
    
 
 

Széchenyi István Egyetem 
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

 
 
 
 

 
Stion Zsuzsa 

Okleveles közgazdász 
 
Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása 

 
 
 
 
 

Doktori értekezés 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Konzulens: Prof. Dr. habil. Losoncz Miklós DSc 
Egyetemi tanár 

 
 

Győr 
2012. február 



 
A doktori értekezés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Laky Teréz 

Kutatói Ösztöndíjának támogatásával készült. 
 
 



 
„A számvitelt olykor tudománynak, olykor művészetnek nevezik, nem véletlenül, hiszen 

mindkettő természetéből merít.” 

Robert Emmett Taylor 

 

 



 

 1 

Tartalomjegyzék 

TARTALOMJEGYZÉK ...................................................................................................................... 1 

ÁBRÁK JEGYZÉKE............................................................................................................................ 3 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE.............................................................................................................. 4 

1. BEVEZETÉS ................................................................................................................................ 6 

1.1. Az értekezés témája és célja................................................................................................... 6 
1.2. A kutatás módszerei ............................................................................................................... 9 
1.3. A kutatás hipotézisei ............................................................................................................ 10 
1.4. Az értekezés szerkezete ....................................................................................................... 11 

2. ALAPFOGALMAK ................................................................................................................... 15 

2.1. A kis- és középvállalkozások fogalma................................................................................. 15 
2.2. Pénzügyi alapfogalmak........................................................................................................ 16 
2.3. Számviteli alapfogalmak...................................................................................................... 19 
2.4. Összegzés............................................................................................................................. 23 

3. A VÁLLALATFINANSZÍROZÁS ELMÉLETE................ .................................................... 25 

3.1. Tőkeszerkezeti elméletek..................................................................................................... 25 
3.2. A finanszírozási források típusai és jellemzőik ................................................................... 29 

3.2.1. Belső finanszírozás .......................................................................................................... 30 
3.2.2. Külső finanszírozás.......................................................................................................... 31 

3.3. Összegzés............................................................................................................................. 35 

4. A KKV FINANSZÍROZÁS GYAKORLATA .................. ....................................................... 36 

4.1. Kkv finanszírozás az Európai Unióban................................................................................ 36 
4.1.1. A minta jellemzői ............................................................................................................ 36 
4.1.2. Finanszírozási struktúra................................................................................................... 39 
4.1.3. A kkv-k által alkalmazott források típusai....................................................................... 42 

4.2. Kkv finanszírozás Magyarországon..................................................................................... 48 
4.2.1. A kkv-szektor jellemzői................................................................................................... 48 
4.2.2. A kkv finanszírozás akadályai ......................................................................................... 54 
4.2.3. A magyarországi kkv-k által alkalmazott források.......................................................... 63 

4.3. Összegzés............................................................................................................................. 69 

5. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK SZEREPE A SZÁMVITEL FEJL ŐDÉSÉBEN, 
SZÁMLA- ÉS MÉRLEGELMÉLETEK ......................... ................................................................. 70 

5.1. A számvitel fejlődésének szakaszai .....................................................................................70 
5.1.1. A pre-kapitalizmus .......................................................................................................... 70 
5.1.2. A kereskedelmi kapitalizmus........................................................................................... 72 
5.1.3. Az ipari kapitalizmus....................................................................................................... 75 
5.1.4. A pénzügyi kapitalizmus ................................................................................................. 75 
5.1.5. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standard a kis- és középvállalkozásoknak............... 78 

5.1.5.1. A KKV IFRS létrehozásának célja ......................................................................... 78 
5.1.5.2. A KKV IFRS megalkotásának háttere.................................................................... 79 
5.1.5.3. A kkv fogalma a KKV IFRS szerint ....................................................................... 80 
5.1.5.4. A beszámoló részei ................................................................................................. 81 
5.1.5.5. A KKV IFRS fontosabb egyszerűsítései................................................................. 82 

5.2. Számlaelméletek .................................................................................................................. 83 
 
 
 



 

 2 

5.3. Mérlegelméletek .................................................................................................................. 87 
5.3.1. Materiális mérlegelméletek ............................................................................................. 89 

5.3.1.1. A statikus mérlegelmélet......................................................................................... 90 
5.3.1.2. A dinamikus mérlegelmélet .................................................................................... 91 
5.3.1.3. Az organikus mérlegelmélet ................................................................................... 93 

5.3.2. Reáltudományos elméletek.............................................................................................. 94 
5.3.2.1. A klasszikus elméletek továbbfejlesztése ............................................................... 94 
5.3.2.2. Új elméletek............................................................................................................ 96 

5.4. Összegzés............................................................................................................................. 97 

6. A TITKOS ÖNFINANSZÍROZÁS ESZKÖZTÁRA............. ..................................... 99 

6.1. A vállalkozások saját tőkéje................................................................................................. 99 
6.2. A számviteli törvény alapján választható lehetőségek....................................................... 100 

6.2.1. A beszámoló megjelenési formáját, struktúráját befolyásoló választási lehetőségek.... 100 
6.2.2. Immateriális javak ......................................................................................................... 102 
6.2.3. Tárgyi eszközök............................................................................................................. 105 
6.2.4. Befektetett pénzügyi eszközök ...................................................................................... 105 
6.2.5. Készletek ....................................................................................................................... 106 
6.2.6. Követelések ................................................................................................................... 107 
6.2.7. Forgatási célú értékpapírok............................................................................................ 108 
6.2.8. Pénzeszközök................................................................................................................. 109 
6.2.9. Aktív időbeli elhatárolások............................................................................................ 110 
6.2.10. Értékelési tartalék .......................................................................................................... 110 
6.2.11. Céltartalékok.................................................................................................................. 111 
6.2.12. Passzív időbeli elhatárolások......................................................................................... 111 

6.3. A választási lehetőségek hatása a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti 
eredményre...................................................................................................................................... 112 
6.4. Összegzés........................................................................................................................... 117 

7. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
TITKOS ÖNFINANSZÍROZÁSÁNAK VIZSGÁLATA .............. ................................... 119 

7.1. A minta jellemzői............................................................................................................... 119 
7.1.1. Az adatgyűjtés előkészítése ........................................................................................... 119 
7.1.2. A mintavételi eljárás...................................................................................................... 120 
7.1.3. A mintában szereplő vállalkozások jellemzői és a finanszírozási források rangsora .... 121 

7.2. Döntés a hipotézisekről...................................................................................................... 123 
7.2.1. Változócsoportok kialakítása......................................................................................... 123 
7.2.2. A hipotézisek értékelése ................................................................................................ 128 

8. ÖSSZEFOGLALÁS..................................................................................................... 149 

8.1. A hipotézisek értékelése, tézisek megfogalmazása............................................................ 149 
8.2. A kutatás új és újszerű tudományos eredményei ............................................................... 152 

8.2.1. A kutatás új eredményei ................................................................................................ 152 
8.2.2. A kutatás újszerű eredményei........................................................................................ 153 
8.2.3. A kutatás gyakorlati hasznosítási lehetőségei................................................................ 153 

8.3. A kutatás korlátai és lehetséges kiterjesztési irányai ......................................................... 154 

IRODALOMJEGYZÉK...................................................................................................... 156 

MELLÉKLETEK................................................................................................................. 168 



 

 3 

Ábrák jegyzéke 

1. ábra: Az értekezés felépítése ................................................................................................ 11 
2. ábra: A kis- és középvállalkozások besorolásához szükséges küszöbértékek ..................... 15 
3. ábra: A vállalati finanszírozás módjai.................................................................................. 18 
4. ábra: A tőkeszerkezet elméletei............................................................................................ 27 
5. ábra: A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézségeinek megítélése az Európai 
Unióban .................................................................................................................................... 38 
6. ábra: A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézségeinek megítélése tevékenységi 
kör, éves forgalom, az alapítás éve és tulajdonosi kör alapján ................................................ 38 
7. ábra: Az EU27 vállalatai által alkalmazott finanszírozási források ..................................... 43 
8. ábra: A regisztrált egyéni vállalkozások, betéti társaságok és korlátolt felelősségű 
társaságok száma 1990 és 2009 között..................................................................................... 49 
9. ábra: A regisztrált közkereseti társaságok, részvénytársaságok és szövetkezetek száma 1990 
és 2009 között........................................................................................................................... 49 
10. ábra: A működő vállalkozások száma létszámkategóriánként 1999 és 2008 között.......... 51 
11. ábra: A gazdasági ágazatok átlagos részaránya 1999 és 2008 között ................................ 53 
12. ábra: A kis- és középvállalkozások finanszírozási forráshoz való hozzáférésének akadályai 
Magyarországon ....................................................................................................................... 54 
13. ábra: A lízingelt eszközök értékének alakulása 2000 és 2009 között (milliárd Ft)............ 65 
14. ábra: A faktoring forgalom alakulása 2000 és 2009 között (millió Euró).......................... 66 
15. ábra: A kkv-knak nyújtott hitelek állománya 2001 és 2009 között (milliárd Ft) ............... 66 
16. ábra: A kkv-knak nyújtott hitelek mennyisége 2001 és 2009 között (db) ......................... 68 
17. ábra: A számlaelméletek képviselői ................................................................................... 84 
18. ábra: A vagyonmérleg, költségkimutatás és eredménykimutatás kapcsolata Schmalenbach 
négyszámlasoros számlaelméletében ....................................................................................... 87 
19. ábra: A számviteli információk felhasználói...................................................................... 88 
20. ábra: A mérlegelméletek képviselői ................................................................................... 89 
21. ábra: A mérleg szerkezete Le Coutre totális mérlegelmélete alapján ................................90 
22. ábra: A mérleg szerkezete Schmalenbach dinamikus felfogása szerint ............................. 92 
23. ábra: Az eredménymérleg szerkezete Schmalenbach dinamikus felfogása szerint ........... 92 
24. ábra: Az értékcsökkenési leírási módszerek között különbségek .................................... 104 
25. ábra: A változócsoportok alkalmazásának arányai.......................................................... 126 
26. ábra: A „Súlyozott változócsoportok” c. változó megoszlása és egyéb leíró statisztikai 
jellemzői ................................................................................................................................. 127 
27. ábra: Az egyes ágazatokhoz tartozó minabeli álagok és szórások ................................... 130 
28. ábra: A visszaforgatott eredmény szerepe a finanszírozásban ......................................... 134 
29. ábra: A súlyozott változócsoportok átlagos értéke a belső finanszírozás fontosságának 
függvényében ......................................................................................................................... 136 
30. ábra: A sokasági csoportvarianciák alakulása.................................................................. 137 
31. ábra: A vállalkozások eladósodottságának megítélése..................................................... 139 
32. ábra: A finanszírozás során alkalmazott forrástípusok gyakorisága ................................ 143 
33. ábra: A diverzifikált forrásportfóliót kialakító kkv-k által alkalmazott közvetett 
finanszírozási eszközök megoszlása ...................................................................................... 147 

 



 

 4 

Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: A számviteli beszámoló típusai Magyarországon ................................................. 16 
2. táblázat: A finanszírozás fogalma ........................................................................................ 17 
3. táblázat: A számvitel fogalma .............................................................................................. 19 
4. táblázat: A könyvvitel fogalma ............................................................................................ 20 
5. táblázat: A könyvvitel és számvitel közötti különbségek .................................................... 21 
6. táblázat: A kontinentális európai és az angolszász számviteli rendszerek jellemzői ........... 22 
7. táblázat: A számviteli értékelési eljárás fogalma ................................................................. 23 
8. táblázat: A vállalati finanszírozási források típusai ............................................................. 30 
9. táblázat: A működő vállalkozások a regisztrált gazdasági szervezetek arányában 1999 és 
2008 között............................................................................................................................... 50 
10. táblázat: A mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások részaránya a működő 
vállalkozásokon belül 1999 és 2008 között.............................................................................. 52 
11. táblázat: A vállalkozásokat terhelő társasági adó és járulékok 2010-ben az Európai Unió 
tagállamaiban ........................................................................................................................... 57 
12. táblázat: A kkv-knak nyújtott hitelek állományának és mennyiségének változása 2001-hez 
képest ...................................................................................................................................... 59 
13. táblázat: A magyarországi kockázati- és magántőke-befektetések értékének, számának és 
átlagos méretének évenkénti alakulása 2002 és 2008 között ................................................... 60 
14. táblázat: A faktoring piac néhány jellemzője 2008-ban és 2009-ben ................................ 61 
15. táblázat: A kis- és középvállalkozások SWOT elemzése finanszírozási szempontból ...... 62 
16. táblázat: A jegyzett tőke és a saját tőke megoszlása létszámnagyság-kategóriánként 2000 
és 2007 között (%).................................................................................................................... 64 
17. táblázat: A kettős könyvvitelű vállalkozások saját tőkéjének eloszlási mutatói 2007-ben 
(ezer Ft) .................................................................................................................................... 64 
18. táblázat: A saját tőke összetevői eredetük szerint .............................................................. 99 
19. táblázat: A készletértékelési eljárások összehasonlítása .................................................. 107 
20. táblázat: Az értékelési eljárások közötti választási lehetőségek hatása a mérlegfőösszegre, 
a saját tőkére és az adózás előtti eredményre ......................................................................... 113 
21. táblázat: A Győr-Moson-Sopron megyében működő társas kis- és középvállalkozások 
száma létszám-kategória szerint 2007-ben............................................................................. 120 
22. táblázat: A vállalkozások számviteli rendszerére vonatkozó kérdések............................ 124 
23. táblázat: A közvetett finanszírozásban résztvevő számviteli értékelési eljárások csoportjai..... 125 
24. táblázat: Az egyes változócsoportokhoz rendelt súlyok .................................................. 127 
25. táblázat: A közvetett finanszírozás pontszámainak ágazatok szerinti elemzése .............. 129 
26. táblázat: A többszörös összehasonlítási eljárás eredményei ............................................ 131 
27. táblázat: Az egyes klaszterek elemszáma......................................................................... 132 
28. táblázat: Végső klaszterközéppontok ............................................................................... 133 
29. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” értékeihez tartozó pontszámok fontosabb 
statisztikai jellemzői ............................................................................................................... 135 
30. táblázat: A változók közötti kapcsolat vizsgálatának eredményei ...................................135 
31. táblázat: A homogenitás vizsgálat és az ANOVA eredményei........................................ 137 
32. táblázat: A homogenitás vizsgálat és az ANOVA eredményei........................................ 138 
33. táblázat: Az adósságráta leíró statisztikai mutatószámai ................................................. 139 
34. táblázat: A [v_II_9] és a „Változócsoportok” közötti korreláció vizsgálat eredményei.. 140 
35. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és a [v_II_9] közötti korreláció vizsgálat 
eredményei ............................................................................................................................. 141 
36. táblázat: A „Változócsoportok” és az eladósodottsági ráta közötti korreláció-vizsgálat 
eredményei ............................................................................................................................. 141 



 

 5 

37. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és az „Adósságráta” közötti korreláció-vizsgálat 
eredményei ............................................................................................................................. 142 
38. táblázat: A negyedik hipotézis tesztelése során kapott eredmények összefoglalása........ 142 
39. táblázat: A „Súlyozott forrástípusok” változó megoszlása .............................................. 144 
40. táblázat: A „Súlyozott forrástípusok” változó leíró statisztikai jellemzői ....................... 145 
41. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és a „Súlyozott forrástípusok” közötti 
kapcsolatvizsgálat eredményei ............................................................................................... 146 
42. táblázat: A diverzifikált forrásportfóliót kialakító kkv-k által alkalmazott közvetett 
finanszírozási eszközök.......................................................................................................... 146 
43. táblázat: A végső klaszterek tulajdonságai....................................................................... 147 

 



1. Bevezetés 

 6 

1. Bevezetés 

1.1. Az értekezés témája és célja 

A kis- és középvállalkozások működése, gazdálkodása, finanszírozása az Európai Unióban és 

Magyarországon is évek óta a kutatók figyelmének középpontjában áll. Ez nem véletlen, 

hiszen a statisztikák szerint az Európai Unió vállalkozásainak 99%-a kis- és 

középvállalkozás1. Magyarországon hasonló nagyságrendű a kkv-k száma (99,2%) és a 

társadalmi szerepvállalásuk is meglehetősen nagy, hiszen az alkalmazottak kb. kétharmadát 

(69,6%) foglalkoztatják. Az exportot (37,1%), a hozzáadott értéket (55,8%) és a saját tőkével 

való ellátottságot (55,1%) tekintve viszont a vállalkozások nagy számához képest alacsony a 

részesedésük2. 

A kkv-szektorra az is jellemző, hogy a vállalkozások méretéből, sok esetben kezdő 

vállalkozói helyzetéből következően versenyhátrányban vannak a nagyvállalkozásokhoz 

képest [Apatini 1999 15. o.]. Roberts, Weetman és Gordon [2008 23. o.] szerint a 

versenyhátrány kialakulásában szerepet játszanak a kis- és középvállalkozások finanszírozási 

forrásokhoz való hozzáférésének nehézségei, valamint a kkv-k nagyvállalkozásokhoz képest 

eltérő tőkeszerkezete.  

Doktori kutatási területem körvonalazásakor az előbbiekben megfogalmazott tények 

alapján a kkv finanszírozás felé fordultam. A kis- és középvállalkozások finanszírozási 

helyezetének, lehetőségeinek elemzését élénk tudományos érdeklődés kíséri, ezt bizonyítja az 

is, hogy ebben a témakörben mind nemzetközi, mind pedig hazai szinten nagy mennyiségű és 

széles spektrumú szakirodalom áll rendelkezésre. 

Nemzetközi szinten olyan nagy szervezetek, intézmények foglalkoznak a kkv - és kkv 

finanszírozás kutatással, mint az OECD3 vagy a Világbank4. Az Európai Unió, a kkv-szektor 

gazdasági és társadalmi súlyát felismerve sorra alkotja meg azokat az iránymutatásokat, 

amelyek a kkv-k működését segítik5. Az uniós kis- és középvállalkozások fennmaradását és 

előrejutását különböző internetes portálok is támogatják, amelyeken a friss híreken, hasznos 

ötleteken, jó példákon kívül a szektort érintő „jogszabályok”, intézkedések, valamint 

                                                 
1 Soroljuk a kkv-ket az első helyre! [2007 7. o.]. 
2 A kis- és középvállalkozások helyzete [2008 17. o.]. 
3 OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development. http://www.oecd.org/department 
4 Worldbank Finance and Private Sector Research – SMEs, Acess to Finance, Microenterprises, Microfinance. 
http://econ.worldbank.org  
5 Például: „Small Business Act”, „Gondolkozz először kicsiben!”, „Kisvállalkozások Európai Chartája” stb. 



1. Bevezetés 

 7 

statisztikák és publikációk is elérhetőek6. A finanszírozással, a finanszírozási forrásokhoz 

való hozzáféréssel, az Unióban elérhető támogatási programokkal önálló, tematikus oldalak is 

foglalkoznak7.  

Magyarországon 1996 óta évente megjelenik a „A kis- és középvállalkozások 

helyzete” című jelentés-sorozat, amely a kkv-szektor és makrokörnyezetének objektív 

értékelését célozza meg, aminek szerves része a pénzügyi, finanszírozási lehetőségek részletes 

elemzése is. A kkv-szférával kapcsolatban a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-

fejlesztési Központja rendszeresen publikál tanulmányokat, valamint szinte minden gazdasági 

képzést folytató felsőokatási intézményben foglalkoznak kisebb-nagyobb mértékben kkv-

kutatással. 

A finanszírozás vonatkozásában azonban a kutatások elsősorban a közvetlen 

finanszírozási eszközöket helyezik előtérbe, ezért kutatási területem szűkítésekor egyfajta 

„hiánypótló” céllal a vállalatfinanszírozás kevésbé felderített részeire koncentráltam. Az is 

motivált, hogy a győri Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában sorra jelentek 

meg a kkv-kkal foglalkozó [Kovács 2009, Némethné 2009] és a számviteli, adózási témákban 

írt [Borbély 2007, Galántainé 2008] disszertációk, amelyekből országos szinten is egyre több 

születik [Bedőházi 2009, Bosnyák 2003, Tóth 2010, Tóthné 2010, Varga 2009]. 

Abban mindig biztos voltam, hogy olyan területtel szeretnék foglalkozni, ami 

kapcsolódik a pénzügyi számvitelhez, hiszen ezirányú érdeklődésem immár 14 éve töretlen. 

Doktori tanulmányaim során a publikációimat és előadásaimat is ezen téma köré 

csoportosítottam, valamint „szakmai gyakorlatot” többek között a Számvitel I-II-III. és a 

Vállalati pénzügyek kurzusok oktatásában szereztem.  

Doktori értekezésem tágabb értelemben vett témájának így „A kis- és 

középvállalkozások helyzete” című tanulmányban említett (utolsó) tényező, a kkv-k saját 

tőkével való ellátottságát választottam. A téma fontosságát az is alátámasztja, hogy a kkv 

finanszírozással foglalkozó kutatók között általában konszenzus van abban a tekintetben, 

hogy a szektor vállalkozásainak finanszírozása elsősorban a belső forrásokon, a saját tőkén 

nyugszik [Antal-Pomázi 2011 26. o., Csubák 2003 23. o., Malhotra et al. 2007 6. o., 

Némethné 2009 217. o., Rácz 2004 30. o., Watson 2010 67. o.]. 

                                                 
6 Például: Hogyan vállalkozzunk Európában?: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm; Európai 
KKV portál: http://ec.europa.eu/small-business/index_hu.htm  
7 Például: Finanszírozás és támogatás: http://ec.europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-
finance; Finanszírozáshoz való hozzájutás: http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance; 
Enterprise Europe Network: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  
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Katits Etelka könyvében8 találtam rá arra a gondolatmenetre, amely segített a téma 

lehatárolásában, pontosításában. Az értekezés középpontjába tehát a vállalatfinanszírozás 

speciális fajtáját, a belső finanszírozás eszköztárának részét képező titkos önfinanszírozást 

állítottam, amelyet közvetett vagy indirekt finanszírozásnak is nevezek. A titkos 

önfinanszírozás során a vállalkozások a számviteli törvényből adódó választási lehetőségek 

tudatos alkalmazásával befolyásolják a saját tőkéjük állományát, nagyságát, elsősorban a 

mérleg szerinti eredményen keresztül. A titkos önfinanszírozás példájaként Katits [2002 27. 

o.] többek között az amortizáció elszámolási lehetőségeit említette, ezeken kívül azonban még 

számos alternatíva áll a vállalkozások rendelkezésre, amelyeket részletesen az értekezés 6. 

fejezetében fejtettem ki. A titkos önfinanszírozás tehát azért fontos, mert lehetőséget nyújt a 

kkv-k számára a belső finanszírozási források növelésére, alakítására. 

