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Absztrakt: Az állami szféra (központi és helyi) vállalatai és intézményei a költségvetés nagy 
hányadát kötik le, ugyanakkor a kiszolgálás színvonala egyre több elégedetlenséget vált ki 
és fékezi a gazdaság fejlődési lehetőségeit. Ezen szervezetek korábbi formában való 
működése konzerválná a magas költségek mellett alacsony színvonalú ellátást biztosító 
rendszereket. Tiszta viszonyok teremtésére van szükség, ahol világosan látszik, kinek, mi, 
mennyibe kerül. Erre kínál egyfajta megoldást a tevékenység-kihelyezés vagy kiszervezés, 
máképpen közelítve erőforrás-bevonás. 
A magánszféra vállalatai számára egyfajta stabilitást, a kockázatok mérséklődését, előnyös 
versenypozíciót jelenthet a közfeladatokban való részvétel. 
A demográfiailag öregedő társadalom egyre nagyobb terheket ró a közszolgáltatások 
finanszírozására. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közszolgáltatások 
színvonalának megtartása érdekében a kormányzatnak támaszkodnia kell a privát szférára, 
ugyanis a magánszektor számos esetben innovatívabb megoldásokkal, alacsonyabb 
költségekkel tud a társadalmi elvárásoknak eleget tenni. Az anyagiakban szűkölködő 
kormányzatoknak a hagyományos közbeszerzések mellett alternatív megoldásokat kell 
találniuk a társadalmi szükségletek minél magasabb színvonalon történő kielégítése 
céljából. 
Az alapvető közszolgáltatások biztosítása az állami szektor felelőssége, de a szolgáltatások 
tervezésére, finanszírozására, kivitelezésére ma már különböző megoldások elfogadottak. 
Az elmúlt években jelentős fejlődés figyelhető meg a köz- és magánszféra együttműködését 
illetően, főként a közlekedési infrastruktúra, a környezetvédelem, az oktatás és az 
egészségügy területein. 
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1. Bevezetés 
A köz- és a magánszféra szorosabb együttműködésének kérdése a 90-es években 
került előtérbe az európai országokban. Ebben az időszakban egyre erőteljesebben 
szembesültek ezek az országok a költségvetési korlátaikkal, amely a modernizáció 
és a maastrichti konvergencia kritériumok következtében tapasztaltak. Az 



együttműködés szorosabbá tételét részben pénzügyi tényezők indokolják, de 
legalább ennyire fontos ok az állam által nyújtott közszolgáltatások 
hatékonyságának, minőségének javítása és a beruházások során felmerülő 
kockázatok megosztásának igénye. A magánszféra oldaláról is megfogalmazódik 
a közfeladatok ellátásába való fokozottabb bekapcsolódás igénye, hiszen ezáktal 
jelentős nagyságú, stabil piac válik elérhetővé. 

Magyarország, mint az Európai Unió új tagállama – a többi, vele egyidőben 
csatlakozott, elsősorban közép-kelet európai országhoz hasonlóan –, ugyanazokkal 
a problémákkal a régebbi tagországokhoz képest egy kevéssé kiforrott helyzetből 
néz szembe. Az újonnan csatlakozott országokban az állam szerepének “hirtelen”, 
szinte sokkszerű megváltozása figyelhető meg. (Miközben a társadalom, a 
gazdasági szereplők a túlzott állami feladatvállalást maguk is “nyűgnek” érezték, a 
hirtelen kivonulás úrt hagyott maga után.) 

Az állam, mint gazdasági szerplő szerepköre globálisan megváltozott, a 
működtető, domináns szerepkör egyre inkább ösztönző, koordináló szerepre 
cserélődik. Az állam korábbi, – versenyt kizáró, torzító, nagy költségvetéssel, 
domináns elosztórendszert működtető – “beavatkozó” szereplőből a 
közvagyonnal, közforrásokkal hatákényan gazdálkodó, az általa előnyösnek tartott 
fejlesztéseket “ösztönző” szereplővé változik. 

