA A PROJEKT-

ELŐKÉSZÍTÉSEK TERÜLETÉN EGY EGÉSZSÉGÜGYI 
TERÜLETEN VÉGZETT KUTATÁS SEGÍTSÉGÉVEL 

(ESETTANULMÁNY) 

3.1. A Feltételes Értékelés módszertan szükségessége, alkalmazásának 
lehetőségei 

3.1.1. A Feltételes Értékelés (Contingent Valuation) módszertan szükségessége, történelmi 
visszatekintés 

A hagyományos piaci tranzakciók magyarázata, a fogyasztói és vásárlási szokások 

megismerése, elméleti vagy empirikus elemzése alkotja a közgazdaságtan alapját. A keresleti 

és kínálati piac befolyásoló tényezőinek, összefüggéseinek elemzése a költséghatékonyság, a 

piac jellemzőinek meghatározása a mindennapi pénzügyi és gazdasági életben elengedhetetlen 

feladattá vált. 

Az utóbbi évtizedekben az állami szolgáltatások és környezeti értékek kapcsán igény merült 

fel bizonyos közjavak értékének meghatározására is. A környezetszennyezések és természeti 

értékek állapotát negatív irányba befolyásoló emberi cselekvések, beruházások, rámutattak 

arra az igényre, hogy korábban érték nélküli természeti jelenségeknek, közszolgáltatásoknak 

piaci árat határozzanak meg.  

Az emberek a mindennapok során azonban nem vásárolnak közjavakat, így azok ára 

tapasztalati úton nem meghatározható. Ez új módszertan kifejlesztésére ösztönözte a 

társadalomtudósokat. A módszertan kidolgozásának alapelvei a megbízhatóság és 

érvényesség. A megbízhatósági feltétel biztosított, amennyiben a mintából megismert 

válaszok alapján a végeredmény általánosítható a sokaságra. A megbízhatóság a 

mintanagyság megfelelő meghatározásával biztosítható. Érvényességi kritériumát pedig akkor 

teljesíti, ha a kérdésekre kapott válasz valóban az eredeti információs igényt elégíti ki. A 
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Feltételes Értékelés módszertanával kapcsolatban elsősorban erre a kérdéskörre kell – a 

tudományos és gyakorlati életben megfogalmazódott aggályok miatt –  koncentrálni. 

A Feltételes Értékelés módszertanának leegyszerűsített összefoglalása az alábbiakban 

fogalmazható meg: A sokaságból kiválasztott, mintába került személyek megbecsülik azt az 

összeget, amelyet személy szerint hajlandóak lennének fizetni, adott természeti értékkel 

kapcsolatos cél érdekében. A kutatók a kapott értéket felszorozzák a releváns háztartások 

számával, s ez az összeg határozza meg a populáció fizetési hajlandóságát adott szolgáltatásra 

vagy természeti értékre vonatkozóan. Ez az összeg az adott természeti érték „piaci ára”. 

A Feltételes Értékelés nem az egyedüli eljárás közjavak vagy állam által szolgáltatott javak 

értékelésére. A válaszadót lehet az egyes közjószágok sorba-rendezésére kérni (feltételes 

sorba-rendezés – contingent ranking), allokációs játék alkalmával egy fix összeget kell az 

egyes közjószágok között felosztani (pl: költségvetés felosztása), s arra is lehetőséget lehet 

adni, hogy felosztás közben megtakarításokat képezzen (allokációs játék adó-visszatérítéssel). 

Conjoint analysis az egyes projektalternatívák értékelésére használható, az egyes befolyásoló 

tényezők fontosságát mutatja be pontozás vagy rangsorolás formájában. 

A Feltételes Értékelés használata elsősorban olyan projektek esetében ajánlott, ahol szükséges 

az összegszerű eredmény, a társadalmi támogatottság valós, az egyéni hozzájárulás 

nagyságának lemérése. A módszer használata sok kérdést felvet. Kit tekintünk sokaságnak: a 

közjószág használóit vagy a nem használókat is? Mire vagyunk kíváncsiak, mennyit lennének 

hajlandóak fizetni adott természeti érték megtartásáért, vagy mennyit kellene számukra 

fizetni, hogy a károsodott értékért kárpótoljuk? Az elmúlt évek kutatásai és tapasztalatai a 

módszer használatának tökéletesítését segítették, azonban továbbra sincs általános konszenzus 

a használhatósága tekintetében. Az ellentmondások elsősorban környezetgazdasági 

elemzésekhez kapcsolódnak, így a módszer javasoltan az empirikus tapasztalatok figyelembe 

vételével alkalmazható. 

Hannemann (1992) történelmi visszatekintésében láthatjuk, hogy a módszer kezdeti formája 

már majdnem 60 évvel ezelőtt, 1947-ben megjelent. Ciriacy-Wantrup munkájában 

bebizonyosodott, hogy a föld eróziós folyamatának megállítása előnyös hatásokkal jár, amely 

olyan közjószágként jelenik meg, amelyre lakossági igény van. Ennek ára az egyének fizetési 

hajlandóságával egyezik meg, azzal az összeggel, amelyet az érintettek hajlandóak az örökölt 

növekményért fizetni (willingness to pay - WTP). 
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 Davis 1963-as akadémiai kutatásában vadászok és természetszeretők között egy rekreációs 

terület értékeltetését folytatta le. A kapott számszerű eredmény megegyezett az utazási 

költség megközelítés alapokon nyert válaszokkal (mennyit hajlandók utazásra költeni az 

emberek, hogy egy Nemzeti Parkba ellátogassanak). 

 John Krutilla (1967) megalapozta az ún. létezési érték (existance value) kategóriát. Ezt az 

összeget az egyének ismeretük alapján a ritka és sokféle növény illetve állatfajhoz, 

egyedülálló környezet puszta létezéséhez csatolják attól függetlenül, hogy aktívan tudják-e 

használni vagy előnyt élveznek-e az adott jószág létezéséből. Rámutatott a fizetési 

hajlandóság, illetve fizetési elfogadás összegei - a WTP (willingness to pay) és a WTA 

(willingness to accept) - közti különbségre.  

A módszer használatára vonatkozó vita a 90-es években is igen heves (Portney 1994), 

amelynek oka a környezeti károkban illetve létezési értékben hozott amerikai perek 

eredményei. Ezekben az eljárásokban ugyanis a Feltételes Értékelés és a létezési érték 

kategória valós igényeket volt képes kiszolgálni, amelyek fizetési konzekvenciákkal is jártak. 

Az amerikai Belügyminisztériumra így a módszertan alkalmazhatóságának felülvizsgálatára 

szorult. 1986-ban a Belügyminisztérium döntése legitimizálta a módszertant azokban az 

esetekben, mikor a használati érték (use value) nem mérhető.  

Az olajszennyezések miatt a törvényt 1990-ben továbbfejlesztették. A NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) szakértőcsoport bevonásával (elnökei: Kenneth 

Arrow, Robert Solow) újragondolta a módszer használati lehetőségeit. 