A téma aktualitását a gazdasági válság még inkább kiemeli. Udell [2011 103-104. o.] 

tanulmányában azt hangsúlyozza, hogy a kkv-k gazdasági és társadalmi szerepvállalása miatt 

a válság idején különösen nagy figyelmet kell fordítani a szektorra és a szektor 

vállalkozásainak finanszírozására, hozzátéve, hogy a külső finanszírozás során egyébként is 

gyakran akadályokba ütköznek9.  

Kutatásom célja többtényezős célfüggvény segítségével írható le. A témához 

kapcsolódó szakirodalom szintetizáló jelleggel történő feldolgozásán túl, a kkv finanszírozás 

olyan komplex helyzetképét próbáltam kialakítani, amely a gyakorlati élet számára is hasznos 

lehet. Arra törekedtem, hogy az értekezés a „külső” szereplők, olvasók számára is tartogasson 

értékes gondolatokat, ezért az alábbi kutatási célokat fogalmaztam meg: 

- ALAPFOGALMAK DEFINIÁLÁSA : a téma „újszerűsége” miatt elsőként a titkos 

önfinanszírozás fogalmának definiálása és a finanszírozási források között történő 

elhelyezése vezérelt. 

- FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE : a finanszírozási források típusainak 

és jellemzőinek ismertetése az elérhető alternatívákról szóló átfogó kép kialakítását 

célozta.  

- A NEMZETKÖZI KKV FINANSZÍROZÁS GYAKORLATÁNAK VIZSGÁLATA : az európai 

uniós kitekintésben arra kerestem a választ, hogy az Unió tagállamainak kkv-i hogyan 

alakítják ki a tőkeszerkezetüket, milyen típusú forrásokat és milyen arányban 

alkalmaznak. 

                                                 
8 KATITS Etelka (2002): Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest 
9 Ezt a megállapítást az OECD országtanulmánya is megerősíti [OECD Economic Surveys: Hungary 2010, 
OECD Publishing 2010]. 
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- A MAGYARORSZÁGI KKV FINANSZÍROZÁS TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE : a 

magyarországi kkv finanszírozási gyakorlat összefoglalása, a jellemző tulajdonságok 

és nehézségek feltárása, a finanszírozási források rangsorának felállítása egyrészt a 

nemzetközi összehasonlítást, másrészt pedig egy összefoglaló helyzetelemzés 

megalkotását szolgálta.  

- SZÁMVITELI ELMÉLETEK ÉS A KKV IFRS : a számvitel fejlődéstörténete rövid 

bemutatásának, a témához kapcsolódó számla- és mérlegelméletek elemzésének az 

volt a célja, hogy a teljesség igénye nélkül rávilágítson arra, hogy milyen típusú 

értékelési eljárások kísérték a számvitel történetét, valamint melyek hatottak a 

számviteli beszámoló tartalmának alakulására. A kkv-knak szóló nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standard rövid ismertetése azért készült el, hogy rámutasson a kkv-k 

számviteli, adminisztratív kötelzettségeit egyszerűsítő „legújabb” számviteli 

vívmányra. 

- A TITKOS ÖNFINANSZÍROZÁS ESZKÖZTÁRÁNAK FELDERÍTÉSE : a közvetett 

finanszírozás eszköztárának részletes elemzésével azokra a lehetőségekre próbáltam 

felhívni a figyelmet, amelyekkel a kkv-k a belső források, a saját tőke állományára 

gyakorolhatnak hatást. 

- A TITKOS ÖNFINANSZÍROZÁS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSÁNAK VIZSGÁLATA : a 

Győr-Moson-Sopron megyében működő, kettős könyvvitelt vezető kkv-kra kiterjedő 

kutatás arra irányult, hogy felmérje az indirekt finanszírozás gyakorlati alkalmazását. 

1.2. A kutatás módszerei 

Kutatómunkám egyrészt a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, másrészt pedig 

a téma gyakorlati megvalósulásának vizsgálatára irányult. Az elméleti fejezetekben külföldi 

és hazai szerzők, kutatók munkásságára egyaránt támaszkodtam, lehetőség szerint az egyes 

álláspontokat, véleményeket értékelve és ütköztetve egymással. A feldolgozott források 

között találhatóak könyvek, folyóirat-cikkek, tanulmányok, közösségi dokumentumok, 

kormányzati dokumentumok és programok, jelentések, valamint különböző jogforrások, 

törvények. 

Az elméleti részeket kiegészítő és illusztráló ábrák és táblázatok egy része szekunder 

adatforrások alapján készült. Felhasználtam többek között a Központi Statisztikai Hivatal, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Faktoring Szövetség, a Magyar 

Lízingszövetség, a régi nevén Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Eurostat, a Factors 

Chain International, a Taxes in Europe Database rendelkezésre álló adatait vagy adatbázisait. 
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Az empirikus kutatás primer adatbázisra épült, amelyet kérdőíves adatfelvétel 

segítségével állítottam össze. A kérdőíves kutatás előtt történt egy kisebb mintás 

próbalekérdezés, valamint kvalitatív, mélyinterjús megkérdezésre is sor került10. Az adatok 

feldolgozása és a hipotézisek értékelése az SPSS statisztikai programcsomag segítségével 

történt. A statisztikai módszerek, eljárások, mutatók közül többek között az alábbiakat 

alkalmaztam: leíró statisztikai eszközök, mintavételi eljárások, statisztikai becslés, variancia-

analís, többszörös összehasonlítási eljárások, klaszteranalízis. 

1.3. A kutatás hipotézisei 

A titkos önfinanszírozás gyakorlati megvalósulásának elemzésére, a kkv-k tőkeszerkezetének 

kialakítása és a közvetett finanszírozás közötti kapcsolat feltárására az alábbi öt hipotézist 

fogalmaztam meg: 

H1: A titkos önfinanszírozás és eszközeinek alkalmazása, elterjedtsége, valamint a kis- 
és középvállalkozások tevékenységi köre között van összefüggés. 

Az első hipotézis felírásához az a gondolat vezetett, hogy a bizonyos tevékenységet végző 

vállalkozások a titkos önfinanszírozást is jobban preferálják, mint az egyéb ágazatokban 

tevékenykedők, vagyis vannak olyan nemzetgazdasági ágazatok, amelyben működő kkv-k 

többféle értékelési eljárást alkalmaznak, olyanokat is, amelyek túlmutatnak a „szokásosan” 

alkalmazandó eljárások közül. 

H2: A kis- és középvállalkozások kisszámú domináns homogén csoportokba 
(klaszterekbe) sorolhatóak aszerint, hogy milyen titkos önfinanszírozási eszközöket 
vesznek igénybe. 

A második hipotézist az az előzetes feltételezés alapozta meg, hogy a számviteli törvény 

alapján rendelkezésre álló választási lehetőségeket a kis- és középvállalkozások egyedi 

jellemzőik miatt nem alkalmazzák teljes körűen, az alkalmazott eljárások alapján viszont 

nagyobb, egynemű csoportokba sorolhatóak, amelyek alkalmasak általános következtetések 

megfogalmazására. 

H3: Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek preferálják a belső finanszírozást, a 
titkos önfinanszírozást is nagyobb mértékben alkalmazzák. 

A harmadik hipotézis mögött az a gondolat állt, hogy a belső finanszírozást előnyben 

részesítő kis- és középvállalkozások a hagyományos finanszírozási lehetőségek igénybe vétele 

mellett olyan alternatívák használatára is inkább nyitottak, amelyek ugyan nem tartoznak a 

vállalatfinanszírozás „szokásos” eszköztárába, de a saját tőkére hatást gyakorolhatnak. 

                                                 
10 Az adatgyűjtéssel, feldolgozással és a minta jellemzőivel a 7.1. alfejezetben részletesen foglalkozom. 
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H4: A kis- és középvállalkozások eladósodottsága és a titkos önfinanszírozási eszközök 
alkalmazása között nincs kapcsolat. 

A negyedik hipotézis megfogalmazása során annak igazolása játszott szerepet, hogy a kis-és 

középvállalkozások nem azért nyúlnak a közvetett finanszírozási eszközökhöz, a titkos 

önfinanszírozáshoz, mert az adósságállományuk erre készteti őket vagy a külső szereplők felé 

kedvezőbb képet kívánnak magukról festeni, hanem az alternatív finanszírozási források 

kiaknázása vezérli őket. 

H5: Azok a kis- és középvállalkozások, akik a hagyományos finanszírozási források 
széles spektrumát veszik igénybe, gyakrabban alkalmazzák a titkos önfinanszírozási 
eszközöket is. 

Az ötödik hipotézist az a gondolat előzte meg, hogy azok a kis- és középvállalkozások, 

akiknek lehetőségük van diverzifikált forrásportfólió kialakítására, azok általában felismerik a 

titkos önfinanszírozásban rejlő potenciális finanszírozási lehetőségeket is, ezért a közvetett 

finanszírozási eszközöket gyakrabban és szélesebb spektrumon alkalmazzák. 

1.4. Az értekezés szerkezete 

Az összesen nyolc fejezetet tartalmazó disszertáció felépítése a következő: 

1. ábra: Az értekezés felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

1. fejezet: Bevezetés (a témaválasztás indoklása, kutatási célok, az értekezés szerkezete, hipotézisek, 
kutatási módszerek) 

8. fejezet: Összefoglalás (tézisek megfogalmazása, a kutatás kiterjesztési irányai, új eredmények) 
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2. fejezet: Alapfogalmak (a kkv fogalma, pénzügyi és számviteli definíciók) 

VÁLLALATFINANSZÍROZÁS TÉMÁJÚ FEJEZETEK  

SZÁMVITELI TÉMÁJÚ FEJEZETEK  

7. fejezet: A Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozások titkos 
önfinanszírozásának vizsgálata (a minta bemutatása, a hipotézisek értékelése) 

3. fejezet: A vállalatfinanszírozás 
elmélete 

(tőkeszerkezeti elméletek, a finanszírozási 
források típusai és jellemzői) 

4. fejezet: A kkv finanszírozás 
gyakorlata 

(kkv finanszírozás az Európai Unióban és 
Magyarországon) 

5. fejezet: 
Az értékelési eljárások szerepe a számvitel fejlődésében, számla- és 
mérlegelméletek, nemzetközi számviteli standard kis- és 
középvállalkozásoknak (KKV IFRS) 

6. fejezet: 
A titkos ön-
finanszírozás 
eszköztára 
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Az értekezés két részre tagolható, egyrészt a szakirodalom feldolgozására, amely a 

nemzetközi kitekintést is tartalmazza, másrészt pedig az empirikus kutatás és eredményeinek 

ismertetésére.  

Az első és az utolsó fejezet keretbe foglalja az értekezést. A Bevezetésben a 

témaválasztás indoklása, a kutatás céljainak megfogalmazása, az értekezés struktúrája, a 

hipotézisek megfogalmazása és a kutatási módszerek ismertetése került sorra. Az 

Összefoglalás tartalmazza a hipotézisek értékelése nyomán felállítható téziseket, a kutatás 

korlátait és kiterjesztési irányait, az új és újszerű tudományos eredményeket, valamint a 

gyakorlati élet számára is hasznosítható eredményeket. 

A szakirodalom-feldolgozás öt önálló fejezetben történt, a megfogalmazott kutatási 

célok alapján. A fejezetek sorrendjének kialakítása során először a vállalatfinanszírozással 

kapcsolatos kutatási területek kaptak helyet, miután a kutatás témája is ebből származtatható, 

ezután pedig a titkos önfinanszírozással kapcsolatos számviteli témájú fejezetek következtek. 

Nagyon fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy az értekezés elméleti fejezetei és az 

adatgyűjtés a 2008-2010-es időintervallumban készültek, ezért az ebben az időszakban 

érvényes jogszabályokkal dolgoztam, amit a vonatkozó részeknél lábjegyzetben vagy 

forrásmegjelölés során külön jeleztem. 

Sajátos kettősséget kölcsönöz a munkának az, hogy a téma a vállalati pénzügyek és a 

pénzügyi számvitel összefonódásán alapul. Ez a kettősség a 2. fejezetben, az alapfogalmak 

tisztázása során megjelenik, ebben a fejezetben ugyanis pénzügyi és számviteli definíciók is 

helyet kaptak. Az értekezés logikai ívének megfelelően először a pénzügyi, majd pedig a 

számviteli fogalmakat tárgyaltam. Ahol lehetséges volt - mert például nem voltak törvényi, 

jogszabályi kötöttségek - a fogalmakat igyekeztem több szerző, kutató nézőpontjából 

megragadni és az időbeli változásokat is érzékeltetni. Ennek érdekében bizonyos fogalmakat 

táblázatos formában és időbeli sorrendben jelenítettem meg. 

Első lépésként a kis- és középvállalkozások definíciójának meghatározása került sorra, 

valamint a kkv-k számviteli törvény szerinti pozícionálása. A pénzügyi alapfogalmak között 

ismertettem a finanszírozás fogalmát és módszereit, valamint a belső és a külső finanszírozás 

lehetséges verzióit. A számviteli alapfogalmaknál, mivel gyakran szinonimaként használják, 

pedig nem azok, fontosnak tartottam a számvitel és a könyvvitel fogalmának pontos 

meghatározását és „elkülönítését”. Annak érdekében, hogy feltérképezhessem, hogy mi 

motiválhatja a vállalkozásokat az értékelési eljárások „bevonására” a finanszírozásba, 

bemutattam a két nagy, az angolszász és a kontinentális számviteli rendszerek jellemzőit, 

valamint meghatároztam a számviteli értékelési eljárások fogalmát. Végül pedig 
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megfogalmaztam azt, hogy véleményem szerint mit jelent a közvetett vagy indirekt 

finanszírozás definíciója. 

A harmadik, a Vállalatfinanszírozás elmélete című fejezetben tárgyaltam a 

tőkeszerkezeti elméleteket és a finanszírozási források típusait és tulajdonságait. A 

tőkeszerkezeti elméletek, bonyolultságukra és nagy számukra tekintettel, önálló értekezések 

[Baloghné 2005, Krénusz 2007, Szemán 2008] alapját képezik, ezért a Modigliani-Miller 

teóriákon túl három elméletet emeltem ki, amelyek a témához legszorosabban kapcsolódnak, 

ezek a megbízó-ügynök elmélet, a választásos elmélet és a hierarchia elmélet. A 

finanszírozási források típusainak és jellemzőinek ismertetését egy rendszerező táblázattal 

kezdtem, amelyben belső és külső, valamint saját és idegen források szerint vannak besorolva 

az egyes alternatívák, ezután pedig sor került az egyes típusok jellemzőinek bemutatására. 

A negyedik fejezetben a kkv finanszírozás gyakorlatának és részleteinek feltárását 

céloztam meg. A nemzetközi kitekintés során az Európai Unió 27 tagállama kkv 

finanszírozási gyakorlatának bemutatására törekedtem, ezért többek között kitértem a kkv-k 

működése és finanszírozása során felmerülő nehézségek bemutatására, a finanszírozási 

struktúra és a finanszírozási források rangsorának kialakítására, valamint az alkalmazott 

finanszírozási források típusaira és alkalmazásuk arányára. Szeretném megjegyezni, hogy az 

európai uniós kitekintés során a finanszírozási sajátosságok „általános” bemutatására 

törekedtem és nem tértem ki a „háttérben” meghúzódó, az adott tagállamra jellemző 

finanszírozási sajátosságok, specialitások ismertetésére11, valamint a dolgozat egészére 

általánosan igaz, hogy a kkv-szektort „teljességében” vizsgáltam. Az európai uniós kitekintés 

után Magyarország kkv finanszírozási gyakorlatának elemzése következett. Elsőként néhány 

statisztikai jellemző ismertetése került sorra, majd a finanszírozás akadályainak részletes 

elemzése. A magyarországi kkv-k vonatkozásában is megtörtént a finanszírozási források 

rangsorának felállítása és összehasonlítása az uniós rangsorral, végül pedig az alkalmazott 

források típusainak bemutatása. 

A számviteli témájú fejezeteket az ötödik fejezet nyitotta meg. A számvitel 

fejlődéstörténetének bejárása után következett a számla- és mérlegelméletek tárgyalása. 

Fontosnak tartottam a beszámoló szerepére rávilágítani, hiszen a közvetett finanszírozás a 

külső érdekeltek, érdeklődők számára elsősorban a beszámoló részeiben érhető tetten. A 

számvitel fejlődéstörténetét négy szakaszra osztva, egészen a kezdetektől, az ókortól 

mutattam be. A különböző számlaelméletek a vállalati vagyon és eredmény pontos 

                                                 
11 Véleményem szerint az egyes tagállamok finanszírozási sajátosságainak felderítése önálló elemzés, akár 
disszertáció témáját is képezheti. 
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kimutatásának szükségességére világítottak rá. A mérlegelméletek tárgyalása során nem csak 

a mérleg és eredménykimutatás tartalmi és formai fejlődése, hanem az azokat formáló 

értékelési eljárások is helyet kaptak. Ezután a kkv-knak szóló Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standard került a középpontba. A standard célja az, hogy egyszerűsítse a kkv-k 

számviteli kötelezettségeit és csökkentse a kapcsolódó adminisztrációs terheket. A KKV 

IFRS-sel kapcsolatban ismertettem a standard megalkotásának hátterét, a beszámoló részeit és 

néhány egyszerűsítést, amelyet a KKV IFRS a többi standardhoz képest tartalmaz. 

Az elméleti részt a hatodik fejezet zárta, amely a közvetett finanszírozás 

eszköztárának, lehetőségeinek részletes elemzéséről szól. A számviteli törvény és a társasági 

adótörvény alá-fölérendelt viszonya miatt és a modellezhetőség érdekében először a közvetett 

finanszírozás „hatótávolságát”, korlátait határoztam meg. A titkos önfinanszírozás 

alternatíváit mérlegcsoportonkénti bontásban tárgyaltam, majd tételesen kifejtettem a 

választási lehetőségek hatását a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti 

eredményre. Végül az indirekt finanszírozás jelentőségét egy számszerű példa segítségével is 

alátámasztottam. 

Az empirikus kutatás előkészítése, lefolytatása és eredményei a hetedik fejezetben 

szerepelnek. A kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozásával kapcsolatban öt 

hipotézist fogalmaztam meg. Mivel a titkos önfinanszírozás a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozások esetén érhető tetten, ezért a kutatást az ilyen könyvvezetési módszert vezető, 

valamint területileg lehatárolva, a Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozásokra 

terjesztettem ki. A hipotézisek elfogadása vagy elutasítása egy kérdőíves felmérésen alapuló 

adatbázis (önálló minta) alapján, különböző statisztikai mutatók, valamint egyváltozós és 

többváltozós eljárások segítségével történt.  

Az értekezés elméleti és gyakorlati része közvetlenül és közvetve is szorosan 

összefonódik. Közvetett kapcsolat alatt azt értem, hogy az empirikus „fázisban” 

szükségszerűen alkalmazni kellett a 2. fejezetben megfogalmazott alapfogalmakat. A 3. és a 

4. fejezetben tárgyalt vállalatfinanszírozási vonatkozások az adatbázis kiértékelésében is 

helyet kaptak, hiszen a 7.1.3. rész a mintában szereplő kkv-k által alkalmazott finanszírozási 

eszközökről és ezek prioritási sorrendjéről szól. A 7.2. alfejezet, a hipotézisek értékelése a 6. 

fejezetben12 összegyűjtött titkos önfinanszírozási eszközök alkalmazásának vizsgálatán 

alapult. 

                                                 
12 A 6. fejezet előkészítéseként funkcionál a számvitel és az értékelési ejárások „evolúciójáról” szóló 5. fejezet, 
amelyet a KKV IFRS-ről szóló alfejezet tesz teljessé. 
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2. Alapfogalmak 

Ebben a fejezetben olyan alapfogalmakat tárgyaltam, amelyek szükségesek voltak ahhoz, 

hogy a fejezet végén meghatározhassam a titkos önfinanszírozás definícióját. Elsőként a kis- 

és középvállalkozások, majd a témához kapcsolódó pénzügyi és számviteli fogalmak 

definíciójának ismertetése került sorra. A pénzügyi fogalmak között tisztáztam a finanszírozás 

fogalmát és a finanszírozási módszereket. A számviteli definíciók között a számvitel és a 

könyvvitel fogalmával, a számviteli rendszerek jellemző tulajdonságaival és a számviteli 

értékelési eljárások fogalmának meghatározásával foglalkoztam. 

 

2.1. A kis- és középvállalkozások fogalma 

A kis- és középvállalkozások fogalmát, a mikro-, kis- és középvállalkozások tipizáláshoz 

szükséges keretfeltételeket az Európai Bizottság a 2003/361/EK ajánlásban13 fogalmazta meg. 

A magyarországi szabályozás összhangban van az Európai Unió által előírtakkal, a 2004. évi 

XXXIV. törvény I. fejezetének 3. §-a tartalmazza a kis- és középvállalkozások besorolásához 

szükséges küszöbértékeket14.  

2. ábra: A kis- és középvállalkozások besorolásához szükséges küszöbértékek 

Forrás: Az új KKV-meghatározás 2006 14. o. 

 

                                                 
13 A pontos értékeket az ajánlás mellékletének 2. cikke tartalmazza [2003/361/EC Annex Title I, Article 2]. 
14 A küszöbértékeken kívül további feltételeket tartalmaz az említett törvény 4-5. §-a. 

Vállalkozási 
kategória 

Létszám: éves 
munkaerőegység 

(fő) 

Éves 
forgalom 

Éves 
mérlegfőösszeg 

 
< 250 

≤ 50 millió EUR 
(1996-ban 40 millió EUR) 

≤ 43 millió EUR 
(1996-ban 27 millió EUR) 

 

 
Középvállalkozás 

 
Kisvállalkozás 

 
Mikrovállalkozás 

 
< 50 

 
< 10 

≤ 10 millió EUR 
(1996-ban 7 millió EUR) 

 

≤ 10 millió EUR 
(1996-ban 5 millió EUR) 

 

≤ 2 millió EUR 
(korábban nem definiált) 

 

≤ 2 millió EUR 
(korábban nem definiált) 

 
VAGY 

VAGY 

VAGY 

VAGY 
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Meg kell említeni ugyanakkor azt is, hogy a számviteli beszámolót nem a kkv-król 

szóló törvény alapján készítik a vállalkozások. A számviteli törvény hatálya alá azok a 

gazdálkodók tartoznak15, amelyek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást 

igényelnek, vagyis a számviteli törvény nem tipizálja létszám, forgalom vagy mérlegfőösszeg 

alapján a vállalkozásokat, ezek a kritériumok a beszámoló formájának megválasztásában 

játszanak szerepet. 