Az állami szerepvállalás átalakulása együtt jár a magánszféra aktivizálódásával. 
Növekszik az igény a magán szféra közveladatok ellátásába való aktívabb 
bekapcsolódására, miközben a közfeladat definiálása is folyamatosan változik. A 
gondoskodó, privát szféra helyett tevékenykedő állam helyett a közfeladatok 
ellátásába tevékenyen bekapcsolódó, kölcsönösségen alapuló kaapcsolatrendszer 
jön létre. 

A magánszféra szerepének erősödése első lépésben a privatizáció kapcsán 
figyelhető meg az új uniós tagállamokban, így Magyarországon is. A 
privatizációval a korábbi állami tulajdon magántulajdonba kerül, ezzel az állami 
kapcsolat megszűnik. Megmarad viszont a közfeladat, ami új értlmezést kap. 

2. A köz-és magánszféra együttműködésének 
hagyományos modellje 

A közszolgáltatás létrehozását az állam különböző mértékben bízhatja a 
magánszférára. A közbeszerzés hagyományos modelljében az állam a nyújtani 
kívánt közszolgáltatás szempontjai alapján meghatározza infrastrukturális 
igényeit. Az infrastruktúra megtervezését, illetve megépítését versenyeljárás útján 
bízza a magánszektorra. A megépült létesítmény tulajdonjoga az államnál marad, 
működtetését, a közszolgáltatás nyújtását pedig az állam saját apparátusával vagy 
rövid távú outsourcing-szerződések keretében a magánszférával végezteti. A 
hagyományos modellben a közszolgáltatáshoz kötődő egyes részfeladatokat az 



állam elkülönülten kezeli, a magántársaság egy jól körülhatárolt feladatkört lát el, 
és erre korlátozott felelősséget vállal. A kockázatot és a finanszírozást az állam 
viseli. 

A tevékenységek kiszervezésének (outsourcing) fajtái: 

A kategóriák a magánszféra felelősségének eltérő szintjei alapján különíthetők el. 
Így megkülönböztethetünk szolgáltatási, üzemeltetési és lízingszerződéseket. 

1. Szolgáltatási szerződések: Az állam meghatározott (rész)szolgáltatás 
nyújtására versenyeztetés útján szerződik a magán-társasággal. A szerződések a 
közszolgáltatás időhorizontjához képest rövid távúak (néhány hónaptól néhány 
évig). A szerződés tárgya általában egy új technológia alkalmazása (pl. 
autópályadíj-szedés, vízórák üzembe helyezése, karbantartása, leolvasása, 
járművek, illetve egyéb technikai rendszerek karbantartása). A szolgáltatási 
szerződések révén az állam a magánszféra technológiai szaktudását hasznosítja, 
ami költséghatékony technológiák alkalmazását teszi lehetővé. A beruházás és a 
közszolgáltatás egészének átfogó menedzselése ugyanakkor az állam kizárólagos 
felelőssége marad. 

2. Üzemeltetési szerződések: Az üzemeltetési szerződések esetében az eszköz 
működtetésének és menedzselésének felelőssége a magántársasághoz kerül, ezért 
a magántársaságot jobban ösztönzi technológiai innovációra és költséghatékony 
megoldások alkalmazására, mint a szolgáltatási szerződések. A szerződések rövid 
távúak, de a szolgáltatási szerződések futamidejénél hosszabb periódusra szólnak. 
A magántársaság az államtól vagy fix vagy teljesítményarányos díjat kap (utóbbi 
esetben a szolgáltatás színvonala határozza meg a fizetendő díjat).Az üzemeltetési 
szerződéseknél a magántársaság felelőssége a létesítmény működtetéséért 
nagyobb, mint a szolgáltatási szerződések esetében, ugyanakkor a beruházási 
döntések továbbra is az állami szféra hatáskörébe tartoznak. A szerződéstípus 
lépcsőfoknak tekinthető a magánszféra jövőbeni intenzívebb bevonása felé, 
segítheti a bizalom kiépülését. Az üzemeltetési szerződések a szolgáltatás 
minőségének javítására ösztönöznek. 