A szakmai konzultáció eredményeként megállapították, hogy a módszer szükséges mértékben 

megfelel a megbízhatósági (relyability) kritériumoknak. („can produce estimates reliable 

enough to be the starting point of a judicial process of damage assessment, including lost 

passiveuse values.” Federal Register 4601, January 15, l993). Ezzel együtt felállították azokat 

a kritériumokat, amelyek mellett helytálló megbízhatóságra vonatkozó állításuk (lásd 1. 

számú melléklet 1,a pontja). 
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3.1.2. A módszer közgazdasági megközelítése és az alkalmazásával kapcsolatban 
megfogalmazódott fenntartások 

A legtöbb írás közgazdasági megközelítésben foglalkozik a Feltételes Értékelés 

módszertanával. Két szempontból vizsgálja a módszert a fogyasztói választások elmélete és a 

közjavak elmélete alapján (Fisher 1996). A kétváltozós hasznossági modell rámutat, hogy 

bármely jószág hasznosságát befolyásolja az ár és a jövedelem mellett a közjószágnak 

számító környezeti javak szintje is. Amennyiben X a piaci javakat, P az árat, Z pedig a 

környezeti javakat jelenti, az egyéni hasznosság-maximalizálás esetében, ahol a jövedelem 

(Y) = PX, egy i-dik piaci jószágra vonatkozó kereslet az alábbiakban határozható meg: 

 
Xi= Hi (P,Z,Y)  i= 1,2, … n, 
 
Az indirekt hasznossági funkció képlete felírható az alábbiak szerint: 

 
v (p,z,y) = u {h (p, z, y) z} 
 
Abban az esetben, ha a környezeti jószág vektor egyik eleme növekszik – a környezeti állapot 

javul - úgy, hogy más elemek változatlanok maradnak (jövedelem és árak), akkor az új 

hasznosság magasabb szintű lesz, mint a korábbi. 

 
v( p, z1, y-c) > u0=v(p, z0, y).  
 
Ebben az esetben, az az összeg (c), amelyet a környezeti jószág javítására fordítottak, jelölheti 

a kutatási WTP mértékét. A totális WTP mértékét az egyéni WTP-k aggregált összege adja ki, 

mivel a környezeti javak közjószágok. Vitás kérdésként merül fel azonban, hogy ki 

kerülhessen be az aggregálásba, hiszen a módszer ezzel a meggondolással csak a passzív-

használati értéket tudja mérni. 

A kezdeti fázisban lévő módszertannal végzett kutatások és empirikus tapasztalatok alapján az 

alábbi problémafelvetések és ellenérvek fogalmazódtak meg: 

 
•  Feltételes Értékelés esetében az egyének WTP-ként megállapított összege magasabb, 

mint amelyet a válaszadók valóban hajlandóak fizetni. Sőt vannak esetek, amikor az 

egyének valódi stratégiája a nem fizetés. (Seip és Strand 1992).  
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• A probléma elkerülhető, ha a kérdezés pontosan arra vonatkozik, amelyet később a 

válaszadónak lehetősége van gyakorlatban is megvalósítani. Amennyiben a 

kérdésfeltétel felszínes, nem konkretizált, úgy a gyakorlatban a visszaköszönő 

eredmények a megadott választól eltérőek lehetnek. 

• Amennyiben a válaszadó a gyakorlatban nem akarna fizetni, válaszában ettől 

függetlenül megfogalmaz bizonyos fizetési hajlandóságát (Diamond és Hausman 

1993). A válaszadó ugyanis azt gondolja, hogy válaszával befolyásolhatja az ügy 

kimenetelét. 

 
A válaszadás konzekvenciájával a megkérdezettnek tisztában kell lennie, bár ettől 
függetlenül minimális stratégiai torzítás nem kerülhető el. Ez azonban a módszer 
alkalmazásában nem okoz komoly problémát. A módszer megbízhatóságára 
vonatkozóan bizonyíték Bohm klasszikus összehasonlítása (1972-ben) egy zárthálózatú 
TV lánccal kapcsolatban, amikor a szolgáltatási díjra vonatkozó fizetési hajlandóságot 
és a csatlakozási szándékot vizsgálta. Ebben az esetben 5 különböző módszer között – 
WTP is szerepelt -nem volt szignifikáns különbség.  
North - Griffin (1994) kutatása is megnyugtató eredményre jutott. A falulakók 
vízcsatornára való rákötési hajlandóságánál az eredmények azt mutatták, hogy nincs 
statisztikai különbség az előre jelzett és a valóban rácsatlakozott háztartások száma 
között. 

 
• Egy másik felmerülő kérdés a WTP és a WTA közti választás. A WTA (willingness to 

accept) az az összeg, amely a válaszadót kiengesztelné amennyiben bekövetkezett a 

természeti kár.  

 
Pszichológiai okokból kifolyólag racionálisan is könnyen magyarázható, hogy a WTA 
összege nagyobb, mint a WTP, így a WTP választása javasolt. A különbséget azonban 
a magánjavak és közjavak közti különbség is indokolja. Mitchell és Carson (1989) 
írásukban kiemelték, hogy a tulajdonos elsősorban magánjavak esetében ismeri adott 
jószághoz való jogát, amely magában foglalja a cseréhez való jogot is (akár pénzre 
is). Ez a tény viszont nem áll fenn közjavak esetén. Ezért jobb mérőszám a WTP, hiszen 
a WTA esetén olyan jószág ellenszolgáltatásaként kell pénzösszeget megneveznünk, 
amely nem is a mienk. A WTP legjobban arra használható, hogy közjavak javítási, 
vagy romlás elleni, vagy szinten tartási intézkedések elvégzésére a válaszadók milyen 
összeget lennének hajlandóak megfizetni. 

 
• Beágyazottsági hatásként (embedding effect) említik, hogy egy közjószág megítélése 

függ attól, hogy az önmagában vagy egy széles befoglaló kategóriában (inclusive 

category) értékeltetik (Kahnemann és Knetsch 1992). Így előfordult már olyan 

eredmény, melynél egy madárfaj értékelése magasabb értéket kapott, mint 10 
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madárfajé. (Diamond és Hausman 1993). Emellett a különböző közjavak esetében a 

morális megelégedettség nagymértékben befolyásolja a WTP nagyságát. Gans (1999) 

mutat rá arra, hogy a WTP mérése nem elégíti ki a racionalitás feltételeit. A „methods 

transfer” szempontokat figyelembe véve az egyéni WTP vagy teljesen rendezett vagy 

nem teljes, reflexív, tranzitív és ennél fogva nem elégíti ki a racionalitás feltételeit.  

 
Fisher (1996) szerint a javak definicójának jó meghatározása a legfontosabb. Ezzel a 
probléma kiküszöbölhető. Példájában arra mutat rá, hogy a megkérdezettek egyes 
környezeti javaknál nem a mennyiségi, hanem egyszerűen a létezési értékére, 
hasznosságára vonatkozóan adnak választ a kérdésre. 
Andreoni (1989) „warm glow” hatása véleménye szerint is nagymértékben 
befolyásolja a válaszadást (jóérzést vásárolnak azáltal, hogy kifejezik támogatásukat 
egy jó ügy érdekében.) A válaszadók azon vélelmezése, hogy válaszával 
befolyásolhatja a megvalósítást – nagymértékben torzító tényező. Ezekben az 
esetekben ugyanis a válaszadó nem saját preferenciája alapján dönt, hanem egy 
általános értékrend alapján.  (Cummings, Brookshire and Schulze 1986-os 
tanulmányában azt mutatják be, hogy egy átlagos megkérdezett bármiért hajlandó volt 
25 $ körüli összeget fizetni.) 
 