1. táblázat: A számviteli beszámoló típusai Magyarországon 

Megnevezés Könyvvezetés 
formája 

Éves nettó 
árbevétel 

Mérlegfőösszeg Foglalkoztatottak 
átlagos száma 

Éves beszámoló - - - 
Egyszerűsített 
éves beszámoló 

<1.000 millió Ft < 500 millió Ft < 50 fő 

Konszolidált 
éves beszámoló 

Kettős 
könyvvitel 

- - - 

Egyszerűsített 
beszámoló 

Egyszeres 
könyvvitel 

- - - 

Forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről 9. § 

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozóknak éves beszámolót kell készíteniük, ettől akkor lehet 

eltérni, vagyis egyszerűsített éves beszámolót készíteni, ha a törvényben megadott 

határértékek közül kettő, két egymást követő üzleti évben a megszabott határértékek alatt 

marad. A részvénytársaságok, a konszolidálásba bevont vállalkozások, valamint azok a 

vállalkozások, amelyek értékpapírjaival a tőzsdén kereskednek, nem választhatják az 

egyszerűsített formulát [2000. évi C. törvény 9. §]. Egyszerűsített beszámoló készítésével 

pedig az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások élhetnek [2000. évi C. törvény a 

számvitelről 12. § (4)]16. 

2.2. Pénzügyi alapfogalmak 

Az indirekt finanszírozás „pozícionálásához” először a finanszírozás tágabb értelemben vett 

fogalmának, majd pedig a finanszírozási módszerek részleteinek megismerése szükséges. A 

finanszírozás lényegében a vállalat működéséhez szükséges források előteremtése, 

függetlenül attól, hogy a források milyen formában, módon, csatornákon keresztül érkeznek a 

vállalkozáshoz. A 2. táblázatban felsoroltak közül a titkos önfinanszírozás fogalmához 

véleményem szerint leginkább a Siegel-Shim által meghatározott finanszírozási definíció 

illeszkedik. 

                                                 
15 Az egyéni vállalkozások a számviteli törvény 2. § (3) alapján nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá. 
16 A fejezetben szereplő hivatkozások a 2010. január 1-jén hatályos többször módosított 2000. évi C. törvény 
meghatározott paragrafusaira vonatkoznak. 
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2. táblázat: A finanszírozás fogalma 

„A finanszírozás a tőke, források menedzselésének tudománya.” 
Gove et al. 1961, Smullen-Hand 1993 151. o. 

„A finanszírozás magában foglalja a forrásokhoz való hozzáférést, a források felhasználását és 
menedzselését annak érdekében, hogy a vállalkozás elérje a pénzügyi céljait. A források bevonása a 
pénzpiacról és a tőkepiacról lehetséges. Az adótervezés fontos lépés az adóminimalizálás miatt. A 
vállalkozásnak előnyt kell kovácsolnia minden elérhető adócsökkentési lehetőségből.”  

Siegel-Shim 1991 1. o. 
„A finanszírozás a tőke megszerzését jelenti.” 

Terry 1995 121. o. 
„Finanszírozás alatt a vállalatok működéséhez szükséges források megszerzését értjük. Ezen források 
úgynevezett pénzügyi eszközök, amelyek bizonyos hányada a vállalati működés során reáleszközökké 
(pl.: ingatlan, termelő berendezések stb.) alakul át.”  

Brealey-Myers 1999 4. o. 
„A finanszírozás a tőke megszerzése, attól függetlenül, hogy milyen célra és milyen formában szerezte 
meg azt a vállalkozás. A tőke megjelenési formája lehet pénz és apport, például immateriális jószág 
vagy tárgyi eszköz.”  

Tétényi-Gyulai 2001 327. o. 
„A finanszírozás a működés folyamatos finanszírozását és egyedi, egyszeri pénzügyi döntések 
meghozatalát jelenti. A finanszírozás során az optimális forrásösszetétel kialakítására kerül a 
hangsúly, tulajdonképpen a saját források és hitelezői források arányainak kialakításáról van szó.” 

Pálinkó-Szabó 2006 16. o. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vállalati finanszírozás módszereit a belső és külső finanszírozás csoportjába sorolja a 

szakirodalom. Belső finanszírozás esetén a vállalkozás „maga állítja elő a forrásokat”, míg 

külső finanszírozás esetén a finanszírozási piacok szereplői bocsátják a vállalkozás 

rendelkezésére azokat [Watson-Head 2007 31. o.].  

A belső finanszírozás lehetséges változatai az önfinanszírozás és a vállalati vagyon 

átstrukturálása. Az önfinanszírozás17 a nyereség visszatartása, az adózott nyereség és 

osztalékfizetés különbségéből adódik [Katits 2002 25. o.]. Nyilvános önfinanszírozás esetén a 

periódus pozitív eredménye az eredménytartalékba kerül, a saját tőke részévé válik [Fazakas 

2001 123. o.]. A közvetett finanszírozás, vagy titkos önfinanszírozás az úgynevezett titkos 

tartalékok képzését jelenti, amit tulajdonképpen a számviteli értékelési eljárások, és az 

eljárások közötti választások tesznek lehetővé18. Ilyen lehet például a vagyontárgyak 

alulértékelése jelentős mértékű amortizáció elszámolásával vagy a saját termelésű készletek 

előállítási költségeinek alacsonyan tartása, az aktiválható vagyontárgyak azonnali elszámolása 

értékcsökkenésként. A vagyon átcsoportosítása során a vállalati aktívák, eszközök 

adásvételével szerezhet forrást a vállalkozás [Katits 2002 27. o.].  

                                                 
17 Illés és szerzőtársai [2001 249-250. o.] önfinanszírozásnak a mérleg szerinti eredmény visszaforgatása révén 
megvalósuló finanszírozást nevezik. 
18 A titkos önfinanszírozás lehetőségeiről részletesen a 6. fejezetben lesz szó. 
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A külső finanszírozás egyik lehetséges változata a saját finanszírozás, amikor a 

tulajdonosok juttatnak vissza nem térítendő forrásokat a vállalkozásnak. Részesedés 

finanszírozás esetén új tulajdonosok is színre léphetnek, a társasági formának megfelelő 

módon tulajdoni hányadot szerezhetnek a vállalkozásban. Például részvénytársaság esetén az 

új belépők nyilvános vagy zártkörű kibocsátási eljárás során válhatnak tulajdonossá19. A 

társasági vagy tagi kölcsönt a tulajdonosok biztosítják, ellentétben viszont a saját 

finanszírozással, ezt a tőkét általában visszafizetési kötelezettség terheli. Az idegen tőkét a 

bankok vagy más vállalkozások nyújthatják, szintén visszafizetési kötelezettség és a pénz 

használati díjának megfizetése ellenében. A hibrid finanszírozás a tulajdonosi és hitelezői 

jogok kombinációjaként jöhet létre, például a részvénnyé változtatható kötvény20 

kibocsátásával. A vállalati finanszírozás módszereit foglalja össze a 3. ábra: 

 

3. ábra: A vállalati finanszírozás módjai 

 

Forrás: Katits 2002 22. o. 

 

                                                 
19 A részvénytársaságokkal és a részvénykibocsátással kapcsolatos jogi körülményeket Magyarországon a 
gazdasági társaságokról szóló törvény X. fejezete határozza meg. 
20 A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt (átváltoztatható 
kötvény), amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani [2006. évi IV. törvény a gazdasági 
társaságokról 194.§ (1)]. 
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2.3. Számviteli alapfogalmak 

A számvitel és a könyvvitel fogalmát gyakran szinonimaként használják, annak ellenére, hogy 

nem azonos tartalommal bíró definíciókról van szó. A számvitel gyűjtőfogalom, ennek 

illusztrálására következik néhány kiragadott példa: 

3. táblázat: A számvitel fogalma 

„A számvitel magában foglalja a könyvvitelt (a gazdasági események feljegyzése); a könyvvitel 
alapján beszámoló, jelentések készítését; a számviteli beszámoló interpretációját és elemzését; a 
költségelszámolást és az auditot (felülvizsgálat, valós pénzügyi kondíciók, a hibák és csalások 
felderítése).” 

Coleman 1941 3. o., Owen-Law 1995 5. o. 
„A számvitel a számviteli alapelveknek, standardoknak és jogi követelményeknek megfelelően kiterjed 
a vállalkozás tranzakcióinak pénzbeli feljegyzésére és besorolására és a beszámoló által a lehető 
legpontosabb képet mutatja a vállalkozás gazdasági helyzetéről a periódus során és a végén.” 

Bhar 1970 3. o. 
„A számvitel egy vállalkozás pénzügyi és gazdasági tevékenységének rögzítése, mérése és 
interpretálása.” 

Meigs 1979 1. o., Glautier – Underdown 2001 25. o., Kulkarni–Mahajan 2008 12. o. 
„A számvitel az üzlet nyelve, mivel pénzügyi információkkal kommunikál.” 

Marriott-Edwards-Mellett 2002 1. o. 
„A számvitel az a folyamat, amikor a vállalkozás könyvelése alapján összegyűjtik az információkat és 
a vállalaton kívüli piaci szereplők számára éves jelentések formájában publikálják azokat.”  

Sutton 2004 2. o. 
„A számvitel megfigyelésének tárgya a gazdálkodó szervezet vagyona és vagyonváltozása, valamint a 
vállalkozás keretei között megvalósuló újratermelési folyamat. Olyan folyamatos tevékenység, amely 
megfigyelései során a természetes és pénzbeni mértékegységet egyaránt alkalmazza, de a pénz 
mértékegységének biztosít prioritást. Speciális módszereit alkalmazva zárt rendszert alkot és ezáltal 
automatikus önellenőrzést biztosít.”  

Korom-Ormos-Veress 2005 21. o. 
„A számvitel egy olyan közös nyelv, amely lehetővé teszi, hogy minden gazdasági esemény, történés 
azonos fogalmakkal legyen jellemezhető és ezáltal a vállalkozásokat össze lehessen hasonlítani 
egymással.”  

Véron-Autret-Galichon 2006 7. o. 
„A számvitel magában foglalja az üzleti tranzakciók, gazdasági események meghatározott rendszer 
szerint és pénzben kifejezett feljegyzését, osztályozását és összegzését, továbbá az eredmények 
interpretálását. Olyan szolgáltató tevékenység, amelynek funkciója, hogy elsősorban pénzügyi jellegű 
információkat szolgáltasson az adott gazdálkodóról a további piaci szereplők felé, azzal a céllal, 
hogy megalapozza az érdeklődők döntéseit.”  

Amerikai Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete [www.aicpa.org] 

Forrás: Saját szerkesztés  

A számviteli definícióját tekintve Sziva [2008 14. o.] megfogalmazásával értek egyet, 

miszerint a számvitel nem más, mint a vagyon, a gazdálkodási folyamatok, a gazdasági 

események megfigyelése, mérése, feljegyzése, előre kialakított rendszerben való feldolgozása, 

ellenőrzése, elemzése és a megfelelő információs outputok előállítása. A számvitel területei: 

- bizonylatolás, bizonylati rend, 

- könyvvezetés, könyvvitel, 
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- beszámolás, 

- könyvvizsgálat, 

- letétbe helyezés és közzététel [Sziva 2008 14. o.]. 

A könyvvitel a számvitel egyik részterülete21, elnevezése onnan ered, hogy korábban az üzleti 

eseményekről vezetett feljegyzéseket bekötött könyvekben vezették és őrizték meg [Laáb 

2006 32. o.]. A könyvvezetés módszerei Bentley-Conyngton [2008 114. o.] besorolása szerint 

a következők lehetnek: tudományos (kettős könyvvitel) és nem tudományos (egyszeres 

könyvvitel)22. A titkos önfinanszírozás jellegéből adódóan a könyvvitel alatt mindig a kettős 

könyvvitelt23 értem, amelynek definíciója a következő: 

4. táblázat: A könyvvitel fogalma 

„Luca Pacioli szerint a kettős könyvvitel olyan rendszer, amelynek feladata, hogy gyorsan és 
pontosan információt szolgáltasson a kereskedőnek a vagyonáról és kötelezettségeiről.”  

Riahi-Belkaoui 2004 3. o. 
„A kettős könyvvitel az a tudomány, amely meghatározott összefüggések alapján a kereskedő összes 
tevékenységét leírja, pontos elszámolást vezet az adósságokról és hitelekről, ezáltal minden időben 
tökéletes emlékeztetőt ad az elvégzettekről.”  

De la Porte 1764 82. o. 
„A kettős könyvvitel nem kizárólag a készpénzzel, a bevételekkel és kiadásokkal foglalkozik, hanem az 
összes vagyont számon tartja, amit egy vállalkozásba befektettek, eladtak vagy elcseréltek.” 

Tobias-Fritsch 1836 4. o. 
„A könyvvitel olyan nyilvántartási rendszer, amely bizonylatok alapján folyamatosan rögzíti a 
gazdasági eseményeket, amelyek a gazdálkodó szervezet vagyonában (nagyságában, szerkezetében) 
változást idéznek elő.”  

Sziva 2008 14. o. 
„A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során 
előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről folyamatosan 
nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.”  

2000. évi C. törvény a számvitelről 12. § (1) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A könyvvitel fogalmát illetően Baricz-Róth [1999 9. o.] és Korom-Ormos-Veress [2005 20. 

o.] álláspontjával és összefoglalásával értek egyet, vagyis a könyvvitel egyrészt azokat a 

speciális eszközöket, dokumentumokat foglalja magában, amelyek segítségével a 

vagyonváltozás megjelenítésre kerül (pl.: napló, számla, összesítő-ellenőrző kimutatások); 

másrészt azokat az elméleti és módszertani ismereteket testesíti meg, amelyekre a 

vagyonváltozások könyvviteli feldolgozása épül (egyszeres könyvvitel, kettős könyvvitel, 

                                                 
21 Coleman [1941 3. o.] szerint a számvitel ott kezdődik, ahol a könyvvitel végződik, valamint a könyvvitel 
olyan kis része a számvitelnek, mint a számtan a matematikának. 
22 Paton és Stevenson [1978 31. o.] megfogalmazása szerint az egyszeres könyvvitel a könyvvezetésnek azon 
módja, amely nem alkalmas minden gazdasági esemény nyilvántartására. 
23 Meg kell jegyezni továbbá, hogy Magyarországon 2004. január 1-jétől viszonylag szűk kör alkalmazhatja az 
egyszeres könyvvitelt, a vállalkozói szférának kötelező volt áttérni a kettős könyvvitelre [Róth-Adorján-Lukács-
Veit 2004 23. o.]. 
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számlaelméletek). A könyvvitel továbbá olyan gyakorlati tevékenység, amely a 

vagyonváltozások, gazdasági események nyomon követésére és annak megjelenítésére irányul 

[Baricz-Róth 1999 9. o., Korom-Ormos-Veress 2005 20. o.]. A könyvvitel és a számvitel 

közötti legfontosabb eltéréseket az 5. táblázat szemlélteti: 

5. táblázat: A könyvvitel és számvitel közötti különbségek 

Könyvvitel Számvitel 
A könyvvitel a gazdasági események 
szisztematikus feljegyzése. 

A számvitel a könyvviteli feljegyzések 
elemzése és interpretációja. 

A számviteli rendszer előkészítő szakasza. A számviteli rendszer összesítő szakasza. 
A számvitel alapja. Az üzleti nyelv alapja. 
Nem ad teljes képet a vállalkozás pénzügyi 
helyzetéről.  

Teljes képet ad a vállalkozás pénzügyi 
állapotáról.  

Vezetői döntések levonására önmagában nem 
alkalmas. 

Vezetői döntések meghozatalára alkalmas. 

Nincsenek alrendszerei. 
Több alrendszere lehet, például: pénzügyi 
számvitel, költség-számvitel, vezetői 
számvitel. 

Forrás: Coleman 1941 3. o., Green 1980 1. o., Meigs 1979 2. o., Nobes 1992b 1. o. 

A számvitel fejlődése során két nagy irányzat alakult ki, az egyik a kontinentális, a másik az 

angolszász számviteli rendszer24. A számviteli rendszerek legfontosabb jegyeinek bemutatását 

azért tartottam szükségesnek, hogy beazonosítsam azokat a jellemzőket, amelyek a 

vállalkozások közvetett finanszírozását elősegítik, motiválják. 

A számviteli rendszerek közötti különbségeket a történelmi fejlődés, a jogrendszer 

sajátosságai, a gazdasági viszonyokban fennálló különbségek és a vállalatfinanszírozási és 

adózási rendszerek eltérései okozzák, amelyeket a 6. számú táblázat foglal össze. 

Magyarország a kontinentális számviteli rendszerhez tartozik, a kontinentális rendszer 

közvetett finanszírozás szempontjából lényeges tulajdonsága pedig a törvényalapú 

szabályozás, a számvitel és az adózás szimbiózisa, a társasági adó „felsőbbrendűsége” és 

véleményem szerint a titkos önfinanszírozás szempontjából a legfontosabb az 

eredményminimalizálási kényszer25. 

Az eredményminimalizálási kényszer fontos szerepet játszik a titkos 

önfinanszírozásban, hiszen ez lehet az a motiváló tényező, amely a vállalkozásokat a 

                                                 
24 A számviteli rendszerek jellemzőiről részletes leírást ad Ferenczi András „Az európai számviteli rendszerek 
összehasonlítása” című tanulmánya. 
25 Nobes [1992a 16. o.] és Nobes-Parker [2006 37. o.] megállapították, hogy a kontinentális európai országokban 
az adóalap minimalizálására való törekvés rányomja bélyegét a számviteli beszámolók készítésére, valamint 
szembetűnő az óvatosság elvének hangsúlyozása. 
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számviteli értékelési eljárások tudatos használatára, a számviteli törvényben rejlő lehetőségek 

kiaknázására ösztönözheti. 

6. táblázat: A kontinentális európai és az angolszász számviteli rendszerek jellemzői 

Megnevezés Kontinentális Angolszász 
Társadalmi – gazdasági környezet 

Vállalat-
finanszírozás 
intézményi 
formája 

Bankszektor 
Hitelező, illetve állam-orientált 
Célja:  
biztosítani a hitelezőt a forrás 
visszafizetésről 
Eszköze: 
az óvatosság elvének hangsúlyozása 

Tőzsde 
Befektető-orientált  
Célja: 
biztosítani a befektetőt az elvárt 
megtérülésről  
Eszköze: 
az összemérés elvének hangsúlyozása 

Ellenőrzés 

Állami végrehajtó hatalom, 
hatóságok.  
Rugalmatlan, az állam elvárásainak 
való megfelelés dominálja. 

Szakmai szervezetek, 
könyvvizsgálók.  
Rugalmasság, a döntéshozók 
elvárásainak való megfelelés 
dominálja. 

Jogrendszer 

Előírás-alapú szabályozás 
(törvényekkel) 
A kodifikált jog dominálja, amely 
részletesen szabályozza a számvitelt. 
Zárt rendszer, alapja a törvénykezés, 
illetve a végrehajtó hatalom. 

Elvalapú szabályozás (standardokkal) 
Az esetjog („precedens”) dominálja. 
Nyitott rendszer, alapja a bírói 
ítélkezés. 

Adórendszer 
A pénzügyi számvitel és az adózás 
szorosan összekapcsolódik.  

Az adószabályok nem befolyásolják a 
számviteli gyakorlatot. 

A számvitel célja 
Az információk felhasználói 

A beszámolók 
elsődleges 
felhasználói 

Hitelezők, adóhatóság, befektetők. Elsősorban a befektetők. 

Számviteli 
alapelvek 

Az óvatosság elvének dominanciája. 
A társasági adó „rátelepedése” a 
számvitelre sérti a döntések 
használhatóságát a beszámolókkal 
kapcsolatban. 

Megbízható és valós kép. 

A felosztható jövedelem kalkulációja 

 

• Óvatosság elve 
• Az eredmény kiosztásának 

korlátozása 
• Eredményminimalizálási 

kényszer, rejtett tartalékok 

• Az összemérés elvének 
dominanciája 

• Az eredmény kiosztását nem 
korlátozza 

• A realizált eredmény kimutatása  
Adóalap 

 
Szoros kapcsolat a társasági 
adótörvény és a számvitel között. 

Nincs kapcsolat a társasági 
adótörvény és a számvitel között. 

Mely országokra jellemző 

 

Belgium, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Japán, Magyarország, 
Németország, Olaszország Portugália 
Spanyolország, Svájc 

Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália, Hollandia, Kanada, Nagy-
Britannia, Norvégia, Szingapúr, Új-
Zéland 

Forrás: Borbély 2007 26. o.,Walton-Haller-Raffournier 2003 8. o. 
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Az alapfogalmak között utolsóként a számviteli értékelési eljárások definícióját 

tárgyalom, a különböző megközelítéseket a 7. számú táblázat tartalmazza. 

7. táblázat: A számviteli értékelési eljárás fogalma 

„A számviteli értékelési eljárás az aktívák és passzívák értékelési metodikája, amely a vállalati 
vagyon és eredmény nagysága közötti elméleti összefüggést tárja fel.” 

Raboczki-Szűcs 1977 
„A számviteli értékelési eljárás egyrészt a mennyiségben felvett anyagi javak pénzértékre történő 
átszámítása, másrészt a mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök pénzértékének helyes értékre 
történő korrigálása.” 

Éva et. al. 1996 
„A számviteli értékelési eljárás a vállalkozás tulajdonát képező, illetve kezelésébe vagy használatába 
adott eszközök és azok forrás értékének megjelenítése.” 

Sztano-Szirmai 2000 
„A számviteli értékelési eljárás a tevékenységek megjelenési formája, amelynek eredményeként az 
információt hordozó eszköz, illetve forráselem ára meghatározásra kerül.” 

Pál 2003 
„A számviteli értékelési eljárás az az értéktan, amely arra ad választ, hogy a számviteli modell mely 
vagyoni elemet mikor milyen árarány mellett jelenítsen meg.” 