3. Lízingbe adás: Lízingszerződések esetén a magáncég felelősséget vállal a 
köztulajdonban álló eszköz működtetéséért és karbantartásáért. A lízingdíjjal 
megveszi a jogot a működtetésből eredő hasznokra, ezáltal a működtetés keresleti 
kockázatának nagy része a magáncéget terheli, mivel meghatározott szolgáltatási 
színvonal mellett költségei befolyásolják a profitot. Az előző két 
szerződéstípushoz hasonlóan a lízingkonstrukciók esetében is az állami tulajdonos 
felelőssége marad a projekt átfogó tervezése, a beruházási döntések meghozatala, 
illetve a szolgáltatási hálózat fejlesztése. Ugyanakkor a lízingelőt már terhelhetik 
bizonyos felújítási feladatok, a működés hatékonysága, illetve a profitszint 
javítása érdekében tőkebe-ruházásokat eszközölhet. A lízingszerződések 5-15 éves 
futamidejűek, és olyan infrastrukturális rendszerek esetében alkalmazhatók, 
amelyek önálló bevételt termelnek. Jellemző alkalmazási területük a közlekedési 
és vízműprojektek. 



3. A köz- és a magánszféra együttműködésének PPP 
modellje 

A hagyományos modellben magánszféra csak korlátozott körű kockázatokat visel. 
A PPP megoldások esetében a magánszféra felelőssége és kockázatai eltérőek. Az 
állam integráltan kezeli a projekt egyes szakaszait (tervezés, kivitelezés, 
működtetés), ebből erednek a megoldás hatékonysági előnyei. 

3.1. A PPP Public –Private partnership lényege és jellemző 
vonásai 

„A „Public Private Partnership”, azaz a köz- és magánszféra partnersége az állam 
és a magán-szféra olyan együttműködési formáját jelenti, amelyben a felek a 
közszolgáltatás nyújtásának felelősségét és kockázatát közösen viselik. A PPP 
együttműködések keretében az állam a közszolgáltatások létrehozását a 
tradicionálisnál komplexebb módon bízza a magánszférára.”(1) 

A PPP modell esetében az állam a közszolgáltatás hosszú távú (20-30 éves) 
biztosítását rendeli meg a magánszférától. A magántársaság felelőssége az 
infrastruktúra tervezése, megépítése, működtetése, valamint (legalább részben) a 
projekt finanszírozása, míg az állam (és/vagy a szolgáltatások tényleges igénybe 
vevője) szolgáltatási díjat fizet. A közszférabeli szerződő fél feladata a projekt 
definiálása, a szolgáltatás minőségének meghatározása, az árazási politika 
kialakítása, és az ellenőrzési, monitoring feladatok ellátása. A magánszférával való 
sikeres együttműködéshez szükséges, hogy a felek tisztában legyenek a PPP 
koncepciója mögött meghúzódó alapvető elvekkel és célokkal. A PPP konstrukció 
keretében az állam mint megrendelő az outputokat határozza meg, azaz hogy 
milyen szolgáltatást, milyen minőségben és mennyi ideig kíván igénybe venni. A 
megvalósításukhoz szükséges, jelentős méretű beruházásokkal, vagyis az 
inputokkal csak ezeknek alárendelten foglalkozik. A folyamat eredményeképpen a 
közcél a magánszféra közreműködése révén valósul meg. 