• A nyitott és zárt kérdések közötti választás lehetőségével kapcsolatban a NOAA a 

zárt formátumot preferálja, amelyet Bohm (1994) is támogat. Nyitott kérdés esetében 

ugyanis bizonyos esetekben irreálisan magas, a valóságtól elrugaszkodott összegek is 

születnek.  

• Bohm vizsgálata azonban nem-hipotetikus megközelítésre alapoz, s valójában csak egy 

megfigyelésre épít. Hanemann (1994) hívja fel a figyelmet arra, hogy nyitott kérdés 

esetén a válaszadó nem tudhatja a WTP határait, míg zárt kérdések esetén maximált a 

WTP összege. A meglepően magas WTP összegek kétkedésre adhatnak okot arra 

vonatkozóan, hogy a válaszadó valóban megértette-e a kérdést. Schkade és Payne 

(1993) a „hangosan gondolkozás” módszerével végzett analízist. A kutatás 

megmutatta, hogy a WTP meghatározásánál a saját és a közösségi preferenciaértékelés 

összeolvad. Emellett gyakran az egyének a WTP összegét annak függvényében 

határozták meg, hogy várhatóan mennyibe fog kerülni a program. Ezt a problémát 

azonban a módszer továbbfejlesztett változataival meg lehet oldani (pl: kártyás 

módszer) 

• Kahneman és Knetsch (1992) szerint a módszer legkomolyabb hibája, hogy a 

közjószág becsült értéke kiszámíthatatlan azáltal, hogy a WTP értéke jóval magasabb, 
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ha a fizetés hosszú-távú elkötelezettségben jelentkezik, mintha egyszeri kifizetés 

alapján kell azt a személynek a fizetési hajlandóságát megítélnie.  

• A kérdések számának befolyásoló ereje van a WTP meghatározásában. Normál 

esetben a kérdések száma, vagy a kérdések sorrendje nem befolyásolhatja a választ. 

Feltételes Értékelés esetében a WTP összege a Grand Canyon (Tolley 1983) esetében 

ötször magasabb értéket mutatott, amikor csak egyedüli kérdésként szerepelt, mint 

mikor harmadmagával került megmérésre. Samples - Hollyer (1990) rámutatott, hogy a 

kérdezés sorrendje is befolyásolja az adott érték meghatározását.  

 
• Kahneman és Ritov (1994) szerint a WTP nem mutatja a diszkrimináció képességét 

az egyes alternatívák fontossági megítélésére vonatkozóan, így a megkérdezettek 

számára az alternatívák helyettesítői egymásnak (jó ügy).  

 
V. Kerry Smith tanulmányában felhívta a figyelmet, hogy a döntéseknek elsősorban két 
befolyásoló tényezője van: a feltett kérdés jellemzői és a válaszadó karaktere. Smith 
(1992) kutatásában az eredmények azt mutatták, hogy a Feltételes Értékelés 
módszernek van diszkrimináló ereje a környezet különböző értékeit vizsgálva. Az 
értékelésnél fontos szerepet játszott, hogy egyazon cselekvéshez, eseményhez tartozott 
a két fajta választási lehetőség (növényültetés illetve gumiabroncs-felhasználás 
autópálya kapcsán), s a válaszadók alaposan megismerték a programot, s személyesen 
is érintettek voltak a problémában. A két WTP összegét medián, átlag és 
interkvartilisok segítségével hasonlították össze, s megbízhatóan eltérő eredményeket 
kaptak a két programra vonatkozóan. Ebben az esetben a demográfiai és 
attitűdszempontok magyarázó tényezőként léptek föl. Így ez nem csak a diszkrimináció 
képtelenségnek mondott ellen a kutatás, de azt is cáfolta, hogy a hozzájárulási keret 
meghatározása nem igényel részletesebb információt az alternatívákról vagy a fizetési 
kondíciókról, s az egyetlen fontos dolog, hogy az emberek valami jót tehessenek.  

 
A problémafelvetések és ellenérvek alapján kifejlesztett gyakorlati ajánlások segítségével a 

Feltételes Értékelés módszertana azokban az esetekben is pontosabb eredményeket nyújt, 

amikor nem teljesen hipotetikus, vagy nem egyértelműen közjószág értékelésére irányul a 

kutatás. A módszertannal kapcsolatban természetesen továbbra is fenntartások 

fogalmazhatóak meg elsősorban közjószágok értékelésénél. Emellett mégis nagyobb 

biztonsággal alapozhatunk az így szerzett információkra, mint az általános normakövető 

válaszokat feldolgozó hagyományos módszerekre. A felmerülő ellentmondásokat okozza az a 

nehézség, hogy bizonyos esetekben a válaszadónak attitűdskáláját kell pénzre átváltani, amely 

gyakorlat és tapasztalati visszacsatolás, tanulási folyamat hiányában ellentmondásos 

eredményeket fogalmazhat meg. Az egyéni valós vélemények, a valós társadalmi 
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támogatottság megismerése továbbra is kulcs momentum az egyes nagy volumenű projektek 

értékelésénél, s nem szabad az általános értékrend alapján kialakított válaszokat minden 

kétkedés nélkül elfogadni. A környezetvédelem és természetvédelem területén mindennapos 

példák hozhatók: a környezet védelmének fontossága a válaszadóknál kimagaslóan magas 

pontszámot ér el, a konkrét cselekvés helyett azonban a kifogáskeresés és potyautasság a 

jellemző. Így a jövőbeni szolgáltatások, illetve a gyakorlati, mindennapi élettől nem 

elrugaszkodott projektek esetében a módszer nagyobb biztonsággal használható, mint 

általános normakövetésre alapuló válaszokat nyújtó hagyományos kérdezési módszerek. 

Az autópálya-programok megítélése, a szennyvízhálózatra, a TV láncra való csatlakozás mind 

olyan példák, melyek azt mutatják, hogy bizonyos módszertani előírások mellett a Feltételes 

Értékelés megbízhatóan alkalmazható. A módszertannal kapcsolatos előírásokat és A 

módszertan alkalmazása Magyarországon eddig még nem általánosan elterjedt, így hazai 

példákkal nehezen illusztrálható. Az Európai Uniós források megjelenésével azonban egyre 

több esetben lehet szükség a regionális, illetve állami beruházásoknál a valós társadalmi 

támogatottság és a jövőbeni működtetés lehetőségeinek mérésére. A következő fejezetben egy 

egészségügy területén alkalmazott példa segítségével elemezzük a módszer gyakorlati 

használatát. 

3.2. A Feltételes Értékelés módszertan a gyakorlatban 

3.2.1. A kérdőívszerkesztés, valamint az eredmények kiértékelésének bemutatása egy példán 
keresztül 

A példa a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt.  Állam és polgárai II. címmel 1999. készített 

adatfelvételéből származik. A bemutatáshoz felhasznált kérdőív az egészségügy területén 

alkalmazta a kérdezési technikát.  