Bosnyák 2003 
„A számviteli értékelési eljárás a vállalkozó adottságait és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve 
kialakított, rendszeresen karbantartott és következetesen alkalmazott mérlegtételek meghatározása, 
melynek eredményeként az adott eszköz, illetve egy forrás „ára” rögzítésre kerül a 
nyilvántartásokban.” 

Kvancz-Galó 2007 

Forrás: Kvanz-Galó 2007 3-4. o. 

A titkos önfinanszírozás fogalmához véleményem szerint a leginkább Kvancz és Galó 

számviteli értékelési eljárás megfogalmazása illeszkedik, amely elsőként a vállalkozó 

adottságait és a jogszabályi keretfeltételeket említi meg és ezek függvényében alakítja ki a 

vállalati vagyon árát, értékét. 

2.4. Összegzés 

A témához kapcsolódó alapfogalmak rendszerezése a kis- és középvállalkozások 

besorolásához szükséges kritériumok meghatározásával indult, majd a számviteli beszámolók 

típusainak ismertetésével folytatódott. Nagyon fontos ugyanis az, hogy a számviteli 

szabályozás alá nem a kkv-król szóló törvény alapján kerülnek a vállalkozások, hanem a 

számviteli törvény felsorolja, hogy mely „gazdálkodók” tartoznak a hatálya alá. 

Az alapfogalmak tisztázása során arra törekedtem, hogy a közvetett finanszírozáshoz 

szorosan kapcsolódó definíciók lehetőleg minél több szemszögből megvilágítva kerüljenek 

bemutatásra. Ennek érdekében több neves külföldi és hazai kutató időben eltérő 

munkásságából válogattam. A pénzügyi és számviteli alapfogalmak összegyűjtése és 
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értelmezése során nyilvánvalóvá vált, hogy a definíciók az idők folyamán lényegüket tekintve 

nem változtak, csupán a megközelítés, a megfogalmazás módjai mutatnak eltéréseket. 

A közvetett finanszírozás vállalatfinanszírozásban betöltött helyének megtalálásához a 

finanszírozás definícióját és a finanszírozási módszerek jellemzőit hívtam segítségül. A 

fogalmak meghatározása során egyértelművé vált, hogy a titkos önfinanszírozás 

tulajdonképpen a saját finanszírozás egyik lehetséges módszere. 

A téma számviteli megközelítése a pénzügyi fogalmakhoz képest hosszabb „definíció-

sorozatot” igényelt, mivel tisztázni kellett az egész és a rész, vagyis a számvitel és a 

könyvvitel viszonyát, a két irányadó számviteli rendszer szerepét, valamint a számviteli 

értékelési eljárások fogalmát is.  

Mindezek után, a közvetett vagy indirekt finanszírozás véleményem szerint nem más, 

mint a számviteli törvény hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások tudatos 

eredményminimalizálási vagy másképpen, az adózás előtti eredményt, ezáltal a saját tőkét is 

befolyásoló tevékenysége, amely a számviteli törvényben megengedett értékelési eljárások, 

választási lehetőségek alkalmazásán keresztül alakítja a saját vagyon, a saját tőke szerkezetét, 

ezáltal a forrás- vagy finanszírozási struktúrát. 
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3. A vállalatfinanszírozás elmélete 

A harmadik fejezetben a tőkeszerkezeti elméletek rövid áttekintése után a 

vállalatfinanszírozási források számbavétele és az egyes források jellemzői kaptak helyet. A 

tőkeszerkezeti elméletek közül a kiindulópont, Modigliani és Miller tételeinek tárgyalása 

mellett azok kerültek – időrendi sorrendben - ismertetésre, amelyek a dolgozat témájául 

szolgáló kis- és középvállalkozások finanszírozásával megítélésem szerint a legszorosabb 

kapcsolatban állnak, ezek: a megbízó-ügynök elmélet, a választásos elmélet és a hierarchia 

elmélet. 

 

3.1. Tőkeszerkezeti elméletek 

A modern vállalati pénzügyek története viszonylag rövid múltra tekint vissza. Az 1950-es 

években születtek meg azok az indikátorként szolgáló elméletek és tanulmányok, amelyek 

továbbgondolása újabb és újabb teóriákat eredményezett. Kiindulópontnak Modigliani és 

Miller  híres cikke - „A tőke költsége, vállalati pénzügyek és a beruházás elmélete”26- 

tekinthető, amely 1958-ban jelent meg [Milne 1995 4. o.].  

Modigliani és Miller 1958-ban megjelent munkájukban azt bizonyították be, hogy a 

vállalatok piaci értékét nem befolyásolja az, hogy tőkeáttételes a finanszírozásuk vagy sem. 

Modigliani-Miller I. tétele alapján a vállalat értéke: 

 

( )
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ahol: 

V j = a vállalat piaci értéke 
Sj = a vállalat saját tőkéjének (részvényeinek) piaci értéke 
Dj = a vállalat idegen tőkéjének piaci értéke 

jX  = a kamatfizetés előtti profit 

pk = a piaci tőkésítési ráta [Modigliani-Miller 1958 268. o.] 
 

 

 

                                                 
26 „The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” 
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A tétel bizonyításához számos korlátozó feltételt27 szabtak meg, amelyek közül több 

az elmélet kritikájának alapjául is szolgált. A legfontosabb észrevételek közé tartozott a 

gyakorlattal való inkonzisztencia és az adók figyelmen kívül hagyása [Swoboda 1973 34. o.]. 

A gyakorlattal való inkonzisztencia azt jelenti, hogy az MM-tétel érvényesüléséhez szükséges 

tőkepiac a valóságban nem létezik, a kritériumok együttes teljesülése lehetetlen, a tökéletes 

tőkepiac létezése vízió. Az adók kizárásával kapcsolatban pedig azt bírálták, hogy mivel 

hitelfelvétel esetén a hitel kamata ráfordításként elszámolható, ezáltal a tőkeáttételes vállalat 

adóelőnyt érhet el a nem tőkeáttételes vállalatokkal szemben.  

Modigliani és Miller II. tétele a saját tőke, a részvények várható hozamához 

kapcsolódott. A II. tétel szerint a tőkeáttételes vállalat saját tőkéjének hozama, valamint az 

adósság és saját tőke aránya lineárisan változik. A tőkeáttétel miatt ugyanis a részvényesek 

kockázata nő, így egyre magasabb hozamot várnak el a befektetésüktől, vagyis nem lehet a 

relatíve olcsó hitelek részarányának növelésével a vállalati tőkeköltséget csökkenteni. 

Paraméteres formában a tételt a következőképpen írták fel:  
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ahol: 

i j = a részvény várható hozamrátája 
pk = a piaci tőkésítési ráta 
r = az idegen tőke hozama 
Sj = a vállalat saját tőkéjének (részvényeinek) piaci értéke 
Dj = a vállalat idegen tőkéjének piaci értéke [Modigliani-Miller 1958 271. o.] 

 

A szerzőpáros 1963-ban publikálta azt a tanulmányt, amelyben a vállalati adózással 

kapcsolatos kritikákra reagáltak, elismerve, hogy hiba volt azokat figyelmen kívül hagyni 

[Modigliani-Miller 1963 434. o.], és ennek megfelelően módosították korábbi tételeiket.  

A tőkeszerkezeti elméletek alapjául szolgáló Modigliani-Miller tételek bázisán a 

következő teóriák születtek: 

                                                 
27 Ezek Szemán [2008 16-17. o.] szerint a következők voltak: (1) az információk a piac szereplői számára 
azonnal és ingyenesen hozzáférhetők; (2) a tőzsdei ügyleteknek nincs tranzakciós költsége; (3) a piaci szereplők 
árelfogadók és racionális magatartást tanúsítanak; (4) a befektetők ugyanazon a kockázatmentes kamatlábon 
tudnak hitelt felvenni, illetve kölcsönt nyújtani, mint a vállalatok; (5) a vállalatok finanszírozása kockázatmentes 
adóssággal és kockázatos részvénykibocsátással lehetséges; (6) nincsenek adók sem személyi, sem vállalati 
szinten; (7) a vállalat jövőbeni pénzáramai bizonytalanok és örökjáradék jellegűek; (8) az adózott eredményt 
teljes egészében kifizetik osztalékként; (9) nincs működési kockázat; (10) a pénzügyi nehézségeknek és a 
csődnek nincsenek költségei; (11) minden vállalat ugyanabba a kockázati kategóriába tartozik. 
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4. ábra: A tőkeszerkezet elméletei 

 

Forrás: Krénusz 2007 163. o. 
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1976-ban jelent meg Jensen és Meckling írása, melyben az optimális vállalati 

tőkeszerkezettel, illetve a megbízó és ügynök (agency theory) problémával28 foglalkoztak. A 

megbízó-ügynök viszonyt tulajdonképpen egy speciális szerződésnek tekintették, amelyben 

egy vagy több személy (a megbízó(k)) azzal bíznak meg egy másik személyt (az ügynököt), 

hogy az bizonyos tevékenységet elvégezzen, amihez a megbízók meghatározott döntési 

jogkört is delegálnak [Jensen-Meckling 1976 310. o.].  

Az ügynökelmélet az ügynök és a megbízó érdekellentétén és az információs 

aszimmetrián alapul. Az érdekellentét a vállalatvezetők és a részvényesek, valamint a 

részvényesek és a hitelezők között is létrejöhet. Az információs aszimmetria abból a helyzeti 

előnyből származik, hogy a vezetők, a menedzserek mindig többet tudnak a vállalat valódi 

állapotáról, jövőbeli lehetőségeiről, kockázatosságáról és valós értékéről, mint a külső 

befektetők vagy akár a hitelezők [Balla 2006 683. o.].  

Mivel az ügynök nem csak a vállalati nyereség elérését tűzi ki célul, hanem a saját 

hasznát is maximalizálni akarja (például presztízs értékű irodai berendezések vagy vállalati 

autó használatával), ezért a vállalati eredmény általában a tulajdonosok által elvárt 

nyereségmaximum és a menedzser számára még elfogadható nyereségminimum között alakul 

ki [Hoványi 1995 956. o.].  

A tőkestruktúra választásos vagy átváltási elmélete29 azzal a feltételezéssel él, hogy a 

vállalatoknak meg kell határozniuk a tőkeszerkezetüket alkotó saját és idegen források 

arányát, az idegen források „maximális” szintjét. Attól függetlenül, hogy a hitelfelvétel a 

kamatok ráfordításként történő elszámolása révén adómegtakarítást jelent, figyelembe kell 

venni azt is, hogy az idegen tőke növelésével együtt nő a csődbe jutás valószínűsége is. Myers 

1984-ben fogalmazta meg a statikus átváltási elméletet, amely alapján egy vállalat optimális 

eladósodottsági aránya az az érték, ahol az idegen tőke bevonásából származó adóelőny 

jelenértéke egyenlő lesz a pénzügyi nehézségek költségeinek jelenértékével [Myers 1984 577. 

o.]. 

A tőkeszerkezet választásos elmélete szerint az idegen források aránya az egyes 

vállalatoknál eltérő lehet. A biztonságos, materiális eszközökkel és az adómegtakarítással élni 

tudó, sok adóköteles jövedelemmel rendelkező vállalatoknál magasabb lehet az idegen tőke 

aránya, mint a nem nyereséges, kockázatos, immateriális eszközökkel rendelkező cégeknek, 

amelyeknek érdemesebb a saját tőkére támaszkodni [Brealey-Myers 1999 403. o.]. 

                                                 
28 Már Hammurappi (Kr.e. 2285-2242) törvénykönyve is tartalmaz olyan megjegyzéseket, amely a megbízó-
ügynök viszonnyal kapcsolatosak [Vollmers 2003 54. o.]. Ez a „jogviszony” általában akkor jött létre, amikor az 
„ókori” ügynök értékesítette a kereskedő tulajdonában álló javakat. 
29 Trade-off theory. 
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Szintén 1984-ben jelent meg Myers és Majluf tanulmánya, melyben a hierarchia 

elméletet30 és teljesülésének feltételeit határozták meg. A hierarchia elmélet az 

ügynökelméletnél már említett információs aszimmetrián alapul, vagyis azon, hogy a vállalat 

menedzsmentje több információval rendelkezik a vállalat egészéről, mint a többi, külső piaci 

szereplő. A teória a forrásbevonás optimális sorrendjével kapcsolatos, a szerzők főbb 

megállapításait Myers az alábbiak szerint foglalta össze: 

- a vállalkozások a belső finanszírozást preferálják a külső finanszírozással szemben,  

- a vállalkozások ügyelnek arra, hogy az osztalék nagysága időben ne ingadozzon, 

- a vállalkozások külső finanszírozás esetén hamarabb bocsátanak ki vállalati kötvényt 

[Myers 2001 92. o.]. A befektetések külső finanszírozása a menedzserek számára azért 

is megfelelő, mert ez nem befolyásolja a részvények árát [Majluf-Myers 1984 49. o.]. 

A hierarchia elmélet alapján a jövedelmezőbb vállalatok általában azért vesznek fel kevesebb 

hitelt, mert nincs szükségük külső forrásra. A kevésbé nyereséges cégek viszont azért élnek a 

hitelforrások bevonásával, mert a beruházásaikat nem tudják belső forrásokból finanszírozni 

[Brealey-Myers 1999 407. o.]. 

 

3.2. A finanszírozási források típusai és jellemzőik 

A tőkeszerkezeti elméletek tárgyalása során többször előkerült a belső és külső források 

alkalmazása és alkalmazásuk optimális arányának kialakítása, de eddig mindössze 

„általánosságban” volt róluk szó. Ennek megfelelően most a különböző forrástípusok 

jellemzőinek rövid ismertetése következik, mivel a finanszírozási döntések során az idegen- 

és a saját források típusairól, megszerzésük konkrét technikájáról is dönteni kell [Fazakas–

Gergely-Soós 2003 458. o.]. 

Manapság a források széles palettája áll rendelkezésre a vállalkozásoknak ahhoz, hogy 

a lehetőségeik alapján kialakítsák a tőkeszerkezetüket. Nem csak a hagyományos31, hanem az 

úgynevezett hibrid, kombinált termékek32, valamint az „absztrakt” pénzügyi termékek33 közül 

is lehet választani. Mivel a bevonható források köre rendkívül széles, ezért a 8. táblázatban 

összegyűjtöttem a leggyakrabban alkalmazott vállalati finanszírozási források típusait. 

 

 

                                                 
30 Pecking order theory. 
31 Például a hitel, kölcsön. 
32 Például a biztosítással kombinált hitelek. 
33 Például a származékos ügyletek, derivatívok. 
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8. táblázat: A vállalati finanszírozási források típusai 

Megnevezés Saját forrás Idegen forrás 

Belső 
finanszírozás 

• Kezdőtőke saját megtakarításból 
• Visszatartott működési jövedelem 
• Üzemi cash-flow finanszírozás 
• Eszközértékesítés, eszközstruktúra 

átrendezése 

• Tagi kölcsön 
• Vállalati nyugdíjalapok 

Külső 
finanszírozás 

• Tőzsdén kívüli üzletrész értékesítés 
(kockázati tőke bevonás) 

• Részvénykibocsátás 
• Vissza nem térítendő állami 

támogatások, pályázati források 

• Hitelek és kölcsönök: 
- Bankhitelek és kölcsönök 
- Egyéb hitelek és kölcsönök (pl.: 

kereskedelmi hitel) 
- Támogatott hitelek 

• Értékpapír-finanszírozás (pl.: 
kötvénykibocsátás) 

• Faktoring, forfetírozás 
• Lízing 
• Vevői előlegek 

Forrás: Chikán 2004 443. o., Csubák 2003 27. o., Kovács 2008 30. o., Kovács 2009 93. o., 
Vajdáné-Kovácsné-Mogyorósi-Vilmányi 2004 26. o. alapján saját szerkesztés 

 

3.2.1. Belső finanszírozás 

Saját forrásból történő belső finanszírozás esetén a saját megtakarításból származó kezdőtőkét 

a vállalkozás alapítói, tulajdonosai bocsátják rendelkezésre, míg a további típusok esetén a 

vállalati vagyon működtetéséből származik a pénzáramlás. Az alapítók saját vagyonából 

átadott tőke más néven az alapító tőke, amely pénz és apport formájában is megnyilvánulhat. 

Az apport lehet immateriális jószág, tárgyi eszköz vagy készletnek minősülő dologi javak 

[Tétényi-Gyulai 2001 24. o.].  

A visszatartott működési jövedelem megegyezik az adott periódus eredményével, a 

vállalat saját forrásaiba kerülő mérleg szerinti eredménnyel. „A mérleg szerinti eredmény az 

osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett eredménytartalékkal 

növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, a kamatozó részvények kamatával 

csökkentett tárgyévi adózott eredmény” [2000. évi C. törvény 39. § (2)]. A mérleg szerinti 

eredmény tehát nem más, mint a minden további kifizetéstől „megtisztított”, a beszámolási 

időszakban képződött vállalati nyereség vagy veszteség [Éva 2006 432. o.]. 

Az üzemi cash-flow finanszírozás tulajdonképpen a működésből származó szabad 

pénzáramlás felhasználása. Az eszközértékesítés, eszközstruktúra átrendezése a befektetett 

eszközöket és a forgóeszközöket is érintheti. Befektetett eszközök esetén a tárgyi eszközök 

értékesítésből, de a befektetett pénzügyi eszközök felszabadításából is származhat 
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pénzáramlás. A forgóeszközöknél a készletek, esetleg értékpapírok értékesítése mellett 

szintén szóba jöhet például a rövid távra lekötött bankbetétek feloldása vagy az idegen 

pénznemben fennálló követelések, pénzeszközök átváltása, beváltása. 

Az idegen forrásból történő belső finanszírozás első fajtája a tagi kölcsön, amit a 

tulajdonosok nyújthatnak a vállalkozásnak. A tagi kölcsönt visszafizetési kötelezettség és 

kamatfizetési kötelezettség is terhelheti, azonban az is előfordulhat, hogy a kölcsönadott 

összeget a tulajdonosok nem kérik vissza, hanem elengedik, véglegesen a vállalkozás részére 

bocsátják [Kerekes 2006 425. o.]. A vállalati nyugdíjalapok az alkalmazottak nyugdíj-

előtakarékossági célú befizetéseit kezelik. A vállalat a nyugdíjalap kezelője, kölcsönt vehet fel 

az alapban összegyűjtött pénzből, de ezt a kamattal együtt vissza kell fizetnie. A vállalati 

nyugdíjalapok Magyarországon nem jellemzőek, viszont az Európai Unió más országaiban és 

az USA-ban nagyobb számban fordulnak elő [Csubák 2003 28. o.].  

3.2.2. Külső finanszírozás 

A vállalati tőke emelése létrejöhet kockázati tőkebefektetések és üzleti angyal befektetések 

segítségével, amelyek előnye, hogy a vállalkozás úgy jut tőkéhez, hogy működését nem 

terheli kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettség, a tulajdonosok szempontjából viszont 

hátránya, hogy az új belépők révén csökken a tulajdonosi részesedésük. A kockázati tőkepiac 

szereplői az intézményi befektetők (befektetési társaságok- és alapok) és az üzleti angyalok 

[Makra-Kosztopulosz 2004 719. o.].  

A kockázati tőkebefektetés egyben részvételi tőkebefektetés, mert a finanszírozó 

szerepe általában nem merül ki a tőke biztosításában, hanem részt vállal a vállalkozás 

irányításában is. A kockázati tőkebefektető nem az osztalékhozam maximalizálásában 

érdekelt, hanem a vállalat minél gyorsabb fejlődésében és értéknövekedésében34 [BÉT 

ELEMZÉSEK 2003 1. o.]. Az üzleti angyalok olyan, általában vagyonos és tapasztalt 

magánszemélyek, akik közvetlenül nyújtanak tőkealapú finanszírozást és szellemi tőkét 

tőzsdén nem jegyzett olyan vállalkozásoknak, amelyekkel azt megelőzően nem álltak családi 

és tulajdonosi kapcsolatban [Makra-Kosztopulosz 2004 721. o.]. 

A részvény életútja a kibocsátással kezdődik, amely lehet nyilvános és zártkörű, attól 

függően, hogy mennyire tág befektetői kört céloznak meg. Zártkörű kibocsátásnál a 

lehetséges finanszírozók körét előre meghatározzák, akik általában jelentős tőkeerővel 

rendelkező stratégiai befektetők, hosszú távú befektetési szándékkal. Az ilyen típusú 

                                                 
34 Adizes [1992 38. o.] figyelmeztet a „csecsemőkorban” lévő vállalkozások növekedését megbéníthatják azok a 
befektetők, akik csak a rövid távú profit elérésében érdekeltek. 
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kibocsátás előnyei a kibocsátási költségek egy részének megtakarítása, mivel nem szükséges 

külön engedélyeztetési eljárás, valamint a vevőkkel való közvetlen kapcsolat. Hátránya 

viszont, hogy a kibocsátónak általában magasabb hozamot kell ígérnie a befektetőnek, 

valamint a likviditási többletkockázat, ami azt jelenti, hogy a zárt körben kibocsátott 

értékpapírok az elővételi jog miatt kevésbé likvidek, viszonylag szűk körben értékesíthetők és 

a tőzsdén sem lehet velük kereskedni [Fazakas 2001 126. o.].  

Nyilvános részvénykibocsátás esetén csak a befektetők csoportjai vannak 

meghatározva, például belföldi magánszemélyek, intézményi befektetők stb. A nyilvános 

kibocsátás előnye, hogy szélesebb vásárlói kör célozható meg, ezáltal nagyobb összegű forrás 

vonható be a vállalkozásba. Mivel ebben az esetben nagyobb arányban képviseltetik magukat 

a kisbefektetők, ezért a meglévő tulajdonosok vállalatirányítási érdekei általában nem 

sérülnek. A nyilvános kibocsátás hátránya, hogy az értékesítési folyamat lényegesen több 

költséget hordoz, mint a zártkörű kibocsátás esetén, valamint a kibocsátónak rendszeres 

tájékoztatási kötelezettsége van a befektetők felé, ami további költségeket jelent [Fazakas 

2001 127. o.]. 