3.1.1. A PPP alapvető struktúrája: 

1. BOT (build – operate – transfer) struktúra, amikor a privátszektor végzi a 
tervezés– építés – működtetés funkcióit, de finanszírozási kockázatvállalás nélkül. 
Előnye, hogy az állam a tervezés, építés, működtetés funkcióit összekapcsolja és 
egy projektként bízza a privát szektorra. Az integrált szemléletből adódóan a 
projekt teljes élettartama alatti összes költséggel számol. A hatékonysági előny 
realizálásának fontos feltétele, hogy a közszféra pontosan leírja az elvárt 
szolgáltatás paramétereit, itt ugyanis nincs közvetlen beleszólása az 
eszközparaméterek megválasztásába. Ezen szerződések versenyeljárás keretében 
köttetnek, a pályázók bemutatják terveiket és a nyújtandó szolgáltatás paramétereit 
és  azok költségvonzatát. A pénzügyi forrásokat az állam biztosítja. Általában 20 



éven túli futamidejűek. Jellemző alkalmazási területek: tömegközlekedés és 
szennyvíz-infrastruktúra. 

2. DBFO (design – build – finance – operate) struktúra esetében a finanszírozás is 
a magánszektort terheli, ezáltal új finanszírozási források válnak elérhetővé. Az 
összeadódó források révén az egyes beruházások hamarabb megvalósulnak, 
javítva ezzel a megtérülési feltételeket. 

3. A koncesszió jellemzőit tekintve megegyezik az előzővel, de az eszközök 
tulajdonjoga kötelezően az államnál marad. A magántársaság megvalósítja a 
projektet, majd jogot kap a létesítmény használatához kapcsolódó díjszedésre. A 
koncesszióba adható tevékenységek az állami törzsvagyonhoz tartoznak, törvényi 
szabályozás alá esik. 

A DBFO és a koncessziós szerződéseket 25-30 évre kötik, bevételt termelő 
projektekre alkalmazzák. 

(A nemzetközi terminológia nem egységes a PPP konstrukciókat illetően, az 
amerikai terminológia az előbbi, uniós terminológiától eltér.) 

3.1.2. A PPP modell kulcsfontosságú elemei 

A PPP modell fontos követelményei közé sorolják a megfelelő, kompetitív 
közbeszerzési eljárás folytatását, a megfelelő szakmai háttér biztosítását, 
megfelelő jogi, intézményi háttér kiépítését, a projektek időben történő, pontos 
megtervezését. Általában nagy volumenű, nemzeti szintű, fejlesztési prioritást 
élvező projektek kerülnek a modellbe. A PPP folyamat központi eleme a kockázat 
kezelése. A kockázatmegosztás optimális arányának megválasztásánál fő 
szempont, hogy annak a félnek kell viselnie a kockázatot, amelyik a legjobban 
tudja azt kezelni. A túlzott mértékű kockázatáthárítás is a költségek 
megnövekedésében jelentkezhet, mert „a magánszféra túlárazza azokat a 
kockázatokat, amiket nem tud megfelelően kezelni, másrészt a magánbefektető 
túlzott kockázatvállalása a projekt sikerét és működőképességét veszélyezteti.” 
GKM[2004] A kockázatot minden esetben, az ügy sajátosságainak megfelelően 
kell megosztani. Óvakodni kell attól, hogy a projekt költségének nagysága 
egyértelműen meghatározza, illetve áthárítsa a kockázatot a magánszférára, mert a 
privát szféra profitorientáltsága révén esetleg túl nagy árat kér a „plusz 
szolgáltatásért”. Arra is vigyázni kell, hogy a privát szektor kockázatviselése a 
megfelelő arányban legyen meghatározva, mivel ez minőségi és hatékonysági 
problémákat vethet fel a szolgáltatás kapcsán. 

