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Abstract: Az önkormányzatok a közfeladataik ellátását a tulajdonukban lévő gazdasági 

társaságokra bízhatják. Ahogy a helyhatóságoknak, úgy a vállalkozásoknak is biztosítaniuk 

kell működésük során a vállalkozás folytatásának számviteli alapelvét. A tanulmányban 

csődmodell segítségével vizsgáltam a közműszolgáltatással foglalkozó önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok működőképességét 2011 és 2016 közötti időszakban. A 

vizsgálat eredményeképp pedig megfigyelhetjük, hogy a vállalkozásoknak a csődmodell 

alapján számított értékeire jelentős hatással voltak a törvényi szabályozások. 

Kulcsszavak: csődmodell, hulladékgazdálkodással foglalkozó önkormányzati vállalkozások, 

távhőszolgáltatást nyújtó önkormányzati társaságok, víziközmű tevékenységgel foglalkozó 

önkormányzati vállalatok, vállalkozás folytatásának számviteli alapelve 

1. Bevezetés 

Az önkormányzatok felelősek a közfeladatok, közszolgáltatások ellátásáért. An-

nak érdekében, hogy a közszolgáltatások az igénybevevőkhöz eljussanak, a hely-

hatóságok a tulajdonukban lévő gazdasági társaságokon keresztül látják el a köz-

feladatokat. A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását 

nem veszélyeztetheti (Mizser, 2008). Az önkormányzatok, valamint a tulajdonuk-

ban lévő vállalatok is közpénzekkel gazdálkodnak, így elvárt, hogy működésük 

során szem előtt tartsák a vállalkozás folytatásának számviteli alapelvét, rentábili-

san működjenek, illetve hatékonyan használják fel a rájuk bízott vagyont. A kuta-

tás során célom megvizsgálni, hogy a közművállalatok hatékonyan használják-e 

fel a rájuk bízott közpénzeket, eleget tesznek-e a vállalkozás folytatásának, szám-

viteli alapelvnek.  
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2. Szakirodalmi feldolgozás 

Az Alaptörvény megfogalmazza a közpénzekkel történő rentábilis, takarékos 

gazdálkodást (Lentner, 2017). A helyhatóságok gazdasági önállóságát jelzi, hogy 

önálló vagyonnal rendelkeznek, közpénzekkel gazdálkodnak (Lentner, 2014). Az 

önkormányzatok közfeladataik ellátása érdekében gazdasági társaságokat működ-

tethetnek, mely társaságoknál előtérbe került a vállalkozás folytatására alkalmas 

képesség (Hegedűs – Széles, 2015; Lentner – Parragh, 2017). A helyhatóságok és 

a tulajdonukban lévő vállalkozások nem termelhetnek veszteséget, és mindemel-

lett folyamatosan emelniük kell közszolgáltatásaik színvonalát (Zéman – Tóth, 

2015, Hegedűs, 2012; Hegedűs- Zéman, 2016). Ha az önkormányzati tulajdonú 

társaságok teljesítményét értékeljük, kiemelten fontos megvizsgálni, hogy a vál-

lalkozás a jövőben is fenn tudja-e tartani a működőképességét (Lentner, 2013). Ezt 

jelentősen megalapozhatja a beszerzés folyamat és a megfelelő partnerek kiválasz-

tása is (Pató-Kopácsi-Kreiner, 2015). 

A vállalkozás folytatásának számviteli alapelvét – mely ténylegesen nem is alap-

elv, hanem a többi, számviteli törvényben megfogalmazott alapelv érvényesítésé-

nek feltétele (Borzán, 2016) – a legkönnyebben csődmodellek alkalmazásával 

vizsgálhatjuk. A legismertebbnek számító Altman modellt Karas és szerzőtársai 

(2013, 2017) ezen modell újraszámítását végezte el a megváltozott makrogazdasá-

gi feltételrendszerhez igazítva. A modell a következő képletet alkalmazza: 

 

ahol az 

X1  

X2  

X3  

X4  

X5  

 

A modell szerint, ha a Z értéke 0,1419 felett van, akkor a vállalat a túlélő kategó-

riába tartozik, ha -0,0581 és 0,1419 közötti az érték, akkor a szürke zónába sorol-

ható, és amennyiben az érték -0,0581 alá esik, akkor csődös a vállalat.  
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3. Anyag és módszer 

A vizsgálat során Karas és szerzőtársa által kifejlesztett csődmodell segítségével 

vizsgáltam a magyarországi önkormányzati tulajdonú közművállalatok csődkoc-

kázatát. A közművállalatok helyzete azért is fontos, mert a víziközmű ágazat ese-

tében 2011. évben vagyoni átrendeződés történt, a hulladékgazdálkodási szektor-

ban is törvényi változás következett be 2012. évben, azaz, hogy ezen közfeladatot 

csak önkormányzati tulajdonú cég végezheti el, illetve 2013. évben életbe lépett a 

hatósági árszabályozás (Hegedűs, 2016; Lentner, 2015). A vizsgálat alá vont cé-

gek darabszáma 332 volt, s az alábbi 1. táblázat szemlélteti a vállalatok ágazati 

megoszlását, illetve településkategóriánkénti elhelyezkedését.  