A példa egy olyan biztosítási szolgáltatás piaci árának meghatározására vonatkozott, amely 

csak hipotetikus, jövőbeni lehetőségként merült fel. A kérdés a következőképpen hangzott: 

22. Tegyük fel, hogy lehet egy olyan biztosítást kötni, amely az Ön megbetegedése esetén 

akkora összeget adna Önnek, mely fedezné a hálapénz, az utazások és a kiesett jövedelmek 
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összegét, ha Ön havonta befizet egy bizonyos összeget. Kötne Ön ilyen biztosítást, ha ez 

személyenként havi 2000 forintba kerülne? 

 1 – kötne 
 2 – nem kötne 
 9 – nem tudja ------------------------→ 24-re 
 X - 
 
23. HA KÖTNE 2000-ÉRT 
Kötne Ön ilyen biztosítást, ha ez személyenként havi… 
 
 
 
 

SORONKÉNT KÉRDEZD AZ EMELKEDŐ ÖSSZEGET ÉS AZ ELSŐ „NEM KÖTNE”
VÁLASZ UTÁN MENJ TOVÁBB A -----→25-RE! 

 
 Kötne Nem kötne NT  
a, … 3 000 forintba kerülne?    X 
b, … 5 000 forintba kerülne?    X 
c, … 10 000 forintba kerülne?    X 
 
24. HA NEM KÖTNE 2000-ÉRT 
Kötne Ön ilyen biztosítást, ha ez személyenként havi… 
 
 
 
 

SORONKÉNT KÉRDEZD A CSÖKKENŐ ÖSSZEGET ÉS AZ ELSŐ „NEM KÖTNE”
VÁLASZ UTÁN MENJ TOVÁBB A -----→25-RE! 

 
 Kötne Nem kötne NT  
a, … 1 000 forintba kerülne?    X 
b, …    500 forintba kerülne?    X 
c, …    200 forintba kerülne?    X 
 
 
A mellékletben megfogalmazott NOAA és további ajánlások alapján első lépésként értékeljük 

a kérdezés módszertanát még az eredmények ismerete nélkül: 

1. A kérdésfelvétel személyes interjúk segítségével, otthoni megkérdezés keretei 

között történt. 

A megkérdezés a teljes magyar lakosságra vonatkozott, így a kiválasztott minta 

erre a sokaságra vonatkozó valószínűségi minta, ami többlépcsős, arányosan 

rétegzett kiválasztással készült. Az első lépésben 9 településrétegből véletlen 

eljárással választották ki a mintába kerülő településeket, majd a településrétegek 

lakosságaránya szerint határozták meg adott településből mintába kerülő 

személyek számát. A konkrét személyek neve és címe a Központi Nyilvántartó és 
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Választási Hivatal adatai alapján véletlen kiválasztással került meghatározásra. A 

kiinduló minta 2634 személyből állt, amelyből 1478 személyt sikerült a 

kérdezőbiztosoknak 77 településen megkérdeznie. A kutatás időszaka 1999. április 

4-12. között zajlott.  

2. A kérdés egy hipotetikus, jövőbeni szolgáltatásért fizetendő díjra vonatkozott. A 

módszertani ajánlástól eltérően azonban nem egy egyösszegű díj, hanem havidíj 

került meghatározásra. Ez a gyakorlati életben szokásos fizetési mód miatt az 

értékelők számára nem okozhatott problémát.  

3. A kérdőív szavazási formátumot alkalmazott, azonban azért, hogy a szolgáltatás 

jövőbeni ára a piaci kereslethez igazodhasson (a szolgáltatás mennyiségének, vagy 

a profittartalom csökkentésének segítségével, illetve az igényeknek megfelelő 

szolgáltatáscsomag bővítésével) zárt végű iteratív módszert használt. Felfele és 

lefele is licitálás segítségével haladt az első nem, illetve igen válaszig, így 

mindenki meghatározta azt a maximális árat, melyet hajlandó az adott 

szolgáltatásért fizetni. 

Miután a szakmai irodalom alapján az indulóár nagymértékben befolyásolja a 

kapott válaszokat, így ennek az összegnek a meghatározásánál javasolt a projekt 

által kalkulált – az önrésznek vagy havidíjnak megfelelő valós értéket megadni (a 

példában ez az összeg 2000 Ft), s ügyelni az egyes árkategóriák közti különbség 

nagyságára. Más módszer alkalmazásával ez a hatás is kiszűrhető (pl: 

összehasonlító áras fizetési kártya módszer). Túlzottan nagy ugrások az egyes 

fizetési kategóriák között nem indokoltak, hiszen így az egyes kategóriák közti 

árakra vonatkozó információ elveszik. A zárt kérdés alkalmazásával behatárolta 

azonban azt a fizetési kategóriát, melyet adott szolgáltatásért a válaszadó 

meghatározhatott. A kérdőív során csak egy ilyen típusú kérdés került 

megkérdezésre, így a kérdések sorrendjét a kérdezés során nem volt szükség 

rotálni. 

4. A biztosítási szolgáltatás a mindennapi életben ismert, így a forgatókönyv nem tér 

ki a program részleteire. A valós kérdezés során azonban bizonyára vannak olyan 

részletek, amelyek befolyásolják a válaszadást. Nem mindegy például, hogy a 

hálapénz nagyságát milyen összegben határozza meg a biztosító. Hálapénzről nem 

ad számlát az orvos, így kérdéses például, hogy előzetesen vagy utólagosan kapja 

meg a biztosított az ennek megfelelő pénzt. Ki mondja meg, hogy mekkora a 
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hálapénz mértéke – amelytől a beteg az orvos jóindulatát várja. További részletek 

hiányoznak a forgatókönyvből, melyek befolyásolják a fizetési hajlandóságot, s a 

válaszadást követően pedig a gyakorlati alkalmazhatóságot. Ezek megvalósítására 

feltehetően a kérdőív hossza és prioritásainak különbözősége miatt nem volt 

lehetőség. Nagyméretű beruházások, projektek esetében a működési lehetőségek 

letesztelése azonban kiemelt jelentőségű, így a szükséges időt és energiát a 

kérdőívben biztosítani kell. A kérdőív összeállítását hasznos, ha megelőzi 

fókuszcsoportos kutatás, hiszen a kapott eredmények segítségével minden olyan 

részletre ki lehet térni, amely a csoportban fontos kérdésként felmerültek. Fontos 

kihangsúlyozni, hogy a kérdésfeltétel nem pr eszköz, kizárólag tárgyilagosan 

megfogalmazott leírás alkalmazása engedélyezett.. 

5. A forgatókönyvből hiányzik az arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy az adott 

összeggel tovább csökken másra fordítható jövedelme, 

6.  valamint más módon is biztosítható ez a jövedelemforrás szükség esetén (pl: 

minden hónapban ezt a pénzt félreteszi a bankban) 

7. Hiányzik a kérdőív végéről a follow-up kérdés arra vonatkozóan, hogy a válaszadó 

megértette a kérdést és a programot, szolgáltatást. Ezt természetesen igazolhatja, 

hogy a forgatókönyv nem túl részletezett, így könnyen érthető. A végső 

eredmények megismerését követően javasolt a kérdések alapján egy 

visszacsatolás, melynek segítségével a fenti hiányosságok pótolhatóak. 