Darabos-Bács-Herczeg [2007 1. o.] tanulmányában olvasható, hogy az állami 

támogatás olyan gazdaságpolitikai eszköz, amely ösztönző hatásával segíti a gazdaság 

szereplőit. Az állami támogatások elosztása történhet igényelhető támogatás formájában vagy 

pályázat alapján elnyert támogatás útján. Az igényelhető támogatást meghatározott feltételek 

teljesülése esetén csak igényelni kell és a jogosult automatikusan megkapja az összeget, míg a 

pályázati támogatásokat meghatározott gazdasági és társadalompolitikai célok elérése 

érdekében nyújtják. A támogatás lehet: 

1) költségvetési, állami forrásból nyújtott támogatás, 

2) EU-s forrásból nyújtott támogatás, 

3) egyéb forrásból származó támogatás (pl.: magánszemélyek, gazdálkodók, 

társadalmi szervezetek). 

A vissza nem térítendő támogatások olyan „rendkívüli” vállalati források, amelyek 

egyértelmű előnye, hogy nem terheli őket visszafizetési kötelezettség. 

Az idegen forrásból történő külső finanszírozás talán legismertebb csoportja a hitelek 

és kölcsönök, ahová a 8. táblázat alapján a bankhitelek és kölcsönök, az egyéb hitelek és 

kölcsönök, valamint a támogatott hitelek tartoznak. A hitel és kölcsön fogalmakat általában 

szinonimaként használják, bár tartalmukat tekintve eltérnek egymástól. Bankhitel esetén a 

pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott hitelkeretet tart az adós 

rendelkezésére, míg bankkölcsön esetén a pénzintézet a szerződésben meghatározott célra 



3. A vállalatfinanszírozás elmélete 

 33 

pénzt folyósít a kölcsönvevőnek35. Az adós általában valamilyen fedezet, biztosíték fejében 

juthat banki forráshoz. A kölcsönvett összeg törlesztési feltételeivel, kamatával, a hitelező és 

adós jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos információkat a hitelszerződés tartalmazza 

[Pálinkó-Szabó 2006 250. o.].  

Az egyéb hitelek és kölcsönök azok a hitel- és kölcsön típusú források, amelyeket nem 

pénzintézettől vagy hitelintézettől kap a vállalkozás36, ilyen például a kereskedelmi hitel. A 

kereskedelmi vagy szállítói hitel a rövid távú finanszírozás egyik formája, lényege, hogy a 

vállalkozás úgy jut forráshoz, hogy a beszerzéseihez kapcsolódó rövid lejáratú fizetési 

kötelezettségeinek a határidejét befolyásolja, késlelteti [Kovács 2009 95. o.].  

A támogatott hitelekhez valamilyen „felsőbb szintű”, állami és/vagy európai uniós 

támogatás kapcsolódik. A támogatott hitelek általában meghatározott célra és/vagy 

meghatározott vállalati kör által igénybe vehető, kedvezményes feltételekkel bíró hitelek, 

például: a Széchenyi Kártya Program, Új Magyarország Forgóeszköz Hitel Program, Új 

Magyarország Mikrohitel Program37 stb. 

A külső, idegen tőke alapú értékpapír-finanszírozás elsősorban a vállalati 

kötvénykibocsátást jelenti. A kötvénykibocsátással hitelezői jogviszony jön létre a kibocsátó 

és a finanszírozó között, mivel a kibocsátó vállalja a kötvény névértékének és a megállapodás 

szerinti kamatnak a megfizetését [Ross-Westerfield 1988 480. o.]. Mivel a kötvény 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ezért előnye, hogy a hitelező nem vesz részt a kibocsátó 

üzleti döntéseiben, a vállalat irányításában vagy ellenőrzésében, valamint a forrás 

megszerzéséhez nincs szükség fedezet bevonására. Hátránya viszont, hogy általában hosszú 

távú kötelezettséget jelent és a kötvényben vállalat adósságszolgálatot a vállalatnak pontosan 

teljesítenie kell [Darabos-Grasseli 2003 75. o.]. 

A faktorálás követelésvásárlás vagy pénzkölcsönzés számlakövetelés megvásárlása 

ellenében. A faktor a megvásárolt belföldi vagy export áruszállításból származó 

vevőkövetelés jelentős részét azonnal kifizeti, ezért a faktoring elsősorban a korlátozott 

pénzügyi erőforrásokkal rendelkező vállalkozásoknak lehet jó megoldás, mivel a 

hagyományosan hosszú fizetési határidő helyett azonnal pénzhez jutnak. A faktorálás révén a 

forgóeszköz-finanszírozási lehetőségek javulnak, mert a faktor által kifizetett pénzből 

újraindítható a termelési vagy szolgáltatási folyamat. A faktoring szolgáltatás ára egyrészt a 

                                                 
35 A hitelek többféle szempont (például: a hitel célja, lejárat, pénznem, fedezet jellege stb.) szerint 
csoportosíthatók. 
36 Számviteli szempontból – a lejárati időn és a felhasználás célján kívül - a finanszírozó „személye” alapján kell 
megkülönböztetni a hiteleket és kölcsönöket: a hitel a pénzintézettől származó forrás, míg a kölcsön a nem 
pénzintézettől befolyó forrást jelenti [Éva 2006 453-455. o.]. 
37 Forrás: www.ngm.gov.hu  
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faktordíj, ami a bruttó számlaösszegre vetített fixdíj, másrészt pedig a kamat, ami az előleg 

értékére vetített éves kamatláb futamidőre jutó hányada [Bedőné-Frey-Kocsis-Prágai-Szabó-

Szűcs 2008 30-31. o.].  

A követelés beszedéséről a követelés új tulajdonosa, a faktorház gondoskodik. A 

követelések beszedésének kockázata miatt a faktoring két fajtája alakult ki, a visszterhes és a 

vissztehermentes faktoring. Visszterhes faktoring esetén a vevő adósságának 

meghitelezéséből eredő kockázat az ügyfélé marad, ha tehát a vevő nem fizet, a faktor 

jogosult a számlát visszavásároltatni az ügyfelével. Vissztehermentes faktoring esetén az 

ügyletbe beléphet egy hitelbiztosító, mivel a faktor csak a vevőtől igényelheti a követelés 

kiegyenlítését. Ha a vevő csőd vagy fizetésképtelenség esetén nem tud fizetni, a biztosító 

kártalanítja a faktorházat38. 

A forfetírozás egy későbbi időpontban esedékes, többnyire gépek és beruházási 

termékek szállításából és/vagy a beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából 

adódó közép-, illetve hosszú lejáratú követelések visszkereset nélküli megvásárlása. A 

szolgáltatás fontos tulajdonsága, hogy a felek között hosszú távú hitelviszony alakul ki, 

valamint a forfetírozás mindig visszkereset nélküli, tehát a követelésből eredő összes 

kockázatot a finanszírozó viseli [Kovács 2008 144. o.].  

A lízing egy olyan speciális bérlet, ahol a bérbeadó a bérbevevő igényeinek megfelelő 

speciális tárgyat, dolgot úgy adja bérbe, hogy lehetőséget teremt a tárgy megvásárlására a 

bérleti időtartam végén [Ziegler 2001 11. o.]. A lízingügyletek két csoportra oszthatók: (1) 

pénzügyi lízingre és (2) operatív lízingre. A pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során 

a lízingbeadó ingatlan, ingó vagy vagyoni értékű jog tulajdonjogát a lízingbevevő megbízása 

szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja. 

A lízingügylet tárgyát a lízingbevevő mutatja ki a könyvelésében, viseli a kárveszély 

átszállásából származó kockázatot, az eszközzel kapcsolatos közvetlen terheket, ugyanakkor 

jogosulttá válik az eszközzel kapcsolatos hasznok szedésére, valamint, hogy a szerződésben 

kikötött időtartam lejáratával a lízing tárgyának tulajdonjogát megszerezze39. A tulajdonjog 

megszerzése a szerződésben meghatározott tőke, kamat, esetleg maradványérték teljes körű 

megfizetése után lehetséges. Abban az esetben, ha a lízingügylet nem minősül pénzügyi 

                                                 
38 Forrás: www.faktoringszovetseg.hu  
39 A pénzügyi lízing lehet nyílt végű és a zárt végű. A zárt végű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a 
futamidő végén automatikus megtörténik, míg nyílt végű lízingnél a lízingbe vevő vételi joggal (vevőkijelölési 
joggal) rendelkezik, azaz a lízingbe vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt 
vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja. Forrás: www.pszaf.hu  
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lízingnek, akkor az operatív lízingnek tekinthető, amelyre a bérlettel kapcsolatos előírások 

vonatkoznak [Karai 2006 38. o.].  

A vevők előre fizetéseiből a vállalkozás úgy jut rövid lejáratú idegen tőkéhez, hogy a 

vevő a szerződés szerinti teljesítést megelőzően az áru vagy szolgáltatásnyújtás 

ellenértékének bizonyos hányadát megfizeti. Az előleg szolgáltatója az előleg összegéig 

mentesíti az eladót a termék előállításával vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 

költségek, ráfordítások saját tőkével vagy más forrással történő finanszírozása alól. Az előleg 

adója tehát lényegében kamatmentes hitelt nyújt, mert csak később kapja meg azt az árut, 

amelyre az előleget megfizette [Tétényi 2001 317. o.]. 

3.3. Összegzés 

Ebben a fejezetben a tőkeszerkezeti elméleteket és a finanszírozási források típusait, 

jellemzőit vizsgáltam, egyrészt azért, hogy az általam kiemelt teóriák segítségével is 

rávilágítsak a belső finanszírozás szerepére, fontosságára, másrészt pedig a finanszírozási 

források sokféleségére. 

A tőkeszerkezeti elméletek a klasszikus és a modern elméletek két csoportjára 

oszthatók. Az elméletek bázisát Modigliani és Miller tételei jelentik, a további teóriák a 

szerzőpáros tézisei nyomán formálódtak ki. Az MM alaptételek, amelyek lényegében a 

vállalat értékét hivatottak meghatározni, rövid ismertetése után három elmélet – a megbízó-

ügynök, a választásos és a hierarchia elmélet - bemutatására került sor. Az említett teóriák azt 

sugallják, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalkozás milyen finanszírozási vagy 

tőkestruktúrát alakít ki, mivel ez nem csak a működésére gyakorol hatást, hanem a számviteli 

beszámolóján keresztül folyamatosan üzeneteket küld a piac többi szereplője felé is. 

Mind a belső, mind pedig a külső finanszírozás a rendelkezésre álló források 

különböző típusainak segítségével valósul meg. A lehetséges forrástípusok jellemzőinek 

elemzésével kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a felsorolás a források általában és 

gyakrabban alkalmazott fajtáit tartalmazza, ezáltal a lista nem teljes körű. 

A finanszírozási lehetőségek négyes csoportja tagjainak ismeretében meghatározható 

az alapfogalmaknál már említett közvetett finanszírozás pozíciója, vagyis az indirekt 

finanszírozás a belső finanszírozás saját forrásból negyedben helyezkedik el. Egészen 

konkrétan a visszatartott működési jövedelemben „nyilvánul meg”, hiszen ez az a kategória, 

amely a saját tőkét gyarapítja, a mérleg szerinti eredményen keresztül. 
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4. A kkv finanszírozás gyakorlata 

A finanszírozási források elméleti vonatkozásainak ismertetése után az egyes típusok 

gyakorlati alkalmazásának jellemzőire helyeztem a hangsúlyt. A kkv finanszírozás 

gyakorlatának elemzését két részre osztottam, egyrészt az Európai Unió egészére 

vonatkozóan, másrészt pedig Magyarországot illetően. Az elemzés során a kkv szektor 

egészére vonatkozó átfogó helyzetkép megalkotására törekedtem és csak néhány esetben 

„bontottam szét” a szektort a vállalkozások mérete alapján, másrészt pedig a nemzetközi 

kitekintés során a finanszírozási szokások mögött meghúzódó tagállami sajátosságokat nem 

vizsgáltam. 

4.1. Kkv finanszírozás az Európai Unióban 

4.1.1. A minta jellemzői 

A kis- és középvállalkozások finanszírozási sajátosságainak nemzetközi összehasonlítását az 

Európai Bizottság megbízására 2009-ben készített „Access to finance” Flash Eurobarometer 

alapján végeztem el. A mintavétel az EU27 tagállamaiban, valamint Horvátországban, 

Izlandon és Norvégiában egyszerű véletlen kiválasztás alapján történt. A megkérdezés 2009 

nyarán zajlott, összesen 9063 vállalkozás vezetőjét vagy pénzügyi vezetőjét interjúvolták meg 

a finanszírozási szokásaikkal kapcsolatban. 

A megkérdezett vállalkozások számát az adott tagállam nagyságának megfelelően 

alakították ki, a nagyobb tagállamokban általában több kkv-t vizsgáltak, így például 

Franciaország, Németország és Spanyolország is kb. 1000 vállalkozással szerepelt. 

Magyarországról 228 db vállalkozás került be a mintába, mely a teljes sokaság 2,6%-a. A 

magyarországi mikrovállalkozások aránya 87,6%, a kisvállalkozásoké 9,8%, a 

középvállalkozásoké 2,1% volt40. 

A mintába41 került 8762 vállalkozás (96,68%) az EU tagállamaiban, a maradék 301 

(3,32%) az Unión kívül folytatja tevékenységét42. A tulajdonosi kört tekintve a családi vagy 

egyéni vállalkozások aránya a legnagyobb (43,59%) és a kockázati tőketársaságok 

részvételével működő kkv-k aránya a legkisebb (1,07%). A vállalkozások 54,58%-a már több 

mint 10 éve működik, az 5-10 éve, valamint a 2-5 éve alapítottak aránya csaknem megegyezik 

(19,16% és 18,95%), a legfiatalabb vállalkozások pedig 4,12%-ot képviselnek. Az 1-9 főt 

                                                 
40 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 12. o., lásd 1. számú melléklet. 
41 A minta a vállalatok által foglalkoztatott létszám – mikrovállalkozás (1-9 fő), kisvállalkozás (10-49 fő) és 
középvállalkozás (50-249 fő) - alapján reprezentatív. 
42 Az összehasonlító elemzést az EU27 vállalkozásai által adott válaszok alapján készítettem.  
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foglalkoztató mikrovállalkozások aránya 89,95%, a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozásoké 

7,74%, míg az 50-249 főt foglalkoztató középvállalkozások 1,75%-ban voltak jelen43. 

A megkérdezett kkv-k nagyjából fele (48,44%) szolgáltatásnyújtással foglalkozik, 

28,74% a kereskedelemben, 11,85% az iparban, míg 10,97% az építőiparban tevékenykedik44. 

A legkisebb kategóriába (0-2 millió EUR) tartozó éves forgalmat bonyolítja a vállalkozások 

majdnem 80%-a, a legnagyobb kategóriát (50 millió EUR fölött) viszont mindössze 1,08% éri 

el45. 

A következő lépésben azt vizsgáltam meg, hogy melyek azok a nehézségek, 

problémák, amelyekkel az EU27 kis- és középvállalkozásai a működésük során szembesülnek 

és a finanszírozás mennyire jelent problémát a kkv-k számára. Az Európai Unióban átlagosan 

a legnagyobb nehézséget a fogyasztók, vevők felkutatása és megtartása (29,1%) jelenti, amit a 

pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés nehézségei (16,1%) követnek. A lehetséges nyolc 

válaszból tehát a második helyre rangsorolták a megkérdezettek a finanszírozás kérdéskörét, 

ami a szektor pénzügyileg kiszolgáltatott helyzetére utal, valamint felhívja a figyelmet arra, 

hogy mind elméletben, mind gyakorlatban folyamatosan foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel, 

hogy ez a tényező ne állhasson a vállalkozások működése, fejlődése útjába. Harmadik helyre 

a többi kategóriában nem nevesített egyéb tényezők kerültek 15%-kal. A piaci verseny 

12,8%-kal a negyedik, míg az ötödik helyen „holtversenyben” végzett a képzett és tapasztalt 

munkaerő megszerzése és megtartása (7,8%), a termelési és élőmunkával kapcsolatos 

költségek (7,7%), valamint a szabályozási környezet (7,2%). A megkérdezettek átlagosan 

4,4%-a nem válaszolt erre a kérdésre46. 

A kis- és középvállalkozások egyik legégetőbb problémája tehát a finanszírozási 

források megszerzésével kapcsolatos akadályok leküzdése. Az uniós átlaghoz képest (16,1%), 

a tagállamok között viszonylag nagy szóródás tapasztalható. Görögország kkv-i ítélték meg a 

legnehezebbnek (38,6%) a pénzügyi akadályok leküzdését, de 20% feletti az arány 

Spanyolországban (23,4%) és Litvániában (21,5%) is. Magyarország szintén ehhez a 

csoporthoz közelít 18,7%-kal. A finanszírozási problémák „kevésbé” terhelik meg a kkv-kat 

                                                 
43 A megkérdezés során 250 főtől többet foglalkoztató nagyvállalatok is bekerültek a mintába, de arányuk 
minden tagállamban 1% alatti. Az elemzés során, mivel nem tartozik a témához, a nagyvállalatok finanszírozási 
szokásait figyelmen kívül hagytam. Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 13. o. (2. számú melléklet). 
44 Az alábbi ágazatokban működő vállalkozásokat kérdezték meg: bányászat, feldolgozóipar, villamos energia-, 
gáz- és vízellátás, építőipar, kereskedelem és javítás, szálláshely szolgáltatás és vendéglátás, szállítás, raktározás, 
posta és távközlés, ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás. A következő 
ágazatokban tevékenykedő kkv-k viszont nem kerültek be a mintába: mezőgazdaság, halászat, pénzügyi 
szolgáltatások, háztartással kapcsolatos tevékenységek. 
45 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 13. o., lásd 2. számú melléklet. 
46 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 30. o., lásd 3. számú melléklet. 
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Máltán (7,9%), Finnországban (8%), Belgiumban (9,5%), továbbá Lengyelországban (10,8%) 

és Svédországban (10,9%).  

5. ábra: A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézségeinek megítélése az 
Európai Unióban 
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Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 30. o. alapján saját szerkesztés 

A finanszírozási nehézségek a tevékenységi kör, éves forgalom, a működési idő hossza, 

valamint a tulajdonosi kör alapján vizsgálva is átlagosan a második legnagyobb problémának 

számítanak.  

6. ábra: A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés nehézségeinek megítélése 
tevékenységi kör, éves forgalom, az alapítás éve és tulajdonosi kör alapján 
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Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 31. o. alapján saját szerkesztés 

A tevékenységi kör esetén nem meglepő, hogy az esetlegesen körbetartozásokkal küszködő 

építőipari kkv-k esetén a legmagasabb az érték (19,9%), míg a szolgáltatásokkal 

foglalkozóknál a legkisebb (14,4%). Az éves forgalmat tekintve jól látható a „fordított” 
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tendencia, vagyis minél nagyobb forgalmat bonyolít egy vállalkozás, annál kevésbé jelent 

nehézséget a finanszírozás. A 0-2 millió EUR-t elérő kkv-k esetén még 16,9% az arány, ami 

folyamatosan csökken, végül az 50 millió EUR-t forgalmazóknál már csak az első kategória 

nagyjából fele (8%) lesz.  

Az alapítás évét vizsgálva érdekes tény, hogy az értékek közel helyezkednek el az 

induló (12,3%) és a leghosszabb ideje működő (13,8%) vállalkozásoknál, valamint a 2-5 éve 

(19,6%) és az 5-10 éve (21,4%) alapítottaknál. A tulajdonosi kört tekintve a családi vagy 

egyéni vállalkozásoknál okozza a legkisebb feszültséget a finanszírozás kérdése (15,7%), 

feltehetően azért, mert számíthatnak a magánszférájuk pénzügyi segítségére. A kockázati 

tőketársaságokat is a tulajdonosok között tudó vállalkozások esetén a legnagyobb az érték 

(28,9%), vélhetően azért, mert ezek a finanszírozás szempontjából is a „legkockázatosabb” 

körbe tartozó kkv-k. 

4.1.2. Finanszírozási struktúra 

A vállalatfinanszírozási szokásokat47 a kérdőívben több szempont – belső és külső források 

aránya, típusai, elérhetősége, értékelése stb. - alapján vizsgálták. A változók közül elsőként a 

megkérdezett kkv-k által alkalmazott belső és külső forrásokat, illetve a kettő kombinációját 

elemeztem48. 

Az EU27-ben átlagosan a vállalkozások 31,3%-a használja mindkét finanszírozási 

forrást, ettől valamivel kisebb arányban (28%) csak külső forrásokat alkalmaznak, míg 

16,1%-uk csak belső forrásokat. Az egyes tagállamok kkv-i eltérő finanszírozási 

szerkezeteket alakítanak ki. A legkevesebb tisztán belső forrást Ciprus (3,8%), a legtöbbet 

Lettország (46,7%) vállalkozásai használnak. Finnországban, Bulgáriában, Luxemburgban és 

Szlovéniában durván a vállalkozások harmada (32,1-33,9%) alkalmazza csak a belső 

forrásokat, Magyarországon ugyanez az arány 22,9%. 

A legtöbb külső forrást Észtország (41,9%), Ciprus (40,5%) és Lengyelország 

(40,7%), míg a legkevesebbet Bulgária (8,8%), Lettország (10,5%) és Szlovénia (11,7%) kkv-

i igénylik. Magyarország ebben a tekintetben a „középmezőnyben” helyezkedik el (20,5%). 

A belső és külső forrásokat kombináltan a legnagyobb arányban Írország (47,5%) és 

Ausztria (46,1%) kkv-i vonják be, de 40% feletti az érték Cipruson, az Egyesült Királyságban, 

Németországban és Svédországban is. Magyarországon és Belgiumban egyaránt kb. 15% a 

                                                 
47 A finanszírozási szokásokat a megkérdezést megelőző hat hónapra visszamenőleg mérték. 
48 Az adatok forrása: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009a 29. o., lásd 5. számú melléklet. 
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„kevert stratégia” aránya, ettől kisebb értékeket Észtországban (10,6%), Hollandiában 

(11,5%), Csehországban (13%) és Portugáliában (13,8%) mértek. 

Az utolsó kategóriába azokat a válaszadókat sorolták, akik vagy nem válaszoltak a 

kérdésre vagy a megadott lehetőségek közül egyiket sem választották, vagyis nem vontak be 

sem új belső, sem új külső forrást a megkérdezést megelőző fél évben. Az ezt a lehetőséget 

választó kkv-k száma a legnagyobb Litvániában (59,9%) és Portugáliában (53,9%), a 

legkisebb Írországban (5,9%) és Ausztriában (11,8%). Magyarországról viszonylag 

nagyszámú vállalkozás tartozott ebbe a kategóriába, a válaszadók 41,6%-a. 