A politikai támogatás és elkötelezettség rendkívül fontos, elsősorban a nagy 
volumenű és a kezdeti projektek esetében. A társadalmi közvélekedést sem lehet 
figyelmen kívül hagyni, mert hosszú távon ez is meghatározó tényező lehet, 
elsősorban természetesen azokban az esetekben, amikor a felhasználóknak fizetni 
kell a szolgáltatásért, vagy amikor a PPP konstrukciót a magasabb minőség 
ígéretével alkalmazták. Felmérések feltárták, hogy mennyire fontos a pontos és 



végiggondolt jogi és intézményi háttér kidolgozása, ami segít a feleknek érezni a 
projekt, és azon belül a saját felelősségük határait. A PPP projektek nem 
elszigeteltek, nem szabad a módszer miatt elválasztani más projektektől. Nagy a 
stratégiai tervezés szerepe, és fontos egy PPP –stratégia kialakítása, például, hogy 
az ilyen programban megvalósítandó projektek integráltan illeszkedjenek a 
nemzeti fejlesztési tervek profiljába. Az együttműködés sikere abban nyilvánul 
meg, hogy „azonos pénzért nagyobb érték” jön létre és az együttműködő partnerek 
kölcsönösen elégedettek, és elégedettek természetesen a felhasználók. 

3.1.3. A kockázatok típusai 

A köz- és magánszféra együttműködésének egyik kulcstényezője az optimális 
kockázatmegosztás. A kockázat itt a beruházás sikeres megvalósítását nagyban 
befolyásoló tényező: az idő, a költség és a minőség. A kockázatátvállalás a 
magántársaságokat hosszú távú szemléletmód alkalmazására szorítja és arra is 
ösztönzi, hogy a vállalt kötelezettségeiket időben, kedvezőbb 
költséghatékonysággal és jobb minőségben teljesítsék. 

1. Építési kockázat 

Ide tarozik a PPP-ben megvalósult eszköz szerződésben meghatározott időpontot 
követő, késedelmes átadásának, valamint annak kockázata, hogy az eszköz nem 
felel meg az előírt standardoknak. Továbbá a pótlólagos költségek, technikai hibák 
felmerülésének, illetve a projekt működéséből adódó negatív externáliás hatások 
kockázata. Amennyiben a negatív externáliás hatást az állam kompenzálja, úgy az 
építési kockázatot nem csupán a magánvállalat viseli. Továbbá nem lehet az 
eszköz kormányzati mérlegen kívüli tétel akkor sem, ha az állam az eszköz 
készültségi szintjétől függetlenül kezd szolgáltatási díjat fizetni a 
magántársaságnak, hiszen ez is azt bizonyítja, hogy az építési kockázat nagy 
részét az állam viseli. 

2. Rendelkezésre állás kockázata 

Azon kockázatok tartoznak ide, amikor a magántársaság nem tudja a szerződésben 
vállalt mennyiséget és/vagy minőségi illetve biztonsági standardoknak megfelelő 
szolgáltatást nyújtani. Ilyen esetben, ha a magántársaság által nyújtott szolgáltatás 
nem éri el a kívánt színvonalat, és a magántársaság viseli a rendelkezésre állási 
kockázatot (nem állami eszköz esetén), az állam automatikusan a rendelkezésre 
állással arányosan csökkentett díjat fizeti a magántársaságnak. A büntetés 
eshetősége erős ösztönzőként hat a magántársaságok hatékonyságának növelésére. 

3. Keresleti kockázat 

Ide tartoznak a kereslet ingadozásaiból eredő kockázatok, azaz olyan esetek 
amikor a projektben megvalósult szolgáltatás iránt a szerződésben rögzített 
kereslettől jelentős mértékben eltérő mennyiségű kereslet mutatkozik. Ide tartozik 
a végső felhasználókon kívülálló okokból – mint gazdasági, üzleti ciklusok, piaci 
trendek, vagy technológiaavulás következményeként – kialakult jelentős 