8. A biztosításkötés egy általánosan ismert szolgáltatás, azonban szükséges 

megismerni, hogy adott megkérdezett már rendelkezik-e másfajta biztosítással, 

ismeri-e a biztosítás előnyeit, hátrányait. Ez a kérdőív későbbi kérdéseiben 

megjelenik (Rendelkezik-e lakás illetve életbiztosítással, CASCO-val). Ezáltal 

megismerhető, hogy számára a biztosítás fogalma mennyire ismert.  

9. A biztosítás mellett a betegséggel kapcsolatos attitűdök is fontos elemek (adott-e 

hálapénzt, mikor volt utoljára beteg stb.). Ezek megismerése fontos a projekt 

értékelése szempontjából. 

10. Az egyszeri díj jelen esetben nem racionálisabb, mint a havidíj a meglévő 

fogyasztási szokások miatt. 
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Mit mutatnak az eredmények? 
 
22. Kötne Ön havi 2000 Ft-os biztosítást? 
 
    Elemszám Százalék 
Érvényes kötne 296 20,0 
  nem kötne 1140 77,1 
  Total 1436 97,2 
Hiányzó adat NEM TUDJA 41 2,8 
  System 1 ,1 
  Total 42 2,8 
Total   1478 100,0 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy a tervezett 2000 Ft-os áron a teljes lakosságnak 

(amennyiben ez megegyezik a projekt célcsoportjával is) mindössze 20%-a vásárolná meg a 

szolgáltatást. Amennyiben a projekt ezen az áron legalább 35%-os csatlakozási aránnyal 

kalkulált, úgy a projekt vagy szolgáltatás tartalmának és árának átgondolására van szükség. 

Elképzelhető, hogy ebben az esetben érdemes a biztosítás tartalmát olyan elemekkel 

kiegészíteni, amely minimális költségráfordítással, de magas társadalmi igénnyel párosulnak. 

Az is lehetséges, hogy bizonyos elemek kikerülhetnek a programból (pl.: elmaradt jövedelem 

nem kerül kifizetésre), s ezáltal a biztosítási díj – miután a munkáltató által fizetett 

betegszabadság elegendő a biztosított számára – tovább csökkenthető. 

 
23.a. Kötne Ön havi 3000 Ft-ért is? 
 
    Elemszám Százalék 
Érvényes Kötne 145 9,8 
  nem kötne 161 10,9 
  Total 296 20,0 
Hiányzó NEM TUDJA 17 1,2 
  System 1155 78,1 
  Total 1172 79,3 
Total   1478 100,0 
 
A havidíj további emelését követően a korábbi „igen” válaszadók fele nyilatkozott úgy, hogy 

3000- Ft-ért is megvenné a szolgáltatást. A megkérdezettek 10% azonban maximalizálta a 

szolgáltatásért fizetendő díjat 2000. Ft-ban. 
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23.b. Kötne Ön havi 5000 Ft-ért is? 
 
   

 
Elemszám Százalék Érvényes százalék 

Érvényes kötne 36 2,4 24,8 
 nem kötne 109 7,4 75,2 
 Total 145 9,8 100,0 

Hiányzó NEM TUDJA 13 ,9  
 System 1317 89,1  
 Total 1330 90,0  

Total  1478 100,0  
 
 

23.c. Kötne Ön havi 10000 Ft-ért is? 
 

  Elemszám Százalék Érvényes százalék 
Érvényes kötne 8 ,5 22,0 

 nem kötne 28 1,9 78,0 
 Total 36 2,4 100,0 

Hiányzó NEM TUDJA 10 ,7  
 System 1428 96,6 
 Total 1438 97,3  

Total  1478 100,0  

 

 
 
5000 Ft-nál a csatlakozók száma negyedére csökkent, s 10.000 Ft-nál mindössze a teljes minta 

fél százaléka tartott ki  továbbra is a szolgáltatás megvásárlása mellett.  

Akik a 2000 Ft-os szolgáltatási díj mellett nem tartottak igényt a biztosításra, a havidíj 

csökkentésével jelezték igényüket a szolgáltatásra vonatkozóan. A sokaságnak azonban 

továbbra is több, mint 50%-a minimális díj mellett sem tart igényt erre a hipotetikus 

szolgáltatásra. 

24., Kötne-e havi… 
 

  Elemszám Százalék Érvényes százalék 
Kötne-e  havi 1000 

Ft-ért? 
kötne 107 7,2 9,5 

 nem kötne 1025 69,4 90,5 
 Total 1132 76,6 100,0 
     

Kötne-e  havi  500 
Ft-ért? 

kötne 141 9,5 15,0 

 nem kötne 800 54,1 85,0 
 Total 941 63,7 100,0 
     

Kötne-e  havi  200 
Ft-ért? 

Kötne 87 5,9 10,9 

 nem kötne 712 48,2 89,1 
 Total 799 54,1 100,0 
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Azt láthatjuk, hogy a megkérdezettek 43%-a érdeklődik a szolgáltatás iránt. A biztosításért 

pénzösszeget felajánlók több mint fele azonban nem adna 2000 forintot a javasolt 

biztosításért. 

Mit jelent ez a Feltételes Értékelés módszertana alapján? Egy olyan szolgáltatás, amely 

megbetegedés esetén fedezné a hálapénz az utazások és a kiesett jövedelmek összegét a 

társadalom számára havonta összesen 6,2 milliárd forintot ér. Ez azt jelenti, hogy abban az 

esetben, ha ezt a biztosítási mintát közpénzből, a központi költségvetésből finanszíroznák, 

úgy erre – a társadalmi értékelés alapján – összesen éves szinten 74,6 milliárd Ft-ot kellene 

félretenni.  

 

Fizetendő 
összeg 

Statisztikai 
elemszám 

Maximált 
díj 

nagysága - 
gyakoriság Százalék 

Minta 
havonta 
fizetendő 

díja Minta éves díja 

Teljes 
sokaságra 
vonatkozó 

havi díj 

Teljes 
sokaságra 
vonatkozó 

éves díj 
0 712 712 53% 0 0     

200 87 87 6% 17 400 208 800     
500 141 141 10% 70 500 846 000     

1000 107 107 8% 107 000 1 284 000     
2000 296 *151 11% 302 000 ****3 624 000     
3000 145 **109 8% 327 000 3 924 000     
5000 36 ***28 2% 140 000 1 680 000     

10000 8 8 1% 80 000 960 000     
Összesen - 1343 100% 1 043 900 12 526 800 6 218 317 200 74 619 806 404 
 
 

A maximált díj nagyságához tartozó gyakoriság oszlopa azon válaszadók számát tartalmazza, 

akik számára az adott érték a maximális fizetési hajlandóságát tükrözi. A táblázat egyes 

soraiban (2000+) a Statisztikai elemszám és Maximált díj gyakoriság nem egyezik, hiszen 

azok, akik a 2000 Ft-os illetve a 3000 Ft-os biztosítási díjra is igent mondtak, kikerültek a 