A kérdőív minden váltózóját, így a finanszírozási struktúrát is vállalatméret, 

tevékenységi kör, az alapítás éve, az éves forgalom és tulajdonosi kör szerint is mérték. A 

tisztán belső forrásokból történő finanszírozást a középvállalkozások alkalmazták a legkisebb 

mértékben (9,7%), őket követik a kisvállalkozások (11,4%), majd a mikrovállalkozások 

(16,6%). Mindhárom típusnál a kkv-k kb. 1/3-a választotta a tisztán külső finanszírozást, a 

középvállalkozások 26,5%-a, a mikrovállalkozások 27,9%-a és a kisvállalkozások 29,6%-a. A 

„kevert stratégia”, a külső és belső források kombinációja a középvállalkozásokra jellemző 

leginkább (45,3%), a kisvállalkozásoknál 38,2%, a mikrovállalkozásoknál a csak külső 

forrásokat választókhoz közeli az arány (30,3%). A kis- és középvállalkozásoknál a külső és 

belső források kombinálásának viszonylag magas aránya arra enged következtetni, hogy ezek 

azok a vállalattípusok, amelyek egyrészt magasabb alkupozícióval rendelkeznek a kkv-

szektorban, másrészt jobban ki tudják használni a rendelkezésre álló finanszírozási 

lehetőségeket. Végül a kis- és középvállalkozások esetén kb. minden ötödik, a 

mikrovállalkozások esetén minden negyedik válaszadó nem válaszolt vagy nem vont be új 

forrást49. 

A tevékenységi kört tekintve ugyanaz a tendencia figyelhető meg a finanszírozási 

szerkezet kialakításában, mint a vállalatok mérete alapján, vagyis bármelyik tevékenység 

esetén a legkisebb a tisztán belső finanszírozás részaránya, ezt követi a csak külső 

finanszírozás, a leggyakoribb pedig a belső és külső források kombinálása. A nem válaszolók 

vagy új forrást nem igénylők ismét a válaszadók kb. negyedét jelentik. Az építőipar, 

kereskedelem és szolgáltatások piacán vállalkozók között mindegyik kategóriában csekély, 

mindössze 3-4%-os eltérés tapasztalható az előző „elemzési egységhez” képest, tehát az 

önfinanszírozók aránya 13,7-17,2% között, a tisztán külső forrásbevonók aránya 27,1-31% 

között, a „kevert stratégiájúak” aránya pedig 30,3-34,5% között mozog. Az egyéb ipari 

                                                 
49 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o., lásd 6. számú melléklet. 
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tevékenységet végzők közül a belső finanszírozásúak (17%) és a kombinált stratégiát 

választók (32,2%) részarányai beleillenek az előbbi „osztályközökbe”, nagyobb eltérés a 

külső finanszírozóknál tapasztalható, itt ugyanis a kategóriához képest kisebb (23,9%) a külső 

forrást bevonók aránya50. 

A vállalatok működési idejének hosszát tekintve szintén érvényesül a belső 

finanszírozás, külső finanszírozás és vegyes stratégia sorrend. A belső finanszírozás aránya 

15% körüli a 2007-ben vagy azelőtt alapított kkv-k esetén, míg 21,7% a 2008-ban vagy 2009-

ben alapítottaknál, vagyis a megkérdezett kezdő vállalkozások a belső forrásokat részesítették 

előnyben. A külső források igénybe vétele az induló vállalkozásoknál a legkisebb mértékű 

(23,6%), a már legalább két éve működőknél ez az érték 27-29%. A „kombinált stratégia” 

alkalmazása 30% körül alakult (29,2%-32,5%) függetlenül az alapítás évétől, míg a nem 

válaszolók vagy új forrást nem igénylők száma 22,7% és 27,2% között változott51. 

Az éves forgalmat és a tulajdonosi összetételt vizsgálva változatosabb eredmények 

születtek. Az éves forgalom vonatkozásában a belső és külső forrást egyaránt alkalmazók 

aránya mindegyik osztályközben 30% feletti, de a 2-10 millió EUR-t és a 10-50 millió EUR-t 

elérő vállalkozásoknál a kevert stratégia és a tisztán külső források használata csaknem 

megegyezik (33,7% és 34,1%; 34,5% és 34,3%). A több mint 50 millió EUR-t elérő kkv-k 

esetén a tisztán belső vagy külső források aránya meglehetősen közel van egymáshoz (16,8% 

és 14,5%), ugyanakkor a „kevert stratégia” dominál (39,5%). A nem válaszolt vagy új forrást 

nem igényelt kkv-k száma szintén itt a legnagyobb, közel 30%52.  

A tulajdonosi kör és finanszírozási szerkezet összefüggéseit tekintve látható, hogy 

bármelyik „tulajdonostípus” esetén a tisztán belső források használatának aránya a legkisebb, 

a kockázati tőketársaságok által birtokolt kkv-knál meglepően alacsony az érték, mindössze 

5,7%. A belső és külső forrásokat egyaránt alkalmazók, továbbá a csak külső forrásfelvevők 

aránya a korábbiakhoz képest széles tartományban (27,5%-37%) mozog. A „kevert stratégiát” 

legkisebb arányban (28,2%) a tőzsdén jegyzett részvénytársaságok, legnagyobb arányban 

(37%) a kockázati tőketársaságok által is birtokolt kkv-k használják. A családi és egyéni 

vállalkozók, valamint az egyéb kategóriába tartozók hasonló mértékben (32,4% és 35,7%) 

vonnak be külső és belső forrásokat egyszerre. A külső finanszírozás kapcsán a 

részvénytársaságoknál és a kockázati tőkés vállalkozásoknál az ellenkezőjére váltanak az 

arányok, ugyanis a tőzsdén jegyzett részvénytársaságok 37%-a, míg a kockázati tőkés kkv-k 

                                                 
50 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o., lásd 6. számú melléklet. 
51 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o., lásd 6. számú melléklet. 
52 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o., lásd 6. számú melléklet. 
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27,5%-a preferálja ezt a finanszírozási típust. A családi és egyéni vállalkozások 27,6%-a, míg 

az egyéb vállalkozások 32,7%-a választotta ezt a megoldást. A nem válaszolók vagy új forrást 

nem igénylők aránya kb. 20-30% között mozog, a legmagasabb a kockázati tőkés kkv-k 

esetén (29,8%)53.  

4.1.3. A kkv-k által alkalmazott források típusai 

A belső és külső finanszírozás források arányainak meghatározása, értékelése után a 

finanszírozási szerkezet alkotórészeinek elemzésére került sor. A felmérésben résztvevő kkv-

k az alábbi – nem fontossági sorrendben felsorolt - forrástípusok közül választhattak: 

- belső források, 

- állami támogatások és támogatott bankhitelek, 

- folyószámlahitel, hitelkártya, 

- egyéb bankhitelek, 

- kereskedelmi hitel, 

- egyéb hitel (más vállalkozástól, magánszférától stb.), 

- lízing és faktoring, 

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 

- hátrasorolt kölcsön, 

- a saját tőke emelése a tulajdonosok vagy külső tőkebefektetők révén, 

- egyéb forrás. 

A belső forrásokat a vállalkozások 47,4%-a alkalmazta a működése során. A külső források 

közül a legnépszerűbb a banki finanszírozás valamely típusa, mivel a vállalkozások 29,8%-a 

alkalmazta a folyószámlahitelt vagy hitelkártyát, míg 26,2%-uk rendelkezett valamilyen 

bankhitellel. A kkv-k durván negyede (22,9%) számolt be a lízing és faktoring használatáról. 

16,2% a rövid távú finanszírozás fontos eszközének a kereskedelmi hitelt nevezte meg. A 

megkérdezettek 10,3%-a rendelkezett állami támogatásból szerzett forrással vagy államilag 

támogatott hitellel és 6,8%-nak volt egyéb, a már említettek közé nem sorolható hitele. A 

vállalkozások mindössze 1,6%-a alkalmazta a saját tőke emelését tulajdonosok vagy külső 

befektetők révén és mindössze 1,2%-uk tudott élni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

kibocsátásával. A hátrasorolt kölcsön 0,8%-kal az utolsóként bevont forráslehetőséghez 

tartozott. Az utolsó három helyre rangsorolt forrás esetén a legnagyobb a „Nem elérhető ez a 

forrás”  lehetőség választásának aránya, a saját tőke emelése tulajdonosok és külső 

                                                 
53 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o., lásd 6. számú melléklet. 
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tőkebefektetők révén (13,4%), a tőkepiaci finanszírozás (10,8%) míg a hátrasorolt kölcsön 

esetén (7%).  

7. ábra: Az EU27 vállalatai által alkalmazott finanszírozási források 
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Forrás: EC Flash Eurobarometer 2009a 30. o. alapján saját szerkesztés 

A kapott eredmények alapján a kkv-k által a finanszírozási struktúrába bevont források alábbi 

fontossági sorrendje állapítható meg: 

1) belső források, 

2) folyószámlahitel, hitelkártya, 

3) egyéb bankhitelek, 

4) lízing és faktoring, 

5) kereskedelmi hitel, 

6) állami támogatások és támogatott bankhitelek, 

7) egyéb hitel (más vállalkozástól, magánszférától stb.), 

8) a saját tőke emelése a tulajdonosok vagy külső tőkebefektetők révén, 

9) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 

10) hátrasorolt kölcsön, 

11) egyéb forrás54. 

                                                 
54 A kis- és középvállalkozások finanszírozási szokásaival kapcsolatos felmérést 2005-ben a „régi” tagállamokra, 
majd 2006-ban az „új” tagállamokra vonatkozóan is elkészítették. A felmérések alapján a következő rangsor 
állapítható meg a régi tagállamoknál (zárójelben az alkalmazás gyakorisága): lízing/bérlet (51%), 
folyószámlahitel (50%), 3 évnél hosszabb - (45%) és 3 évnél rövidebb (31%) lejáratú hitel, faktoring (19%), 
magántőke (9%), kockázati tőke (6%) [EC Flash Eurobarometer 2005 19. o.]. Ugyanezek az arányok az új 
tagállamoknál: lízing/bérlet (53%), folyószámlahitel (37%), 3 évnél rövidebb (36%) és 3 évnél hosszabb lejáratú 
(14%) hitel, faktoring (10%), magántőke (10%), kockázati tőke (3%) [EC Flash Eurobarometer 2006 20. o.].  
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A továbbiakban a források fontossági rangsora alapján hasonlítottam össze a 

tagállamokat. A megkérdezett kkv-k négyféle lehetőség közül választhattak, alkalmazták vagy 

nem az adott típust, nem elérhető számukra, de meg is tagadhatták a válaszadást. Általánosan 

megállapítható, hogy a válaszok megtagadásának aránya bármelyik forrást tekintve csekély, 

átlagosan öt százalék alatti volt, így nem befolyásolta szignifikánsan a következtetések 

levonását. 

A legnépszerűbb finanszírozási forrásnak a belső források csoportja minősült a kkv-k 

körében, alkalmazásának aránya 50% feletti volt a tagállamok több mint felénél. A 

legmagasabb értékeket Szlovéniában (71,7%), Lettországban (69,9%), Bulgáriában (68,3%) 

és Ausztriában (67,8%) mérték, míg a legalacsonyabbakat Hollandiában (20,9%), 

Csehországban (23,2%) és Észtországban (24,7%). Magyarország a második harmad alján 

helyezkedik el 37,9%-kal, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a „Nem elérhető ez a forrás” 

kategória itt veszi fel a második legmagasabb értéket (15,8%), ebben a tekintetben csak 

Portugália előzi meg hazánkat 21,1%-kal. Három tagállam – Litvánia, Szlovákia, Szlovénia - 

esetén az összes megkérdezett kkv számára elérhető volt ez a finanszírozási forma. A belső 

források alkalmazásának aránya a magyarországi értékhez közelít Lengyelország és 

Olaszország (39,1%), valamint Spanyolország (38,2%) esetén55.  

Attól függetlenül, hogy a folyószámlahitel, hitelkártya használata a második 

legnépszerűbb forrás, alkalmazásának aránya átlagosan kb. csak a fele, mint a belső 

forrásoknak, amit feltehetően az okoz, hogy mivel külső forrásnak minősül, a felhasználók 

számára nyilvánvalóbbak az idegen tőke plusz költségei. Szinte mindegyik tagállamban 

„korlátlanul” elérhető a kkv-k számára, mindössze öt országban (Málta 14,5%, Portugália 

10,1%, Hollandia 10%, Belgium 8%, Dánia 7,1%) tapasztalható viszonylag nagyobb 

akadályoztatottság. Ciprus (59,6%) és Írország (56,2%) jár élen ennek a forrásnak a 

bevonásában, de viszonylag magasak az értékek Máltán (40,5%), Olaszországban (37,7%), az 

Egyesült Királyságban (35,8%) és Ausztriában (33,9%) is. A skála ellentétes oldalán 

helyezkedik el Litvánia (3,4%) és Svédország (4,4%). Ehhez a csoporthoz közelít 

Magyarország is 11,6%-kal, ami a negyedik legkisebb érték56. 

A banki hitelezés, banki források kedveltségét jelzi, hogy a harmadik helyre a 

folyószámlahitel, hitelkártya kategóriába nem tartozó bankhiteleket rangsorolták a kkv-k. 

Cipruson a kkv-k nagyjából fele élt az egyéb bankhitelek finanszírozásba történő bevonásával 

(47,8%), Ausztriában (33,5%), Belgiumban (33,7%), Görögországban (32,3%) és 

                                                 
55 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 66. o., lásd 7. számú melléklet. 
56 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 72. o., lásd 8. számú melléklet. 
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Olaszországban (32%) a kkv-k durván egyharmada. Magyarország 13%-kal az uniós átlag 

alatt helyezkedik el, ebben a tekintetben Csehországgal (13,6%), Litvániával (13,2%) és 

Máltával (12,2%) került egy csoportba57. 

A lízing és faktoring a negyedik helyet szerezte meg, de azt is meg kell jegyezni, hogy 

a második és negyedik, valamint a harmadik és negyedik helyezett között nem túl nagy, kb. 

3% eltérés (folyószámlahitel, hitelkártya 29,8% - egyéb bankhitelek 26,2% - lízing, faktoring 

22,9%) figyelhető meg, tehát elképzelhető, hogy a jövőben ezek a források előrébb is 

kerülhetnek. Az átlaghoz képest kb. kétszerannyi kkv vette igénybe ezeket a lehetőségeket 

Észtországban (41%), de Romániában (37,5%) Németországban (32,6%) és Szlovákiában 

(33,4%) is több mint 10%-os eltérés tapasztalható. A belső források után a lízing és faktoring 

az egyetlen olyan kategória, amit legalább minden tizedik vállalkozás kipróbált, vagyis 

alkalmazásnak aránya egyik tagállam esetén sem kisebb 10%-nál. A viszonylag kevesebbet 

lízingelő és/vagy faktoráltató kkv-k Cipruson (10%), Belgiumban (11,7%), Finnországban 

(13,2%), Hollandiában (13,5%) és Portugáliában (13,6%) működnek. Magyarország az uniós 

átlaghoz közelít, alig 4%-kal marad el tőle (17,6%)58.  

A kereskedelmi hitel alkalmazásának aránya (16,2%) kb. feleakkora, mint a 

folyószámlahitel, hitelkártya, egyéb bankhitelek esetén és mindössze nagyjából harmada a 

listavezető belső forrásoknak. A fizetési határidők kihasználásából nyerhető forrásokat 

leginkább Írország kkv-i (46,2%) tudták kihasználni, de Ciprus (39,1%), az Egyesült 

Királyság (34,9%) és Lengyelország (33,1%) kkv-i is viszonylag magas értékekről adtak 

számot. A gyengébb alkupozíció, esetleg a felek közötti bizalom hiánya vagy éppen ennek a 

forrásnak a nélkülözhetősége egyaránt okozhatják, hogy az értékek a tagállamok kétharmada 

esetén 10% alatt maradnak. Az észt kkv-k állnak a „legrosszabbul” ennek a forrásnak az 

alkalmazásában, a megkérdezettek mindössze 2,2%-a értékelte használhatónak. A 

magyarországi kkv-k sem teljesítettek sokkal jobban, alig 1%-kal előzték meg az észteket 

(3,1%), de Ausztria (4%), Szlovénia (4,3%) Németország (4,6%) és Lettország (4,8%) is a 

„sereghajtókhoz” tartozik59.  

Az állami támogatások és támogatott bankhitelek, feltehetően a velük kapcsolatos 

adminisztrációs többletterheknek köszönhetően a hatodik helyre kerültek a rangsorban. 

Alkalmazásuk uniós átlaga (10,3%) még a negyedét sem éri el a belső forrásoknak. Néhány 

tagállam ugyan felfelé mozdítja el az átlagot, de a többség (66,67%) esetén az átlag alatt 

                                                 
57 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 75. o., lásd 9. számú melléklet. 
58 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 84. o., lásd 10. számú melléklet. 
59 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 78. o., lásd 11. számú melléklet. 
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maradnak az értékek. Kimagaslóan nagy az állami támogatások és támogatott bankhitelek 

alkalmazásának aránya Görögországban (32,1%), míg a második (17,5%) Spanyolországban, 

a harmadik (16,2%) Olaszországban és a negyedik Cipruson (15%) is nagyjából feleakkora 

értékek tapasztalhatók. A kkv-k alig 1%-a (0,9%) vonja be ezt a forrást Litvániában, ehhez 

képest valamivel többen Lengyelországban (3,6%) és Svédországban (4,1%). Hollandia 

(5,3%), Magyarország (5,5%), Csehország és Észtország (5,9%) kkv-i nagyjából egyforma 

mértékben alkalmazzák ezeket a forrásokat és az uniós átlag kb. felénél mozognak60.  

Az egyéb hitelek kategóriába azokat a visszafizetendő és általában kamattal terhelt 

forrásokat sorolták a kérdőívben, amelyek nem tartoztak a korábban említett hitel jellegű 

források közé. Ezek voltak többek között a vállalkozás mikroszférájától, a családtagoktól, 

barátoktól, továbbá a más vállalkozástól kapott hitelek. Az egyéb hitelek alkalmazásának 

uniós átlaga 6,8%. Ciprus (16,9%) és Románia (14,2%) kkv-i azok, amelyek magasabb 

arányban vonták be ezt a forrást, a tagállamok döntő többségében (81,48%) kevesebb, mint a 

vállalkozások egytizede alkalmazta. A legkisebb értékről Szlovákia kkv-i számoltak be 

(3,5%), de nem sokkal magasabb az arány Portugáliában (3,6%), Máltán (3,8%) és 

Írországban (3,9%) sem. Magyarország vállalkozásai 8,3%-kal az átlag felett teljesítettek61.  

A saját tőke emelése a tulajdonosok vagy külső tőkebefektetők révén az utolsók között 

bevont forráskategóriába tartozik, a források rangsorában a nyolcadik helyen szerepel. Ennek 

az lehet az oka, hogy egyrészt vannak olyan kkv-k, amelyek ugyan szívesen társulnának külső 

befektetőkkel, de a vállalkozás tevékenységi köréből, termékeiből adódó magas kockázatot a 

befektetők nem vagy csak kis csoportja vállalja, másrészt pedig vannak olyan kkv-k, amelyek 

nem szívesen osztják meg a vállalkozás feletti ellenőrzési, irányítási jogot, amely a külső 

befektető tulajdonszerzésével párosul. Az uniós átlag csupán 1,6%, ami egyértelműen a 

svédországi kkv-k (25,5%) „felhajtó” hatásának köszönhető. Érdemes megemlíteni azokat az 

országokat, ahol egyáltalán mérhető érték figyelhető meg, ezek: Görögország (4,3%), 

Franciaország (4%), Dánia és Litvánia (3,1%), Luxemburg (2,6%). A többi tagországban 1% 

vagy ezalatti arány tapasztalható, sőt vannak olyan országok, köztük Magyarország is, ahol 

egyáltalán nem alkalmazták ezeket a lehetőségeket, ezek: Bulgária, Észtország, Írország, 

Portugália, Szlovákia, Szlovénia. Azt is meg kell jegyezni azonban, hogy átlagosan kb. 

minden tizedik vállalkozás (11,6%) nyilatkozta azt, hogy nem elérhető számára ez a forrás62. 

                                                 
60 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 69. o., lásd 12. számú melléklet. 
61 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 81. o., lásd 13. számú melléklet. 
62 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 93. o., lásd 14. számú melléklet. 
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A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának uniós átlaga mindössze 1,2%. 

Az értékpapír kibocsátás méretgazdaságossági okokból, a jelentős adminisztrációs és egyéb 

költségek miatt a kkv-k csak szűk körének jelenthet finanszírozási alternatívát. A máltai kkv-k 

alkalmazták a legnagyobb mértékben (11,1%) ezt a lehetőséget, a további – 1% feletti - 

rangsor pedig: Írország (4,2%), Svédország (3,2%), Görögország (2,9%), Egyesült Királyság 

(2,2%), Spanyolország (2%), Lengyelország (1,9%), Dánia (1,8%), Hollandia (1,4%), 

Észtország (1,3%). Magyarország újra abban a csoportban található, amely kkv-k egyáltalán 

nem alkalmazták ezt a forrástípust, az ide tartozó további tagállamok: Belgium, Csehország, 

Finnország, Luxemburg, Németország és Szlovénia63. 

A hátrasorolt kölcsön és az egyéb források (azok, amelyek egyik előző kategóriába 

sem tartoznak) alkalmazásának uniós átlaga meglehetősen csekély, a hátrasorolt kölcsön 

esetén 0,8%, az egyéb forrásoknál 1%. A hátrasorolt kölcsön „népszerűtlenségét” a 

forrástípus speciális jellemzői okozhatják, amelyek ebben az esetben a forrásnyújtók oldalán 

keresendők. A hátrasorolt vagy alárendelt kölcsön esetén ugyanis a forrás biztosítójának 

általában azt is vállalnia kell, hogy az adós pénzügyi nehézsége esetén az utolsók közé kerül a 

kiegyenlítések sorrendjében, valamint általában hosszú futamidejű forrásról van szó. Az 

egyéb források vonatkozásában egyszerűen arról lehet szó, hogy a megelőző tíz forrástípus 

lefedi a kkv-k finanszírozási igényeit. A hátrasorolt kölcsön alkalmazásában Ciprus „jár élen” 

(5,6%), majd Málta (3,1%), Hollandia (2,7%), Ausztria (2,3%), Dánia (2,1%), Románia 

(1,8%), Szlovákia (1,7%), Spanyolország (1,6%), Finnország (1,5%) és Németország (1,3%) 

következik. A többi tagállam – beleértve Magyarországot is - esetén 1% alatti érték 

tapasztalható, illetve egyáltalán nem alkalmazta a hátrasorolt kölcsönt Litvánia és 

Luxemburg64.  