keresletváltozások. Amennyiben az állam viseli a keresleti kockázatot, úgy az 
állam a végső felhasználók keresletétől függetlenül fix díjbevételt garantál a 
magántársaságnak (a kormányzati beavatkozások következményeként kialakult 
keresletváltozások kivételével), s ilyenkor állami eszközről beszélhetünk. A 
kockázatok nagy része a megvalósult eszköz generálta bevételekhez kapcsolódik. 
Ha az építési kockázat és a rendelkezésre állási vagy a keresleti kockázat legalább 
egyike a magántársaság kezében van, akkor a megvalósult eszköz a kormányzati 
szektoron kívüli eszköznek (és így mérlegen kívüli tételnek) minősül. A 
kormányzat ilyenkor kötelezettséget vállal, hogy egy előre meghatározott ideig a 
magánvállalat által megvalósított szolgáltatásokért rendszeresen díjat fizet, s így a 
megvalósítás kezdeti költségeit a projekt teljes élettartamára szétosztja, elkerülve 
így az egy összegben kifizetendő, magas kezdeti költségeket, az ebből adódó 
költségvetési megszorításokat, s az államadósság hirtelen jelentős növekedését. 
Hosszútávon azonban a PPP projektben megvalósult beruházás államadósságra 
gyakorolt hatása megközelítőleg azonos a hagyományos közbeszerzési eljárással 
megvalósult projektek hatásával, csak a PPP-vel lehetőség nyílik a kötelezettségek 
„szétsimítására” a projekt teljes időtartama alatt. 

3.1.4. A PPP projektek előnyei 

1. Az infrastrukturális fejlesztések gyorsítása és növelése. A kormányzat számára 
lehetővé válik nagy összegű beruházások megvalósítása, mert a kiadások egy 
összegben való kifizetése helyett a későbbiekben több részletben való kifizetésére 
van lehetőség. 

2. A beruházások gyorsabb megvalósítása. A magánvállalat ösztönözve van a 
tervezési és építési munkák mielőbbi megvalósítására, mert a vállalt teljesítés 
késése vagy elmulasztása esetén nyereségtől esik el. 

3. Összköltség-csökkenés. A magánszféra a megvalósított beruházás 
működtetésébe és fenntartásába való bevonásával, ezen szakaszok költségeinek 
csökkentésében is érdekeltté válik, amely hosszútávon hatékonyságnövekedést 
eredményez. 

4. A kockázatmegosztás optimalizálása. A PPP kiadásokon belül meghatározó a 
kockázatvállalás díja. A magánszféra hosszú távú kockázatvállalása hozzájárul a 
projekt gyorsabb megvalósításához, valamint az összköltség-szemlélet 
alkalmazásához. 

5. A szolgáltatások minőségének javulása. A PPP-ben megvalósuló projektek – 
kihasználva a privát szektor hatékonyságát, szakértelmét és versenyképességét – 
kedvezőbb eredményeket érhetnek el, mint a hagyományos közbeszerzési 
eljárásokkal. 

6. A PPP-vel lehetővé válik a legfejlettebb technológiák használata, a nagy 
multinacionális vállalatok bevonásával. 



3.1.5. Ellenérvek 

A PPP-ben megvalósuló infrastrukturális beruházások költségei számos esetben 
meghaladják a hagyományos közbeszerzési eljárással létrehozott beruházások 
költségeit, mégis néhány projektnél részletes költség-haszonelemzéssel 
kimutatható, hogy a magánszféra bevonásával összességében nagyobb társadalmi 
haszon érhető el, mint anélkül. 

A PPP szerződések létét sokszor megkérdőjelezik azért is, mert az állam tud 
legolcsóbban hitelhez jutni, s így olcsóbban tudja a projekteket finanszírozni, mint 
a magánszféra. Ráadásul a PPP-hez kapcsolódó költségek között a közbeszerzési 
eljárásnál nem szereplő költségtényezők is felmerülnek, mint például a 
szerződéses, jogi kiadások, a tender és értékelési folyamatok költségei. 