2000 Ft-os maximális díj elemszámából, s csak a 3000 forintos kategóriában jelentek meg 

(feltéve, hogy az 5000 és 10.000 forintos díjra nemet mondtak). Ugyanezt a logikát követve 

jutottunk a 3000 és 5000 forintos csoport elemszámaihoz is: 

 
 
*151 =296-145 
**109 =145-36 
***28 =36-8 
 
A minta havonta fizetendő díját úgy kaptuk, hogy az adott maximális fizetési hajlandósági 

összeget beszoroztuk az adott összegre vonatkozó elemszámmal. (pl: 
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****3.624.000=151*2.000). Ezen szorzatok összege adja ki a mintába került válaszadók 

fizetési hajlandóságát havonta (1 millió Ft). Ezt az összeget a teljes vizsgált lakosságra 

felszorozva (az egyszerűség kedvéért 8 millió lakossal számolva, aki 18 év feletti), akiket a 

minta reprezentált, jutunk a teljes lakosságra vonatkozó fizetési hajlandósághoz. Így a teljes 

felnőtt lakosság a vizsgálat eredményei alapján 6,2 milliárd forintot (1,043*8.000.000/1478) 

lenne hajlandó egy olyan biztosításért fizetni, amelynek ára a kereslethez igazodik. Ezt egy 

évre felszorozva jutunk a 74,6 milliárd forinthoz (12*6,2). Az egyszerűsítés és átláthatóság 

kedvéért a példánál nem számoltam a hibás adatok és hiányzó válaszok által feltételezett 

torzítás mértékével. 

A Feltételes Értékelés módszerével végzett felmérés lehetővé teszi a hagyományos 

módszerekhez hasonló további elemzéseket, az adatok mélyebb összefüggéseinek 

megismerését. Amennyiben ismerni szeretnénk az adott célcsoporton belül, hogy mely 

társadalmi csoport elfogadási hajlandósága nagyobb illetve kisebb (pl életkor és 

jövedelemszint vagy településtípus szerint), úgy az adatok további elemzésére lehetőség 

nyílik. 

 
Az egyes szolgáltatási árakhoz tartozó gyakoriságok életkor- és jövedelemkategóriák alapján 

(forrás: Janky Béla: Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítási reformjával 
kapcsolatos vélemények, 1999. június) 

  Az egyes árszintekhez tartozó gyakoriságok (%)   
Fizetendő díj 
(Ft/hó) 200 500 1000 2000 3000 5000 10000 N 
Életkor 43,7 37,7 28,1 20,6 10,1 2,4 0,5 1477 
18-39 57,9 51,0 38,9 28,3 14,3 3,2 0,8 590 
40-59 46,1 40,0 30,9 24,2 1,4 2,7 0,5 518 
60-X 17,7 13,4 6,7 3,2 1,5 0,6 0,2 370 
Jövedelem 43,6 37,7 27,6 19,7 9,3 2,1 0,6 1280 
Alsó harmad 50,5 42,9 29,0 20,9 7,1 0,6 0,2 419 
Középső 37,8 33,1 25,1 18,1 9,1 2,0 0,0 439 
Felső harmad 42,6 37,4 28,9 20,3 11,6 3,7 1,7 422 
 
 
A példa esetében az értékelések rámutatnak, hogy a hipotetikus szolgáltatás elsősorban a 

fiatalok körében lenne támogatott és népszerű, elsősorban abban az esetben, amikor a 

szolgáltatás ára alacsony. A 60 év fölötti válaszadók száma minden egyes szolgáltatási árnál 

alulreprezentált. Az elvi támogatásuk alacsony szintű. A jövedelmi helyzet azonban a 

felmérés szerint nagymértékben nem befolyásolja a szolgáltatás megítélését. 
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Az adathalmaz további elemzése segíthet a projekt kommunikációs felkészülésében, hogy 

mely társadalmi csoportra számíthatunk a jövőbeni szolgáltatás támogatói között, s mely 

jellemző alapján válik valószínűvé, hogy semleges szemlélői vagy ellenzői lesznek egy 

esetlegesen bevezetett biztosításnak. 

3.3. A Feltételes Értékelés használatának lehetőségei a beruházási projektek 
előkészítési szakaszában 

A tanulmányban a projektek előkészítési szakasza értelmezésem szerint a projektötlet 

felmerülésének időpontjával kezdődik. Az úgynevezett „csíraprojektek” esetében a 

közvéleménykutatások ugyanolyan fontossággal bírnak, mint a véglegesítés fázisában a 

társadalmi elégedettség vagy az önrész mérése. Az előkészítési munkában a 

közvéleménykutatásoknak – és ezzel együtt a kommunikációnak is – kiemelt jelentősége van, 

így a munka során a technikai és műszaki tartalom meghatározása mellett erre is megfelelő 

figyelmet és anyagi fedezetet kell fordítani. Az előkészítési fázisban gyakran kerül sor – 

kötelező elemként is – lakossági fórumra, azonban ezek nem helyettesítik a módszertanilag 

alaposan kidolgozott és előkészített kutatásokat. 

Az Európai Uniós és/vagy kormányzati forrásból megvalósuló beruházások esetében a 

finanszírozók számára a szakmai követelmények mellett két további igény fogalmazódik meg: 

a projekt élvezzen lakossági támogatottságot, s a megvalósult beruházás működtetése a 

későbbiekben is biztosított legyen. 

Minden projektelőkészítés hátterében feltételezett társadalmi támogatottság áll. A 

polgármesterek régóta megfogalmazott igénynek tesznek eleget, mikor a elindítják a 

szennyvízberuházást, vagy a település hulladékgazdálkodásának megreformálását, az 

ivóvízminőség javítását. Majd elkövetkezik a pillanat, mikor a lakosok nem hajlandóak 

rákötni adott összegért a csatornára, nem engedik a hulladéklerakó megépülését településük 

határában, vagy felháborodott levelet írnak a szolgáltatások díjának megemelése kapcsán. 

A folyamat során senki nem követett el hibát. A projekt előkészítői régóta megfogalmazott 

igényeknek akartak megfelelni, a szakmai elvárásoknak megfelelően alakították ki a technikai 

paramétereket. Az érintettek eddig is igen fontosnak tartották az adott probléma megoldását 

szolgáló beruházás megvalósulását, s ennek több fórumon hangot is adtak. Hol lehet mégis a 

probléma? 
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A piaci valóságtól távol eső közjószágok, állami szolgáltatások esetében gyakran 

találkozhatunk azzal a beidegződéssel, hogy a lakosság számára a probléma megoldása igen 

fontos, azonban az egyéni cselekvési hajlandóság minimális. Ennek következtében az 

attitűdökre és elméleti támogatásokra vonatkozó kérdések esetében az igenlő válaszok a 

társadalmi normákat, kialakult értékrendet tükröznek vissza az egyén involváltsága nélkül.  

Ennek egyik kimagasló példája Magyarországon a környezetvédelem vagy természetvédelem 

területén megjelenő véleménynyilvánítás. Az elméleti támogatás mellett a cselekvési 

hajlandóság minimális. A kifogások és mentségek keresése kimagaslóan magas. 