Az egyéb források esetén Görögországban mérték a legmagasabb értéket (4,2%), ezt 

követi Finnország (1,9%), Ciprus (1,8%), Csehország (1,7%), az Egyesült Királyság és 

Svédország (1,6%), Litvánia (1,5%), Franciaország (1,4%), Spanyolország (1,3%) és 

Magyarország (1,1%). Észtország, Írország, Luxemburg, Málta és Szlovákia kkv-i pedig nem 

éltek ezzel a forráslehetőséggel65.  

                                                 
63 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 87. o., lásd 15. számú melléklet. 
64 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 90. o., lásd 16. számú melléklet. 
65 Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 96. o., lásd 17. számú melléklet. 
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4.2. Kkv finanszírozás Magyarországon 

Az európai uniós kitekintés után a magyarországi kkv-k finanszírozási szokásainak, 

jellegzetességeinek elemzését végeztem el. A kkv-szektor66 fejlődése Magyarországon az 

1980-as évek szocialista vállalkozási hullámát követően a rendszerváltás után gyorsult fel. Az 

állam gazdasági szerepvállalásának csökkenését, a munkahelyteremtés és megőrzés 

feladatának nagy részét a kkv-k vállalták fel. A szocialista nagyvállalatok által dominált 

szektorokban jellemzően a kkv-k váltak meghatározóvá, ezáltal a korábbi tulajdonosi, 

szervezeti és telephelyi viszonyok is megváltoztak. A vállalkozások egy része azonban 

kudarcot vallott, amelynek főbb okai egyrészt a magyar vállalkozók vállalkozási 

tapasztalatainak, a piacgazdaság működésével kapcsolatos ismeretek hiánya, másrészt a 

kedvezőtlen makrogazdasági környezet, a gyakran változó, kiszámíthatatlan makrogazdasági 

szabályozórendszerek voltak [A kis- és középvállalkozások helyzete 1996 3-4. o.]. 

A kkv-szektort többféle ismérv67 szerint lehet elemezni. A rendelkezésre álló adatok 

alapján a vállalkozásokat elsőként a vállalkozások számának alakulása – regisztrált és 

működő vállalkozások, létszámkategória és gazdasági ágazat - alapján ismertetem, majd a 

finanszírozási jellegzetességekről, sajátosságokról lesz szó, végül pedig a kkv-k által igénybe 

vett források rangsora és az egyes típusok elemzése kerül sorra. 

4.2.1. A kkv-szektor jellemzői 

A gazdasági szervezeteket a Központi Statisztikai Hivatal többféle ismérv szerint tartja 

nyilván, ezek közül a vállalkozások számának alakulásával kapcsolatban megkülönbözteti a 

regisztrált és a működő vállalkozásokat. 

A regisztrált gazdasági szervezetek egészét tekintve az 1997-1998-as és 2006-os 

visszaesésen kívül folyamatos növekedés figyelhető meg, a vállalkozások száma 2009-re 

nagyjából a négyszeresére nőtt. A legnépszerűbb „társasági forma” az egyéni vállalkozás volt, 

majd a betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság, melyek száma évenként általában 

közel helyezkedik el egymáshoz, ezután a szövetkezetek, közkereseti társaságok és 

részvénytársaságok következtek68. 

A regisztrált egyéni vállalkozások, betéti társaságok és korlátolt felelősségű társaságok 

számának alakulását mutatja be a következő ábra a rendszerváltástól 2009-ig:  

                                                 
66 A magyarországi kkv-szektor helyzetéről részletes áttekintést nyújtanak az 1996 óta kiadott „A kis- és 
középvállalkozások helyzete” című éves jelentések. A beszámolók elérhetősége: 
http://www.ngm.gov.hu/feladataink/kkv/vallpol/elemzesek/eves_jelent.html 
67 Például a tulajdonosi szerkezet, foglalkoztatás, terület szerinti megoszlás, stb. 
68 Lásd 18. számú melléklet. 
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8. ábra: A regisztrált egyéni vállalkozások, betéti társaságok és korlátolt felelősségű 
társaságok száma 1990 és 2009 között 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Az egyéni vállalkozások a többi gazdálkodási formához képest sokkal nagyobb számban 

voltak jelen, 1990-ben 393.450, míg 2009-ben már 1.012.770 regisztrált egyéni vállalkozás 

volt. A betéti társaságok és korlátolt felelősségű társaságok bár számukat tekintve kevesebben 

voltak regisztrálva, mégis „ugyanolyan” növekedés figyelhető meg az évek során, mint az 

egyéni vállalkozások esetén, mivel a betéti társaságok a rendszerváltáshoz képest közel 

harmincötször többen voltak 2009-ben, míg a korlátolt felelősségű társaságoknál a növekedés 

tizenhétszeres. 

9. ábra: A regisztrált közkereseti társaságok, részvénytársaságok és szövetkezetek 
száma 1990 és 2009 között 
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A közkereseti társaságok, részvénytársaságok és szövetkezetek számának alakulását 

vizsgálva elmondható, hogy folyamatos növekedés mindössze a részvénytársaságoknál 

figyelhető meg, a másik két típus esetén nagyjából az ezredforduló környékétől tendenciózus 

csökkenés tapasztalható. Összességében a részvénytársaságok száma a rendszerváltáshoz 

képest kb. 7,5-szeresére nőtt, a közkereseti társaságoké az előző nagyjából kétszeresére, míg a 

szövetkezetek száma majdnem a felére csökkent (57,13%)69. 

A regisztrált szervezetek számához képest a ténylegesen működő vállalkozások 

száma70 minden gazdálkodási típust tekintve alacsonyabb, aminek egyrészt statisztikai 

módszertani változás áll a hátterében, másrészt pedig az, hogy a bejegyzett vállalkozások egy 

része nem végzett tényleges gazdasági tevékenységet. A KSH az 1999-es évtől 2008-ig 

közölte a ténylegesen működő vállalkozásokra vonatkozó adatsorokat, amelyek alapján 

összevethetővé vált a működő és regisztrált szervezetek aránya. 

9. táblázat: A működő vállalkozások a regisztrált gazdasági szervezetek arányában 
1999 és 2008 között 

Év Egyéni 
vállalkozás 

Közkereseti 
társaság 

Betéti 
társaság 

Korlátolt 
felelősségű 
társaság 

Részvény-
társaság 

Szövetkezet 

1999 50,64% 66,38% 70,49% 67,56% 74,94% 48,57% 
2000 52,73% 75,83% 71,31% 68,32% 76,30% 52,61% 
2001 51,67% 77,11% 73,52% 70,47% 77,44% 53,52% 
2002 55,16% 77,20% 74,08% 72,31% 77,99% 52,19% 
2003 53,51% 76,18% 73,50% 73,97% 79,24% 50,40% 
2004 52,48% 75,65% 73,16% 74,07% 78,38% 49,10% 
2005 52,47% 73,97% 70,30% 72,93% 77,51% 49,44% 
2006 52,48% 73,29% 70,97% 72,73% 79,05% 47,51% 
2007 47,85% 72,07% 69,74% 71,47% 78,70% 44,93% 
2008 33,29% 71,31% 69,09% 70,62% 77,22% 44,19% 

Forrás: Saját számítás a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 

Az egyéni vállalkozások esetén a regisztrált vállalkozások nagyjából fele mutatott tényleges 

gazdasági aktivitást. A „legkiegyensúlyozottabban” a betéti társaságok és a 

részvénytársaságok működtek abban az értelemben, hogy az előbbiek átlagosan 70%-a, 

utóbbiak átlagosan 77%-a gazdálkodott ténylegesen, továbbá az eltérés a legkisebb és 

legnagyobb érték között mindkét társasági forma esetén alig 5%. A korlátolt felelősségű 

                                                 
69 A regisztrált közkereseti társaságok, részvénytársaságok és szövetkezetek külön ábrába helyezését az 
indokolta, hogy számuk nagyságrendekkel elmarad az előző gazdálkodási formákhoz képest, mindhárom forma 
esetén a legmagasabb érték 8.362, míg az előzőekben elemzett típusoknál ez a szám 1.012.770. 
70 Lásd 19. számú melléklet. 
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társaságoknak szintén kb. a 70%-a működött ténylegesen, de itt már nagyobb az eltérés a 

szélső értékek között (6,51%), ugyanez jellemző a közkereseti társaságokra is, ahol a működő 

vállalkozások átlagos aránya 73,9%, de az eltérés már több mint 10% (10,82%). A működő 

szövetkezetek átlagos aránya 49,24%, az ezredforduló környéki csekély növekedés után 

folyamatos csökkenés tapasztalható.  

A működő vállalkozásokat létszámkategóriánként71 vizsgálva az Európai Unió többi 

tagállamának kkv-ira is jellemző tendencia válik nyilvánvalóvá, vagyis a kkv-k döntő 

többsége 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozás. A második helyen a kisvállalkozások állnak, 

majd a középvállalkozások következnek, végül pedig a nagyvállalkozások, amelyek száma 

olyan kevés, hogy az ábrán alig kivehetőek. Ennek az az oka, hogy míg a működő 

mikrovállalkozások évente átlagosan több mint félmillióan voltak, addig a nagyvállalkozások 

esetén a legmagasabb érték az 1999-es 1.093, ami ráadásul 2008-ra 954-re (-12,72%) 

csökkent. 

10. ábra: A működő vállalkozások száma létszámkategóriánként 1999 és 2008 között 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

A mikrovállalkozások száma a vizsgált időintervallumban növekedést mutatott, a 2006-os és 

2007-es csekély visszaesés ellenére is 1999-hez képest 21,33%-kal nőtt. A kisvállalkozások 

esetén ugyanez tapasztalható, a különbség az, hogy a növekedés a bázisévhez képest 

valamivel kisebb (17,18%). A középvállalkozások száma 1999 és 2008 között többször is 

csökkent, sőt az ezredfordulóhoz képest is csökkenés tapasztalható (-3,98%). 

                                                 
71 Lásd 20. számú melléklet. 
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A rendelkezésre álló adatok alapján kiszámítottam az egyes vállalkozástípusok 

megoszlását. Az előző ábrán grafikusan illusztrálva, a 10. számú táblázatban pedig a 

számadatok alapján válik nyilvánvalóvá a mikrovállalkozások dominanciája, arányuk ugyanis 

minden évben több mint 94%. A maradék 5% legnagyobb részét a 10-49 főt foglalkoztató 

kisvállalkozások birtokolják, átlagos arányuk 4,1%. A középvállalkozások és 

nagyvállalkozások aránya egyik évben sem éri el az 1%-ot, ugyanakkor elmondható, hogy a 

középvállalkozások voltak jelen nagyobb számban, átlagosan 0,77%-ban képviseltették 

magukat, míg a nagyvállalkozások esetén ez a szám mindössze 0,15%. 

10. táblázat: A mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások részaránya a működő 
vállalkozásokon belül 1999 és 2008 között 

Év Mikrovállalkozás 
(1-9 fő) 

Kisvállalkozás 
(10-49 fő) 

Középvállalkozás 
(50-249 fő) 

Nagyvállalkozás 
(250 fő-) 

1999 94,63% 4,25% 0,93% 0,19% 
2000 94,84% 4,13% 0,86% 0,17% 
2001 94,96% 4,05% 0,83% 0,16% 
2002 95,27% 3,87% 0,72% 0,14% 
2003 95,18% 3,96% 0,72% 0,14% 
2004 95,09% 4,07% 0,71% 0,13% 
2005 95,00% 4,17% 0,70% 0,13% 
2006 94,94% 4,21% 0,72% 0,13% 
2007 94,99% 4,13% 0,74% 0,13% 
2008 95,00% 4,12% 0,74% 0,14% 

Forrás: Saját számítás a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 

A működő vállalkozásokat összefoglalóan tizenegy gazdasági ágazat szerint tartja nyilván a 

KSH72. A legtöbb működő vállalkozás ingatlanügyletekkel és gazdasági szolgáltatások 

nyújtásával, valamint kereskedelemmel és javítással foglalkozott. Ebben a két ágazatban 

évenként több mint 120.000 cég tevékenykedett, az iparban73 és építőiparban nagyjából 

feleannyian, míg a többi ágazatban működők az alsó harmadban helyezkedtek el.  

Az 1999-es bázisévhez képest a mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás 

ágazatban 5,77%-kal, a kereskedelem, javítás ágazatban 10,57%-kal, az iparban 12, 13%-kal 

csökkent a működő vállalkozások száma. Az iparban működő vállalkozások számának 

csökkenését elsősorban a feldolgozóipari vállalkozások visszaszorulása okozta, a 

bányászatban és a villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátásban tevékenykedő vállalkozások 

                                                 
72 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg002b.html Lásd: 21. számú melléklet. 
73 Az „ipar” kategória összevontan tartalmazza a bányászattal, feldolgozóiparral, villamos energia-, gáz-, gőz-, 
vízellátással foglalkozó kkv-kat. 
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száma növekedett, ám az itt jelenlévő vállalkozások csekély aránya nem tudta az ipar 

átlagának csökkenését javítani.  

A többi ágazatban nőtt a működő vállalkozások száma: a szállítás, raktározás, posta, 

távközlés területén 3,83%-kal, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban 8,44%-kal, az 

építőiparban 36,76%-kal, az egészségügy és szociális ellátásban 45,91%-kal, az egyéb 

közösségi és személyi szolgáltatásoknál 54,99%-kal, az ingatlanügyek és gazdasági 

szolgáltatás területén 55,52%-kal. A legjelentősebb változás két ágazatban érhető tetten, a 

pénzügyi közvetítéssel foglalkozók száma csaknem megkétszereződött, míg az oktatással 

foglalkozók száma megduplázódott74.  

A vizsgált időszakra vonatkozóan kiszámítottam az egyes gazdasági ágazatokban 

tevékenykedő vállalkozások átlagos részarányát, ezt mutatja a következő ábra: 

11. ábra: A gazdasági ágazatok átlagos részaránya 1999 és 2008 között 
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Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

A működő vállalkozások fele a korábban már említett két gazdasági ágazatban végzett 

tevékenységet, 23,89% a kereskedelem és javítás, 26,05% az ingatlanügyletek és gazdasági 

szolgáltatások területén. Nagyjából minden tizedik vállalkozás az iparban (9,95%) és az 

építőiparban (9,64%) munkálkodott. Az egyéb közösségi, személyi szolgáltatások átlagos 

részaránya 7,01% volt. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (4,79%), valamint a szállítás, 

raktározás, posta, távközlés (5,39%) ágazatokban működött kb. minden huszadik cég. A 

fennmaradó négy ágazatban – mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás, pénzügyi 

közvetítés, oktatás, egészségügyi és szociális ellátás - a működő vállalkozások rendre 3-4%-a 

mutatott gazdasági aktivitást. 

                                                 
74 Azt is meg kell jegyezni viszont, hogy a pénzügyi közvetítő és oktató vállalkozások részaránya az összes 
vállalkozáson belül meglehetősen alacsony, mindössze 3% körüli. 
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4.2.2. A kkv finanszírozás akadályai 

A hazai kkv-k forrásszerzésének akadályai a 12. számú ábra segítségével illusztrálhatók: 

12. ábra: A kis- és középvállalkozások finanszírozási forráshoz való hozzáférésének akadályai 
Magyarországon 

 

Forrás: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007-2013) 2007 41. o. 
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A saját források bővülését három tényező akadályozza, ezek közül az egyik a kkv-k 

alacsony jövedelmezősége. Némethné-Sinkovics-Szennyessy 2008-as tanulmányukban a kkv-

szektor és a nagyvállalatok jövedelmezőségi mutatóinak75 összevetésével megállapították, 

hogy 1995 óta ugyan növekedett a magyarországi kkv-szektor jövedelmezősége, ám jóval 

kisebb mértékben és ütemben, mint a nagyvállalkozásoké76. A legnehezebb helyzetben a 

mikro- és kisvállalkozások vannak, mivel nincsenek valós növekedési lehetőségeik, ezért 

jövedelmezőségi mutatóik is stagnálnak. Az alacsony jövedelmezőség okát tehát a szerzők a 

valós növekedési, piacszerzési, exporttágítási lehetőségek hiányában látták [Némethné-

Sinkovics-Szennyessy 2008 824. o.].  

A következő tényező a kkv-kra jellemző alacsony beruházási és megtakarítási 

hajlandóság. Szerb László tanulmányában a vállalati növekedés egyik tényezőjének a 

beruházásokat nevezte meg [Szerb 2008 16. o.]. A szerző 502 kkv-t vizsgálva arra a 

megállapításra jutott, hogy azok a kkv-k sikeresek, amelyek több tevékenységi körre 

specializálódtak, bel- és külpiacra egyaránt termeltek és egyszerre hajtottak végre magas 

összegű – legalább 50 millió Ft értékű - beruházást és valósítottak meg innovációt. A 

leszakadó vagy stagnáló kkv-k, amelyek csekélyebb innovációs és beruházási tevékenységet 

végeztek, jellemzően kényszerből indított és családi tulajdonú vállalkozások voltak, kevés 

külkereskedelmi kapcsolattal. Az alacsony beruházási hajlandóság tehát elsősorban a 

kényszerből indított, egytevékenységes, a piacon kiszolgáltatott mikrovállalkozásokra volt 

jellemző [Szerb 2008 29. o.]. 

A nem megfelelő pénzügyi tudatosság problémaköre az első és a harmadik csoportban 

is szerepel. A pénzügyi tudatosság hiánya visszavezethető a kkv-k pénzügyi-gazdasági 

ismereteinek fehér foltjaira, valamint arra is, hogy a kkv-k többsége nem tud alkalmazni 

szakképzett pénzügyes munkatársat, ezért ezekben a kérdésekben általában a könyvelőjükhöz, 

konkrét finanszírozási kérdés esetén pedig a számlavezető bankjukhoz fordulnak. A Szerb 

László felmérésében szereplő kkv-k mindössze 38%-a tanult vállalkozói- és 42%-a pénzügyi 

ismereteket. Ezeket az ismereteket tehát a gyakorlatban történő tanulással, hibákkal és 

próbálkozásokkal szerzik a vállalkozások [Szerb 2008 23. o.].  

                                                 
75 A szerzők az 1995-2003 közötti időszakra az APEH adatbázisát vették alapul, majd a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium által publikált adatokat, végül pedig egy 812 kkv-ból álló kérdőíves felmérés 
eredményeit. Az APEH adatbázisára vonatkozóan „Az EU tagországok innováció- és kkv-politikájának 
kapcsolódása” című tanulmány szerzői a 230. oldalon megjegyzik, hogy „A kkv-k jövedelmezőségéről azonban 
nincs igazán megbízható képünk, az APEH adatai nem tekinthetők ilyennek”. 
76 Ezt a tendenciát a 2008-as „A kis- és középvállalkozások helyzete” éves jelentésben [140-141. o.] is 
kimutatták, a felmérésben szereplő vállalkozások adózás előtti nyereségét vizsgálva. 
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A probléma megoldására a Kormány a pénzügyi-gazdasági ismereteket megalapozó 

intézkedéssorozatot indított, ennek konkrét megnyilvánulásai többek között a következők:  

- a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a gazdasági-pénzügyi ismeretek oktatása a 

Nemzeti Alaptanterv része lett, 

- az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatainak (TÁMOP, ROP, GOP) prioritásai 

ösztönzik a vállalkozói és pénzügyi kultúra fejlesztését célzó tananyagok, a gazdasági-

pénzügyi ismereteket tartalmazó programcsomagok kifejlesztését, valamint a szakmai 

tanárok, oktatók, szakoktatók fejlesztési programját,  

- a középiskolákban a pénzügyi-gazdasági képzés általánossá válását segíti a Budapesti 

Értéktőzsde kezdeményezésére létrejött, az MNB által támogatott Pénzügyi Oktatási 

Program [A kkv fejlesztés stratégiája 2007-2013 – Éves időközi monitoring jelentés 

2009 68-69. o.].  

Az adóelvonás csoportjában egyedüliként szereplő magas adó- és járulékterhek állítás 

illusztrálására készítettem egy összehasonlító táblázatot, amely az Európai Unió 

tagállamaiban 2010-ben érvényes „társasági jellegű” adóterhelést77 és a legfontosabb 

társadalombiztosítási járulékokat tartalmazza.  

A 11. számú táblázat alapján megállapítható, hogy a vállalkozásokat terhelő összevont 

társasági adórátát és társadalombiztosítási járulékokat tekintve Magyarország a legmagasabb 

adóterhelésű78 országok közé tartozik Belgiummal, Csehországgal, Észtországgal, 

Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal, Portugáliával, Romániával, 

Spanyolországgal és Szlovákiával. A legkedvezőbb helyzetben Ciprus vállalkozásai vannak, 

de Bulgária és Írország vállalkozásainak is maximum feleakkora a terhük, mint a korábban 

említett országoknak.  

Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy a táblázat az adó- és járulékkulcsokat 

tartalmazza, az adóalap kialakulását befolyásoló egyéb tételek, szabályozások hatásának 

figyelembe vételére terjedelmi és tartalmi okok miatt nem tértem ki. 