3.2. A PPP alkalmazásának fő területei 
Az infrastruktúra fejlesztésében, annak különösen nagy finanszírozási igényére és 
az állam szűk finanszírozási képességére tekintettel, jelentős szerepet kap ez a 
megoldás. A privát szféra számára azonnali piaci lehetőség és jövőbeni 
mozgásterének fontos meghatározója. A kutatás-fejlesztés és az innováció 
területén a nagy költségigény és a fejlesztési kockázat egyaránt indokolja a 
kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést. A finanszírozási források bővítése 
és a kihasználatlan erőforrások bevonása mellett jelentős pozitívuma az 
együttműködésnek az, hogy a magánszféra mobilizálásával és érdekei érvényre 
juttatásával valósul meg. Az európai országokban mindenek előtt a közlekedési 
infrastruktúra, a vízgazdálkodás, hulladékkezelés, környezetvédelem, az 
egészségügy és az oktatási rendszer fejlesztésében támaszkodnak erre a megoldási 
módra. 

3.3. Magyarországi PPP intézményi háttere és eljárási rendje 
A Kormány a PPP struktúra magyarországi bevezetésének előmozdítása 
érdekében 2098/2003. (V.29.) számú határozatával rendelkezett a PPP Tárcaközi 
Bizottság létrehozásáról. 

A testület feladata, hogy megteremtse a PPP struktúra magyarországi 
elterjedésének előfeltételeit, és közvetítse a PPP-konstrukciókkal kapcsolatos 
információkat a közigazgatáson belül. A Bizottság feladata továbbá az elkészült 
PPP-projekttervek szakmai véleményezése, mielőtt azok a megfelelő véleményező 
vagy döntéshozó fórum (Gazdasági Kabinet, Kormány vagy Országgyűlés) elé 
kerülnének. A PPP hazai meghonosításához kapcsolódóan a Bizottság 
legfontosabb feladata a jogszabályi háttér áttekintése volt. Mivel a PPP-projektek 
odaítélése jellemzően a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, a testület 2003 
második felében javaslatokat tett – az ország uniós csatlakozása miatt amúgy is 
napirenden lévő – közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény (Kbt.) PPP 



projektek beszerzését elősegítő módosítására. Mivel a PPP projektek az állam 
hosszú távú kötelezettségvállalását igénylik, a törvényi háttér megteremtése 
érdekében a Bizottság javaslatokat tett az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII: törvény (Áht.) módosítására. A Bizottság PPP projektek közszférabeli 
fogalmát tágan értelmezi, ezért feladatának tekinti az önkormányzatok és a magán 
szektor között létesülő PPP projektek ösztönzését is, így feladatának tartja az 
önkormányzati törvény áttekintését is. Az egyes szaktárcák által kidolgozott PPP 
projekt előterjesztések véleményezéséhez kötődően a Bizottság kidolgozta az 
előterjesztések tartalmi követelményrendszerét (milyen kérdéseket, 
problémákat kell megválaszolnia egy előterjesztésnek), továbbá az eddigi 
tapasztalatok alapján javaslatot dolgozott ki a PPP projektek eljárásrendjéről. 

3.3.1. A PPP forma költséghatékonyságának elemzése 

Pénzügyi számításokkal szükséges igazolni, hogy miért költséghatékonyabb az 
adott beruházás PPP formában történő megvalósítása a hagyományos állami 
beruházással szemben. Ennek lehetséges elemzési eszköze a PSC értékének 
(Public Sector Comparator27) kiszámítása. A PSC a projekt nettó jelenértékét adja 
meg hagyományos állami beruházás és üzemeltetés esetén, ezt az értéket kell 
összevetni a PPP konstrukció nettó jelenértékével (NPV). A PPP projekt akkor 
tekinthető költséghatékonynak az állami beruházással szemben, ha nettó 
jelenértéke kedvezőbb a PSC értéknél (pontosabban a módosított PSC-nél, 
ugyanis a tárgyalásos szakaszban a megrendelt szolgáltatás paramétereinek 
módosulása, illetve a kockázatok pontos beárazása a PSC-t megváltoztatja és 
átárazza, ezek azonban indokolt módosulások). A nettó jelenérték kiszámítása 
mellett a kiadásokat költségvetési szemléletben is be kell mutatni, azok időbeli 
ütemezésével együtt. A projekttervezetnek tartalmaznia kell a benyújtó tárca által 
felügyelt, már folyamatban lévő PPP- vagy egyéb, hosszú távú 
kötelezettségvállalással járó projektek évenként összegzett 
kötelezettségvállalásainak összértékét is. 