1. táblázat: A vizsgált vállalkozások ágazati és településkategóriánkénti besorolása 

 

Ágazat 

Összesen Hulladékkezelés 

és gazdálkodás 
Távhőszolgáltatás 

Víz és 

csatornamű 

Település 

főváros 2 4 4 10 

város 88 42 48 178 

megyei 

jogú 

város 

32 11 17 60 

község 37 4 43 84 

Összesen 159 61 112 332 

Forrás: Saját szerkesztés TEÁOR számok és székhely alapján 

A vállalkozások értékeit 2011 és 2016 között vizsgáltam a csődmodell segítségével. 
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4. Eredmények 

A következő 2.-7. táblázatok a vállalkozások csődmodell szerinti besorolását 

szemlélteti ágazatonként a vizsgált időszakban.  

2. táblázat: 2011. évi eredmények 

 

Csődmodell 2011. év 

Összesen 
csődös 

szürke 

zóna 
túlélő 

Ágazat 

Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 5 20 70 95 

% ágazaton 
belül 

5,3% 21,1% 73,7% 100,0% 

Távhőszolgáltatás 

Darab 15 12 25 52 

% ágazaton 

belül 
28,8% 23,1% 48,1% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 14 16 54 84 

% ágazaton 

belül 
16,7% 19,0% 64,3% 100,0% 

Összesen 

Darab 34 48 149 231 

% ágazaton 

belül 
14,7% 20,8% 64,5% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 

2011. évben a csődmodellt a vizsgált 332 cég közül mindössze 231 darab vállal-

kozásra sikerült lefuttatni a hiányzó értékek miatt. A három ágazati kategória 

közül jól látható, hogy a hulladékgazdálkodással tevékenykedő vállalatok mutató-

számai érték el a legjobb eredményt, a vizsgált vállalkozásokra kiszámított csőd-

modell Z értékének mindössze 5%-a került a csődös kategóriába. A távhőszolgál-

tatási tevékenységgel foglalkozó vállalkozások Z értékei fele-fele arányban oszlot-

tak meg a csődös és szürkezóna (27 darab), valamint a túlélő kategóriákban (25 

darab). A víziközmű vállalatok már jobb képet mutatnak a távhőszolgáltatást nyúj-

tó cégekhez képest, a vizsgált vállalkozások 64,3 %-ának a csődmodell szerinti 

értéke jónak mondható.  
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3. táblázat: 2012. évi eredmények 

 

Csődmodell 2012. év 

Összesen 
csődös 

szürke 

zóna 
túlélő 

Ágazat 

Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 26 17 66 109 

% ágazaton 

belül 
23,9% 15,6% 60,6% 100,0% 

Távhőszolgáltatás 

Darab 7 21 24 52 

% ágazaton 

belül 
13,5% 40,4% 46,2% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 29 25 36 90 

% ágazaton 

belül 
32,2% 27,8% 40,0% 100,0% 

Összesen 

Darab 62 63 126 251 

% ágazaton 
belül 

24,7% 25,1% 50,2% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 

2012. évre valamennyi ágazatban visszaesés látható. A hulladékkezeléssel és gaz-

dálkodással foglalkozó vállalkozásoknak már csak 60,6%-a került a túlélő ka-

tegróiába, 2011. évben ez az érték több mint 70% volt. A távhőszolgáltatással 

foglalkozó cégek esetében jelentős változást nem látunk egy év vonatkozásában, 

azonban a víziközmű társaságoknak mindössze a 40 %-a került a túlélő kategóriá-

ba, ami jelentős visszaesés 2011. évhez képest, mely változás magyarázható a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint 

végbemenő vagyonátrendezéssel. 

 

4. táblázat: 2013. évi eredmények 

 

Csődmodell 2013. év 

Összesen 
csődös 

szürke 

zóna 
túlélő 

Ágazat 
Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 14 20 68 102 

% ágaza-

ton belül 
13,7% 19,6% 66,7% 100,0% 
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Távhőszolgáltatás 

Darab 10 19 22 51 

% ágaza-

ton belül 
19,6% 37,3% 43,1% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 17 18 56 91 

% ágaza-

ton belül 
18,7% 19,8% 61,5% 100,0% 

Összesen 

Darab 41 57 146 244 

% ágaza-

ton belül 
16,8% 23,4% 59,8% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 

2013-ban mindössze a víziközmű vállalatok esetében figyelhető meg eltérés az 

előző évhez képest. Ebben az évben a vizsgált vállalkozások 61,5%-a túlélő kate-

góriába sorolható, ami azért ellentmondásos, mert Hegedűs (2016) vizsgálata 

rámutatott arra, hogy ezen vállalatok hosszú lejáratú kötelezettségei több mint 

hatszorosára növekedtek, illetve ebben az évben történt a hatósági árszabályozás 

is. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a víziközmű vállalatok értékei 2014 és 2016 

között már nem mutatnak ilyen kedvező képet. 