A valós társadalmi támogatottság mérésére, a szolgáltatás megfelelő működésének 

biztosítására ad lehetőséget a korábbiakban bemutatott Feltételes Értékelés módszertana, 

amely megfelelő időzítéssel nem csak alátámasztásként, érvként használható a finanszírozók 

felé, de segít a technikai paraméterek által determinált szolgáltatási díjak elfogadási 

hajlandóságának mérésében is.  

A módszer két esetben is használható: 

1. Egyszeri beruházás további működtetési költség nélkül (pl: autópályaépítés, 

természetmegőrzési programok) 

2. Egyszeri beruházás további szolgáltatásfinanszírozással (pl: tömegközlekedés-

fejlesztés, szennyvíztisztítóberuházás) 

 
Arra vonatkozóan, hogy a felmérésnek milyen tartalommal és az előkészítési szakasz mely 

fázisában érdemes megvalósulnia, a következő bekezdésekben egy ajánlást fogalmazok meg, 

melytől természetesen a felmerülő igényektől illetve egyéb befolyásoló tényezőktől függően 

indokolt lehet eltérni. A beruházási példa során feltételezem, hogy a projekt tartalma a 

lakosságot is érinti (pl: autóút-építés és nem természeti fajmegőrzés) 

1. A projekt előkészítése során feltételezzük, hogy a beruházás megvalósítását széles 

társadalmi igény alapozza meg. A megvalósítás elsősorban a beruházással érintett 

települések és lakosok körében támogatott. 

• A projekttípus szokásos és elfogadott a kormányzati szereplők valamint az Európai 

Unió számára is. Ebben az esetben megkezdődhet a 2. lépés, az előkészítési munka, 

az egyeztetés a résztvevők és a Közreműködő Szervezetek között. 

• A projekttípus újszerű, korábbról sem támogató sem elutasító tapasztalat nincsen. 

Ebben az esetben a szakmai érvelések mellett szükséges lehet a projekt egyszeri 
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megvalósulását biztosító önrész és társadalmi támogatottság összefüggésének 

mérésére. Ebben az esetben érdemes az érintett lakosságot megkérdezni, hogy adott 

projekt megvalósulását milyen összeggel támogatnák. Miután ebben a szakaszban 

még részletes kalkuláció nem áll rendelkezésre, javasolt a projektet a Feltételes 

Rangsorolás vagy az allokációs játék adómegtakarítás módszer segítségével, más 

további potenciális programokkal együttesen vizsgálni. A sokaságból vett minta 

nagyságát az előkészítés munkáira rendelkezésre álló források alapján javasolt 

meghatározni. Ebben a korai szakaszban nem kötelező a megbízhatóságot 

megalapozó igen magas elemszám, de 85%-os megbízhatósági szint indokolt. 

Sokaságnak a beruházás által, annak bármilyen formájában érintett lakosság számít. 

A kérdezést személyes interjúkkal javasolt lebonyolítani. 300 fős kutatást 

figyelembe véve a lebonyolítás a közbeszerzési értékhatár alatt megoldható (bruttó 

1,5-2 MHUF) az utazási költségeket is figyelembe véve. A kutatás időtartama a 

tanulmány átadásáig a véglegesített kérdőívet követően körülbelül 2 hét. 

 
2. Az előkészítési munka a Közreműködő Szervezetek és Irányító Hatóság segítségével 

megkezdődik, a projekt folyamatos fejlesztése, tartalmi elemeinek meghatározása 

zajlik. A tartalmi elemek összeállítása a szakmai tapasztalati elemek mellett 

kiegészülhet fókuszcsoportos kutatások alapján. A fókuszcsoportos kutatások 

segítséget adhatnak olyan programelemek beépítésére, amely a lakossági elfogadtatást 

nagymértékben elősegítik. A fókuszcsoportos kutatások lebonyolítását javasolt a 

programok félkész állapotában megvalósítani, hiszen ekkor már az eddig 

felsorakoztatott programelemek előzetes tesztelése is megtörténhet. A fókuszcsoportos 

kutatások lebonyolítása rövid időn belül (akár 3 nap) is megtörténhet. Egy csoport 

költsége (a téves következtetések elkerülése érdekében javasolt csoporttípusonként 

párosával szervezni) 450.000 forintos bruttó költséggel megvalósítható. Az előkészítés 

bizonyos fázisaiban a potenciálisan társfinanszírozó Európai Unió részéről a 

Regionális Főigazgatóság is véleményt nyilvánít. 
 
 
Az előkészítési munka lezárását megelőzően, a hatósági előzetes jóváhagyások, az Irányító 

Hatóság, Közreműködő Szervezet, valamint az Európai Unió előzetes jóváhagyását követően, 

azonban még a hatósági engedélyezési eljárást megelőzően indokolt a működés 

finanszírozhatóságát valamint a programelemek fontosságát meghatározó kutatások 

lefolytatása. Ennél a kutatásnál az érvényesség mellett a megbízhatóság is követelmény, 
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hiszen a beruházás életképességét, szükség esetén a programelemek lakossági igény szerinti 

csökkentését ez alapján lehet meghatározni. Ez nem jelenti azt, hogy a szakmai érdekek nem 

kerülnek hasonló módon figyelembe vételre, de a társadalmi támogatottság érdekében 

szükséges a lakossági igényeket és preferenciákat is figyelembe venni. A kutatás módszertana 

a jövőbeni finanszírozhatóság tekintetében a Feltételes Értékelés, a programok tartalmi 

elemeit pedig Conjoint Analysis segítségével érdemes értékelni. A mintanagyság a magas 

megbízhatósági arány miatt legalább 1000 fős legyen. A személyes interjúk miatt ennek 

költsége viszonylag magas (országos reprezentativitás esetén legalább bruttó 7 millió forinttal 

érdemes kalkulálni), azonban ez egy többmilliárdos projekt finanszírozhatóságának 

tekintetében elengedhetetlen. A sokaság a projekt által érintett – a későbbi finanszírozást 

biztosító - lakosság. A kutatás lefolytatásának ideje a tanulmány átadásáig legalább 5 hét.  

 
3. A hatósági engedélyezési eljárás benyújtása előtt az adatok kiértékelése szükséges. 

Amennyiben a csatlakozási szándék és használati díj biztosítja a tervezett működési 

költségek fedezetét, a program változtatás nélkül beadható. Abban az esetben, mikor 

kiderül, hogy a fizetési hajlandóság alacsonyabb, mint a projekt által tervezett összeg a 

Conjoint analízis által kapott projekttartam a költségek alapján átgondolandó. Azokat 

a drágább programelemeket, amelyek társadalmi támogatottsága nem erős, szakmailag 

sem elengedhetetlen, de költségszempontból jelentős tényező, érdemes a projektből 

kivenni, s megtalálni a megvalósíthatóság legjobb kombinációját. Az így átdolgozott 

programot érdemes a finanszírozó és közreműködő szervezetek jóváhagyásával 

hatósági engedélyezési eljárás céljából benyújtani. 

 
 

 118 



Melléklet 

1.a A NOAA által megfogalmazott kritériumok a módszertan alkalmazásával kapcsolatban 

 
 Megfogalmazott kritérium Megjegyzés a kritériummal kapcsolatban 
1.  