3.4. A privatizáció és a közfeladatok 
A közszolgáltatás biztosításáért vállalt felelősség, illetve a kockázatmegosztás 
mértéke alapján a köz- és magánszféra együttműködésének hagyományos, illetve 
PPP modelljét különböztethetjük meg. Az együttműködés lényeges eleme a 
privatizáció, ami egy állami társaság eszközeinek, illetve részvényeinek eladását 
jelenti. A privatizáció lehet részleges, illetve teljes. A privatizáció a koncesszióhoz 
annyiban hasonló, hogy a létesítmény hasznosítási jogát a magánszektor 
megkapja, a koncessziótól eltér viszont abban, hogy privatizáció esetén az eszköz 
tulajdonjoga is a magántársaságé lesz, az államnak – a regulátor szerepen, a 
monopolista árazást megakadályozó beavatkozásokon, illetve törvény által 
meghatározott keretek között minimális működtetési és szolgáltatási rendszer 
előírásán felül – nincs további hatásköre az eszközt illetően. A privatizáció, 



különösen a nemzetgazdasági jelentőségű szektorok esetében (pl. vízgazdálkodás, 
Autópálya-hálózat) érzékeny eszköz, alkalmazásának az ideológiai, politikai 
megfontolások mellett jogszabályi akadályai is lehetnek. A részleges privatizáció 
ugyanakkor lehetőséget ad a magántőke bevonására és a magánszféra 
hatékonyságának érvényesítésére úgy, hogy a nemzetgazdasági jelentőségű 
eszközök feletti állami kontroll is megmarad. 

Összegzés 

A köz- és magánszféra együttműködése (public-private partnerships – PPP) olyan 
kapcsolatot jelent közfeladatok ellátására, amelyen belül az állam és a 
magánszférabeli fél az infrastrukturális beruházások tervezését, finanszírozását, 
megvalósítását és/vagy üzemeltetését közösen végzik. E feladatokat 
hagyományosan az állam vagy más kormányzati szervek közbeszerzési 
pályázatokkal valósították meg. Az angol, spanyol, portugál és ír példák 
tanúskodnak arról, hogy a PPP számos előnyt biztosít mindkét félnek bizonyos 
feladatok teljesítésében. Ha mindkét fél azt teszi, amit a legjobban tud, akkor a 
közszolgáltatások nyújtása és az infrastrukturális ellátottság gazdaságilag a 
leghatékonyabb módon valósulhat meg. 

A PPP-ben megvalósult beruházásokban a magántársaságok általában hosszú 
távon működnek együtt az állami szférával, nemcsak a projekt finanszírozásáért, 
hanem a szolgáltatás hosszú távú működtetéséért és fenntartásáért is 
kötelezettséget vállalva. A köz és magánszféra közötti együttműködést és a 
szerepvállalások mértékét szerződésben rögzítik. 

A köz- és a magánszektor együttműködése az egységes jogi, pénzügyi, intézményi 
feltételek megteremtésével, anemzetközi tapasztalatok felhasználásával várhatóan 
szorosabbá és széleskörűbbé válik. A közszféra szakmai felkészültsége hozzá járul 
az együttműködés sikeréhez, a sikeres projektek  javítják a közhangulatot és a 
társadalmi fogadtatást. A stratégiai gondolkodás, a  hosszú távú stratégiai tervezés 
jelentősége növekszik. 
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