5. táblázat: 2014. évi eredmények 

 

Csődmodell 2014. év 

Összesen 

csődös 
szürke 

zóna 
túlélő 

Ágazat 

Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 57 38 48 143 

% ágaza-

ton belül 
39,9% 26,6% 33,6% 100,0% 

Távhőszolgáltatás 

Darab 11 20 27 58 

% ágaza-

ton belül 
19,0% 34,5% 46,6% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 31 24 38 93 

% ágaza-
ton belül 

33,3% 25,8% 40,9% 100,0% 

Összesen 

Darab 99 82 113 294 

% ágaza-
ton belül 

33,7% 27,9% 38,4% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 
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2014. évben a hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságok értékeit érdemes 

figyelemmel kísérni. 2013-tól törvényi változás eredményeképp kizárólagosan 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság láthatja el ezt a szakfeladatot, illetve 

érezhető az ágazatban a hatósági árszabályozás bevezetése is. A korábbi közszol-

gáltatási szerződések 2014. június 30-ig voltak érvényesek. Az átállás eredménye-

képp a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatok közel 40%-a a csődös kate-

góriába, valamint 26,6%-a a szürke zónába esett, mindössze 33,6% tartozott a 

túlélő kategóriába. 2015. és 2016. évre ezen értékek jelentősen javultak, a 2014. 

év előtti értékekhez közelítettek az eredmények. 2013-hoz képest a víziközmű 

vállalatok értékeinél is csökkenést tapasztalunk.  

6. táblázat: 2015. évi eredmények 

 

Csődmodell 2015. év 

Összesen 

csődös 
szürke 
zóna 

túlélő 

Ágazat 

Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 46 30 70 146 

% ágaza-
ton belül 

31,5% 20,5% 47,9% 100,0% 

Távhőszolgáltatás 

Darab 9 23 26 58 

% ágaza-

ton belül 
15,5% 39,7% 44,8% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 29 24 39 92 

% ágaza-

ton belül 
31,5% 26,1% 42,4% 100,0% 

Összesen 

Darab 84 77 135 296 

% ágaza-

ton belül 
28,4% 26,0% 45,6% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 
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7. táblázat: 2016. évi eredmények 

 

Csődmodell 2016. év 

Összesen 

csődös 
szürke 

zóna 
túlélő 

Ágazat 

Hulladékkezelés és 

gazdálkodás 

Darab 35 32 82 149 

% ágaza-

ton belül 
23,5% 21,5% 55,0% 100,0% 

Távhőszolgáltatás 

Darab 5 18 37 60 

% ágaza-
ton belül 

8,3% 30,0% 61,7% 100,0% 

Víz és csatornamű 

Darab 23 29 47 99 

% ágaza-

ton belül 
23,2% 29,3% 47,5% 100,0% 

Összesen 

Darab 63 79 166 308 

% ágaza-

ton belül 
20,5% 25,6% 53,9% 100,0% 

Forrás: Saját kutatás SPSS output alapján 

2015-ben és 2016-ban jelentős változást nem figyelhetünk meg (6.-7. táblázat) a 

vállalkozások Z értékeiben, talán annyit érdemes megjegyezni, hogy 2016-ban a 

távhőszolgáltatást nyújtó cégek már 61,7%-a sorolható a túlélő kategóriába, ez az 

érték 2015-ben mindössze 44,8% volt. A kormányzat célja a következő években, 

hogy egyre több településen, közintézményben vezetik be a távfűtést.  

5. Következtetések 

A közművállalatok teljesítményében megfigyelhetjük a törvényi szabályozások 

hatásait. A csődmodellek értékeiben visszaesést láthattunk a víziközmű vállalatok 

vagyonátrendezések, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényi 

rendelkezések hatására. A 2013. évi hatósági árszabályozás hatásai főleg a hulla-

dékgazdálkodással és víziközmű szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaságok 

esetében voltak érezhetőek. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2011 és 2016 

közötti időszakban csupán a távhőszolgáltatással foglalkozó vállalkozások eseté-

ben figyelhetünk meg javulást a csődmodell alapján kiszámolt értékekben. 2016-
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ban a vizsgált vállalkozások mindössze 53,9 %-a került a túlélő kategóriába, tehát 

elmondható, hogy a vállalatok több mint 45 %-ánál állt fenn a fizetésképtelenség 

veszélye, amely bekövetkezésével a vállalkozás folytatásának számviteli alapelv 

sem érvényesül.  
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