 
Telefoninterjúk helyett személyes 
interjúk használata szükséges, ahol 
lehetséges, s még inkább 
mellőzendő a levélben történő 
kutatás (mail survays). 
 

A személyes interjúk használatának előírása 
megdrágítja az eljárást, azonban biztosítja a projekt 
részletes körülírhatóságát, a személyes felelősség és 
megbízható információk biztosítását olyan esetekben, 
amikor nem mindennapi, rutinkérdésekről kell a 
válaszadónak nyilatkoznia. 
 

2.  Feltételes Értékelés esetében egy 
jövőbeni eseményre kell 
vonatkoznia a kérdésnek, s erre 
vonatkozóan kell a válaszadónak 
fizetési hajlandóságát (WTP) 
megadnia. A WTA, mint egy már 
megtörtént eseménnyel kapcso-
latos minimális kompenzációról 
szóló kérdés háttérbe szorult 

Ennek a konzervatív előírásnak a célja, hogy egy 
hitelesebb képet adjon a természeti érték, vagy 
közjószág becslésére vonatkozóan, hiszen már 
megtörtént esemény kapcsán a módszer kevésbé 
hipotetikus, s a válaszadót nagymértékben 
befolyásolhatja feltételezése, hogy válaszával 
ráhatása van a végleges eredményre is. 
 

3.  Szavazási formátumot kell 
alkalmazni (népszavazás). Ezt a 
szakértői bizottság azzal 
magyarázta, hogy a válaszok 
megbízhatóbbak, ha az emberek 
olyan kérdéssel találkoznak, amely 
a valós világgal szoros 
kapcsolatban van, mintha nyitott 
kérdésekre kellene választ adniuk. 

A szakértői elemzések gyakran kritizálják a piaci 
szituációkon is alkalmazott kérdezési technikát. Mivel 
nagyobb volumenű projektek esetében életszerűbb a 
szavazási mód alkalmazása ezért nagy értékű 
természeti értékeknél is ez a módszer javasolt. 
Emellett azonban a személyes érintettséggel, aktív 
hozzáállást igénylő projektek esetében továbbra is 
indokoltak azok a kérdezési technikák, amelyek 
megfelelő körülmények biztosításával – piaci 
szituációkhoz hasonló esetekben – megbízhatóak (pl: 
szennyvízcsatornára való rácsatlakozás, szemétdíj-
emelés). Ezekben az esetekben is azonban a következő 
szempontokat figyelembe kell venni: 
 A zárt kérdések használata biztosítja, hogy az 
eredmények ne a valós élettől elrugaszkodott 
válaszokat adjanak, azonban maximálja is a fizetési 
hajlandóság értékét. Nyitott kérdések esetében 
ugyanis stratégiai motiváció lehet az alacsonyabb 
összeg megjelölése. A zárt kérdésformátum esetén az 
indulóérték és az egyes kategóriák meghatározása 
fontos szempont. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
induló érték nagyban befolyásolja a végleges 
eredményt, akkor is, ha a kiinduló tételtől növekvő és 
csökkenő sorrendben teszik fel a kérdést. Amennyiben 
egy meghatározott árról kell csak véleményt mondani 
(s a megkérdezettek között rotálják annak nagyságát), 
úgy a megfelelő mintanagyság – s annak 
költségvonzata okoz problémát. 
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 Megfogalmazott kritérium Megjegyzés a kritériummal kapcsolatban 
 

4.  Kötelező elem a forgatókönyv, 
amely a várható hatásait írja le a 
programnak. 

A forgatókönyv az egyik legfontosabb momentuma a 
kutatásnak. A projekt hatásainak leírása, az érvek 
tényszerű felsorakoztatása az egyik legfontosabb 
elem. Nagymértékben befolyásolhatja a fizetési 
hajlandóság nagyságát a helyes leírás. Különös 
tekintettel kell figyelni a közjószág definiálására. A 
projekt leírása alkalmával részletesen, a 
lehetőségekhez képest minden – még felfogható és 
feldolgozható - tényezőt figyelembe véve kell 
megfogalmazni a projekt megvalósításának 
eredményeit, lehetséges pozitív és negatív 
következményeit. 
 

5.  Kötelező emlékeztetni a 
válaszadót, hogy a WTP 
összegével csökken az az összeg, 
amelyet más jószágok költésére 
használhat fel.  
 

Ez segít tudatosítani, hogy a fizetési hajlandóságként 
megjelölt összeg valós pénzügyi tartalommal kerüljön 
meghatározásra, s ne csak egy virtuális, hipotetikus 
válaszlehetőségként merüljön fel. 
 

6.  Kötelező emlékeztetni a válaszadót 
az „árucikk” helyettesíthetőségére 

A kutatásba beépítve biztosítható, hogy ne a 
jótékonysági hatását „warm glow effect” élje ki a 
válaszadó, hanem valóban a projektre vonatkozó 
értékítéletét és fizetési hajlandóságát biztosítsa. 
 

7.  Follow-up kérdésekkel biztosítani 
kell magunkat, hogy a válaszadó 
megértette a választási lehetőséget, 
s fel kell fedni a válaszai mögött 
húzódó okokat. 
 

A kutatás érvényességét, az eredmények biztonságos 
alkalmazását, és a háttérben megbújó további 
motivációkat, esetleges ellenérdekeltséget, motiváció 
megismerését biztosítja. 
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1. b További ajánlások a módszer alkalmazásával kapcsolatban 
8.  Annak érdekében, hogy a WTP meghatározása életszerűbb lehessen, ismertetni 

kell a befizetés módját (pl.: adóbevallással egyidőben) – ezáltal kiszűrhető a nem 
fizetési stratégia torzítása. Fontos biztosítani azt, hogy az adott összeg mindenkitől 
beszedésre kerül, tehát a potyautasság a kérdés tekintetében nem lehet stratégia 
senki számára sem, ha a program megvalósul. 
 

9.  Már meglévő közjószág esetében fontos megtudni, hogy a megkérdezett használója 
vagy nem használója az adott közjószágnak, amelyről nyilatkozik, s a használat 
szerepét figyelembe kell venni. 
 

10.  Könnyebben értelmezhető a lakosság számára az egyszeri hatás - egyszeri 
kifizetés, ezért a megkérdezésnél erre vonatkozó kérdést javasolt feltenni. Abban 
az esetben, ha elsősorban a szolgáltatás működtetésének és annak díjának 
tesztelése kerül a fókuszba, úgy ettől el lehet tekinteni. 
 

11.  Amennyiben több projektalternatíva is értékelésre kerül, úgy a megkérdezett célok 
sorrendjét az egyes kérdezések esetében változtatni kell. Javasolt azonban egy 
válaszadótól csak egy projektalternatívát Feltételes Értékelés módszerével 
tesztelni, a projektalternatívák legfontosabb befolyásoló tényezőjét (pl.: autóút 
mellett legyen-e bicikliút, virágok, pihenők szolgáltatásai stb.) más módszerrel kell 
tesztelni (pl.: conjoin analysis) 
 

12.  A kérdőív bevezetésében fokozottan fel kell hívni azokra a körülményekre a 
figyelmet, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a válaszadót. Nincsenek rossz 
válaszok, a válaszok nem befolyásolják, hogy mi lesz a valódi döntés stb. 
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