 

 

 

 

 

                                                 
77 A társasági jellegű adóterhelés alatt azt a kumulatív adókulcsot értem, ami tartalmazza az adott tagállam 
társasági adókulcsát, a helyi adókulcsot és az egyéb vállalkozásokat terhelő „különadók” összevont kulcsát. 
78 Az összesített adókulcs magasabb, mint 50%. 
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11. táblázat: A vállalkozásokat terhelő társasági adó és járulékok 2010-ben az Európai 
Unió tagállamaiban  

Társadalombiztosítási járulék % 
Ország-

kód 

Társasági 
adókulcs 

% 

Összevont 
adóráta % 

Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási 
járulék Összesen 

AT 25,00% 25,00% 12,55% 3,7% (vagy 3,83%) 
(max.) 
16,38% 

BE 33,00% 36,00% 8,86% 6,15% 15,01% 

BG 10,00% 10,00% 6,10% 6,90% 13,00% 

CY 10,00% 10,00% 6,80% 6,80% 

CZ 19,00% 19,00% 21,50% 11,30% 32,80% 

DK 25,00% 25,00% max. 2160 korona/év nincs Tételes 

UK 28,00% 28,00% 12,80% 12,80% 

EE 21,00% 21,00% 20,00% 13,00% 33,00% 

FI 26,00% 26,00% 17,10% 4,46% 21,56% 

FR 33,33% 33,33% 9,90% 13,23% 23,13% 

EL 25,00% 25,00% 
13,33% 

(vagy 14,73%) 
5,10% 

(max.) 
19,83% 

NL 25,50% 25,50% 5,70% 7,05% 12,75% 

IE 12,50% 12,50% 8,5% (vagy 10,75%) 
(max.) 
10,75% 

PL 19,00% 19,00% 14,26% nincs 14,26% 

LV 15,00% 15,00% 24,09% 24,09% 

LT 15,00% 15,00% 23,30% 6,40% 29,70% 

LU 21,00% 32,50% 8,00% 2,95% 10,95% 

HU 19,00% 21,00% 24,00% 3,00% 27,00% 

MT 35,00% 35,00% 10,00% 10,00% 

DE 15,00% 34,50% 9,95% (vagy 15%) 7% (vagy 13%) (max.) 28% 

IT 27,50% 27,50% 23,81% max. 2,68% 26,49% 

PT 25,00% 26,50% 23,75% 23,75% 

RO 16,00% 16,00% 
20,8% 

(max. 30,8%) 
6,35% 

(max.) 
37,15% 

ES 30,00% 30,00% 23,60% 23,60% 

SE 26,30% 26,30% 11,91% 10,84% 22,75% 

SK 19,00% 19,00% 20,00% 11,40% 31,40% 

SI 20,00% 20,00% 8,85% 5,66% 14,51% 
*Az összevont adóráta a társasági adókulcson kívül tartalmazza a helyi adót és az egyéb vállalkozásokat terhelő 
„társasági jellegű” adókat. A helyi adó lehetséges maximális mértéke Luxemburgban 7,5%, Magyarországon 
2%, Németországban 14%, Portugáliában 1,5%. Az egyéb adók lehetséges maximális mértéke Belgiumban 3%, 
Luxemburgban 4%, Németországban 5,5%.  
**Magyarországon a vállalkozásoknak korkedvezmény biztosítási járulékot is kell fizetniük. 
***Az adatok 2010. januári állapotot tükröznek. 
 

Forrás: Taxes in Europe Database, Social Security Programs Throughout the World: Europe 
2010, APEH alapján saját szerkesztés 
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A kkv-k hitelfinanszírozási módszerei a „hagyományos módszerekhez” képest 

eltérőek, mivel a pénzügyi mutatók az adósminősítési rendszerekben csak bizonyos 

alapkritériumként szerepelnek, ezeknél sokkal nagyobb jelentősége van az ügyfél 

ismeretének, megbízhatóságának. Az ügyfelek nagy számából következően csak azok a 

termékek sikeresek, amelyek egyszerűen megérthetők az ügyfelek és a hitelintézeti 

ügyintézők számára is, valamint az eljárásnak gyorsnak és sztenderdnek kell lennie [A kis- és 

középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló 

tényezők 2005-2007, 2008 7-8. o.].  

A kis- és középvállalkozások hitelhez jutását több tényező is bonyolíthatja. Ezek közül 

az egyik az, hogy a nagyvállalatokhoz képest nagyobb a csőd valószínűsége, továbbá a 

hitelbírálat és a monitoring nagyobb fajlagos költségekkel bír, mivel a hitel összege általában 

alacsony, a banki munkálatok viszont rendkívül erőforrás igényesek. A bankok jellemzően 

csak fedezet mellett hajlandóak hitelezni, amely nagysága meghaladhatja akár a hitel 

összegének 150%-át is [Árvai 2002 100-103. o.]. Az empirikus eredményeket összefoglalva 

elmondható, hogy 

- a kkv-k nem vagy csak nehezen tudták előteremteni a bankok által megkövetelt 

fedezetet, 

- a kkv-k egy része nem jutott túl a hitelbírálati folyamaton, mivel az üzleti tervben nem 

tudta alátámasztani a magasabb kockázat miatt indokolt kockázati felár 

kitermelhetőségét, 

- a kkv-k egy része nem bocsátott megfelelő minőségű és mennyiségű információt a 

hitelező részére, 

- több bank csak a klasszikus hiteltermékeket kínálta és nem dolgozott ki kkv-specifikus 

konstrukciót [Némethné 2008 267. o.]. 

A nehézségek ellenére a hitelintézetek az ezredforduló környékétől nyitni kezdtek a kkv-

szektor felé és lassan elkezdték felszámolni a fent nevesített akadályokat, aminek az állt a 

hátterében, hogy a nagyvállalkozások piacán erősödött a verseny és csökkent az elérhető 

nyereség, a kkv-k esetén viszont megjelentek az állami támogatások különféle formái és 

csökkent az általános kamatszínvonal [Csubák 2003 108. o.]. A kedvező irányú fordulat mind 

a hitelek állományának növekedésében, mind a kihelyezett hitelek darabszámán érzékelhető. 

A bázisévhez képest a hitelállomány megduplázódott, a kihelyezett hitelek száma 

pedig extrém mértékű növekedést mutat, 2001-hez képest több mint tízszeres a változás. A 
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hitelállomány növekedését egyértelműen segítette a kockázati transzferintézmények79 

szerepvállalása80, 2009-ben az általuk közvetített garanciák a kkv-k szektor hiteleinek kb. 

13%-a mögött álltak81. A hitelgarancia nyújtásával foglalkozó intézmények garanciavállalása 

mögött részben vagy egészben az állam készfizető kezessége áll. Ezek a társaságok a 

hitelgarancián túl a pályázati kezességvállalásban és a kockázati tőke garancia közvetítésében 

is részt vesznek, így nagymértékben hozzájárulnak a szektor finanszírozhatóságához 

[Tanulmány a kockázati transzfer technikákról 2009 13-14. o.]. 

12. táblázat: A kkv-knak nyújtott hitelek állományának és mennyiségének változása 
2001-hez képest 

A kkv hitelek 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Állományának 
változása (%) 

90,86 117,68 117,08 178,43 210,97 244,39 273,51 203,62 

Mennyiségének 
változása (%) 

166,20 309,94 265,09 197,22 420,30 450,80 570,51 1306,59 

Forrás: Saját számítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének idősorai alapján 

A nagyvállalkozások és kkv-k között a tőkéhez jutás területén is éles különbségek rajzolódnak 

ki, a kis- és középvállalkozások átlagosnál nagyobb köre minősíthető tőkehiányosnak. A kkv-

k indulásakor általában hiányzik a megfelelő anyagi hátér, így a magyarországi kkv-k inkább 

azokban az ágazatokban működnek, amelyek kevesebb tőkét igényelnek. Ettől függetlenül az 

alultőkésítettség még a relatíve kevés tőkét igénylő ágazatokban is jelentkezik [Walter 2009 

92. o.].  

A kkv-k tőkeabszorpciós képességét a tőkepiac viszonylagos fejletlensége, valamint 

innovatív kkv-k esetén az innovációk lassú megtérülése tovább gyengíti [Pakucs-Papanek 

2002 44. o.]. A nagyobb kkv-k megfelelő projekt esetén ugyan „válogathatnak” a 

finanszírozók között, a kisebb méretű, életciklusuk kezdetén járó vállalkozások viszont 

nehezen találnak befektetőt [Karsai 2007 1086. o.].  

A tőkebefektetők dolgát az is nehezítheti, ha hiányzik a megfelelő dokumentáció, a 

cégtervezés és a vállalatszervezés alacsony színvonalú. A forrást igénylők megkönnyíthetik a 

befektetők dolgát, ha rendelkeznek egy megalapozott üzleti tervvel, amely információt 

szolgáltat a vállalat értékéről, ami a várható piaci változások miatti gyors reakció képességét 

                                                 
79 Például: Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Agrár - Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, START Tőkegarancia 
Zrt. stb. 
80 Kockázati transzfer esetén egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásával az egyik piaci szereplőről egy 
másikra hárul a kockázatok egy előre meghatározott köre. A kockázati transzfer a biztosítási- és hitelpiacokra 
jellemző [Tanulmány a kockázati transzfer technikákról 2009 4. o.].  
81 A kkv fejlesztés stratégiája 2007-2013 – Éves időközi monitoring jelentés [2009 62. o.]. 
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is bizonyítja [Kovácsné 2006 58. o.]. Az állam82 pedig úgy segítheti a tőkebefektetések 

expanzióját, ha hozzájárul a vállalkozók és tőkések egymásra találásához, társbefektetőként 

átvállalja a költségek egy részét, illetve csökkenti a befektetések kockázatát a veszteség egy 

részének átvállalásával, valamint alternatívát kínál a befektetők egyszerű kiszállására [Karsai 

2007 1099. o.].  

Annak ellenére, hogy kockázati tőke tekintetében Magyarország elmarad az uniós 

átlagtól, kedvező jelek is megfigyelhetők. A tőkebefektetési ügyletek száma 2002-höz képest 

ugyan csökkent, a befektetett tőke értéke és az átlagos befektetési érték viszont jelentősen 

változott, a bázisévhez képest négyszeres növekedés tapasztalható. 

13. táblázat: A magyarországi kockázati- és magántőke-befektetések értékének, 
számának és átlagos méretének évenkénti alakulása 2002 és 2008 között  

Év 
Befektetett tőke értéke 

(millió EUR) 
Befektetési ügyletek 

száma (db) 
Átlagos befektetési érték  

(millió EUR) 
2002 127 29 4,4 
2003 117 32 3,7 
2004 108 41 2,6 
2005 131 26 5,0 
2006 535 39 13,7 
2007 491 26 18,9 
2008 515 25 20,6 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete 2008 165. o. 

Az utolsó tényezőcsoport a követelésállomány kezelésére vonatkozik, amelynek sarkalatos 

pontja a faktoring szolgáltatás. A magyarországi faktoring piacra jellemző, hogy 

- a kínálati oldal piaci koncentrációja alacsony,  

- rendkívül kicsi a nemzetközi faktoring aránya, 

- a forgalom ágazati megoszlása eltér a nemzetközi gyakorlattól, 

- az ügyfélszám igen csekély a kkv-k számához képest, 

- a szolgáltatás a kkv-k körében kevéssé ismert, 

- a növekedés ellenére alacsony a finanszírozásban betöltött szerepe, 

- rendezetlen a jogszabályi, fogalmi háttér83 [Bilek-Borkó-Czakó-Pellényi 2006 40. o.]. 

                                                 
82 A kkv-k tőkéhez jutását az állam támogatási programok (pl.: Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram, Japán 
- Magyar Kockázati Tőkealap stb.) és közvetítő intézmények (pl.: Garantiqa Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., 
Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. stb.) segítségével is 
támogatja. 
83 A faktoring, mint pénzügyi szolgáltatás jogi szabályozásáról, a szabályozás ellentmondásairól és 
hiányosságairól Nagy Zoltán 2007-es cikkében részletesen írt. Tanulmánya 453. oldalán külön kiemelte, hogy a 
faktoring szolgáltatás növekedésének útjába állhat a szélesebb körű és pontosabb szabályozás hiánya. 
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A Magyar Faktoring Szövetség adatai alapján a faktoring forgalom nagyobb része 

2007 és 2009 között a kereskedelemben (átlagosan 38,67%), az iparban (27,67%), az 

építőiparban (10,33%) és a szolgáltató szektorban (10,33%) bonyolódott le. 2008-hoz képest 

mind a bruttó faktorált forgalom, mind pedig a keresletet támasztó vállalkozások száma 

visszaesett, előbbi 11,7%-kal, utóbbi jelentősebben, 33,39%-kal. 

14. táblázat: A faktoring piac néhány jellemzője 2008-ban és 2009-ben 

Megnevezés 2008 2009 
Bruttó faktorált forgalom (Mrd Ft) 831 739 
Ügyfélszám (vállalkozás) 4474 2980 
Futamidő (nap) 69 69 
Visszkeresetes forgalom aránya (%) 73 73 
Mikrovállalkozás (%) 28 17 
Kisvállalkozás (%) 51 55 
Középvállalkozás (%) 21 28 

Forrás: Magyar Faktoring Szövetség 

A visszkeresetes forgalom aránya változatlanul magas volt (73%), ami tovább gyengítheti a 

faktoring piac fejlődését. A szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások típusa szerint a 

kisvállalkozások aránya 7,84%-kal, a középvállalkozásoké 33,33%-kal nőtt, míg a 

mikrovállalkozásoké nagymértékben (39,29%) visszaesett. Megoldást jelenthet az állami 

szerepvállalás84, ami növelheti a faktoring piaci potenciált, és ezen keresztül javíthatja a kkv-

szektor finanszírozási és növekedési lehetőségeit [A kis- és középvállalkozások finanszírozási 

forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata 2007 35. o.]. 

A kkv-k vonatkozásában nemzetgazdasági szintű problémát jelent a szürkegazdaság 

jelenléte, a szállítói fizetési szokások problémái85, és a körbetartozások kialakulása. Szűcs 

[2008 404. o.] tanulmányában megállapította, hogy Magyarországon a lánctartozások az 

építőiparban, a feldolgozóiparban és a szolgáltatásoknál terjedtek el leginkább. Jellemző 

továbbá, hogy a multi- és nagyvállalatok szállítóként hosszabb fizetési határidőt hagynak, a 

kkv-k viszont rövidebbeket, valamint, hogy a multi- és nagyvállalatok vevőként nem fizetnek 

az átlagtól később, azonban ha eltérnek, akkor jelentős a túllépés86.  

                                                 
84 A faktorálás népszerűsítését a Lánchíd Faktoring Program is szolgálta, melyben meghatározott feltételek 
mellett a faktoring szolgáltatás igénybevételekor állami kamattámogatáshoz juthattak a kkv-k. 
85 Például a jobb alkupozícióban lévő fél a szerződésben kiköti, hogy a számla nem faktorálható [A kis- és 
középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007, 
2008 58. o.]. 
86 Egyébként a jól működő kereskedelmi hitelezés Tirole [2006 82. o.] szerint a rövid távú finanszírozás fontos 
eszköze lehetne. 
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Mindent összevetve és összefoglalásul a magyarországi kkv-k finanszírozásának 

pozitív és negatív jellemzőire és jellegzetességeire az alábbi SWOT elemzés világít rá. 

 

15. táblázat: A kis- és középvállalkozások SWOT elemzése finanszírozási szempontból 

Erősségek Gyengeségek 
• A finanszírozási minimumot elérő 

(hosszabb gazdálkodási történettel 
rendelkező, stabil jövedelemtermelő 
képességű, finanszírozási igénnyel 
fellépő) vállalkozások folyamatosan 
növekvő aránya (jelenleg a működő 
vállalkozások kevesebb, mint 20%-a). A 
folyamattal párhuzamosan: 
- Növekszik a fogadókészség az 

adósság- és az eszközalapú 
finanszírozásra. 

- Növekszik a pénzügyi kultúra és 
pénzügyi tudatosság. 

- Nő a reakciókészség a pénzügyi 
környezetben bekövetkező 
változásokra. 

• A KKV-k hálózatszervezési 
kapacitásának és hajlandóságának 
megjelenése, növekedése. 

• Az infokommunikációs technológiára 
épülő bankkapcsolatok növekvő szintje. 

• A külső forrást igénybevevő 
vállalkozások aránya nemzetközi 
összehasonlításban alacsony (20% 
alatti). A kimaradó vállalkozások 
többségére jellemző, hogy: 
- Pénzügyi tudatosságuk, tervezésük 

nem kellően fejlett. 
- A kevés tőke, és az alacsony szintű 

jövedelemtermelés miatt korlátozott a 
hitelfedezetük. 

• A tőkefinanszírozást fogadni képes 
vállalkozások nemzetközi 
összehasonlításban alacsony aránya. 

• A vállalkozások vertikális 
kapcsolataiban nem optimálisan 
megoszló finanszírozási teher. 

Lehetőségek Veszélyek 
• A külső források bevonásának kínálati 

oldalról meglevő nagy növekedési 
potenciálja. 

• A finanszírozási eszközök széles 
skálájának megjelenése, fejlettebb, 
diverzifikáltabb finanszírozási eszközök 
alkalmazásának lehetősége. 

• A pénzügyi szolgáltatók javuló kínálata, 
hatékonyabb, olcsóbb kockázatkezelési 
eljárások terjedése. 

• Rugalmasabb tőkefedezeti szabályok 
bevezetése. 

• Több vállalkozást elérő, hatékonyabb 
állami vállalkozásfinanszírozási politikák 
alkalmazása. 

• A lassú konvergencia-folyamat, az euró 
bevezetésének kitolódása növeli a hazai 
vállalkozások árfolyamkitettségét és 
tranzakciós költségeit regionális 
versenytársaikhoz képest. 

• A makrogazdasági környezet 
kedvezőtlen irányú változásaiból eredő 
növekvő finanszírozási kockázat és 
kamatszint. 

• A saját források felhalmozását lassító, 
nehezítő környezeti változások, pl. 
növekvő adó és járulékterhek, 
visszafogott vásárlóerő. 

Forrás: A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci 
elégtelenségek vizsgálata 2007 42. o. 
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4.2.3. A magyarországi kkv-k által alkalmazott források 

A magyarországi kkv-k finanszírozási nehézségeinek taglalása után a 2009-es Flash 

Eurobarometer alapján felvázoltam, hogy a gyakorlatban milyen típusú forrásokat vesznek 

igénybe a vállalkozások. A felmérés szerint a magyarországi kkv-k esetén a finanszírozási 

források alábbi rangsora állítható fel87: 

1. belső források (1.) 

2. lízing, faktoring (4.) 

3. egyéb bankhitelek (3.) 

4. folyószámlahitel, hitelkártya (2.) 

5. egyéb hitel (7.) 

6. állami támogatások, támogatott bankhitelek (6.) 

7. kereskedelmi hitel (5.) 

8. egyéb forrás (11.) 

9. hátrasorolt kölcsön (10.) 

10. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása (9.) és a saját tőke emelése a 

tulajdonosok vagy külső tőkebefektetők révén (8.). 

Az európai uniós átlaggal egyezően a belső források a legnépszerűbbek88 (37,9%), majd 

sorrendben a lízing és a faktoring (17,6%), az egyéb bankhitelek (13%), a folyószámlahitel, 

hitelkártya (11,6%) és az egyéb hitelek (8,3%). Az állami támogatások és támogatott 

bankhitelek 5,5%-kal, a kereskedelmi hitel 3,1%-kal szerepel. Az egyéb források és a 

hátrasorolt kölcsön alkalmazásának aránya igen csekély, 1,1% vagy kevesebb.  

A belső források alakulásának vizsgálatát több tényező is befolyásolja, nehezíti. Az 

egyik az, hogy nem minden kkv készít számviteli beszámolót, és ha a beszámolási 

kötelezettség alá esik, akkor sem egyforma tartalmú, részletezettségű beszámolót 

készítenek89. A másik aspektus az, hogy a beszámolót nem készítő vállalkozások 

adóbevallásának adatai nem nyilvánosak. A belső források elemzésénél így „A kis- és 

középvállalkozások helyzete” című éves jelentések adatsoraira támaszkodtam, amelyek az 

APEH-hoz beérkezett adóbevallásokon alapulnak. 

 

                                                 
87 Az európai uniós átlaggal való összehasonlítás érdekében zárójelben szerepel az adott forrás uniós rangszáma. 
88 A belső finanszírozás azért is előnyös, mert nem kell külső szereplőhöz fordulni, ami egyrészt 
információszolgáltatási kötelezettséget jelent, másrészt pedig a külső forrásbevonás során jelentős tranzakciós 
költségek keletkeznek [Rácz 2004 30. o.]. 
89 A kereskedelmi hitel és a hátrasorolt kölcsön nagyságára és alakulására vonatkozóan emiatt nem állt 
rendelkezésre értékelhető adatsor. 
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16. táblázat: A jegyzett tőke és a saját tőke megoszlása létszámnagyság-kategóriánként 
2000 és 2007 között (%) 

Jegyzett tőke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mikrovállalkozás 20,7 21,6 22,9 19,6 20,6 23,5 27,3 22,1 
Kisvállalkozás 13,3 11,8 12,0 12,3 12,4 12,5 12,2 14,4 
Középvállalkozás 16,3 17,8 18,4 17,0 18,7 18,9 18,0 25,1 
Nagyvállalkozás 49,7 48,8 46,7 51,1 48,3 45,1 42,5 38,4 
Saját tőke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Mikrovállalkozás 15,6 19,9 19,6 17,7 18,3 20,8 22,4 19,8 
Kisvállalkozás 13,2 13,9 14,4 14,4 14,9 14,6 14,3 16,2 
Középvállalkozás 16,1 17,9 19,0 15,9 16,9 15,8 16,3 19,2 
Nagyvállalkozás 55,1 48,3 47,0 52,0 49,9 48,8 47,0 44,8 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete 2003-2004 135. o., 2008 126. o. 

A jegyzett tőke és a saját tőke megoszlásával kapcsolatban ugyanaz a tendencia figyelhető 

meg a vizsgált időszakban. Átlagosan a nagyvállalkozások birtokolták mind a jegyzett tőke 

(46,3%), mind a saját tőke (49,1%) nagyjából felét. Ezután vélhetően nagy számukból 

adódóan a mikrovállalkozások következnek (22,3% és 19,3%), majd a kisebb számú, de 

nagyobb tőkeerővel rendelkező középvállalkozások (18,8% és 17,1%), végül pedig a 

kisvállalkozások (12,6% és 14,5%).  

A vállalkozások saját tőkéjének összege meglehetősen nagy szóródást mutat az egyes 

létszámkategóriákon belül is, erre utal az átlag és a medián értékének jelentős eltérése. 

Bármelyik vállalkozástípust vizsgálva a saját tőke átlagos értéke többszöröse a mediánnak, 

ezért a kvartiliseket is megadták, amelyek segítségével a tőkeviszonyok pontosabban 

ábrázolhatók. 

17. táblázat: A kettős könyvvitelű vállalkozások saját tőkéjének eloszlási mutatói 2007-
ben (ezer Ft) 

Létszám Alsó kvartilis Medián Felső kvartilis  Átlag 
0-1 fő 15 1551 4304 18109 

2-9 fő 589 4034 11853 17446 

10-49 fő 7826 31568 94656 138315 

50-249 fő 52715 221791 625191 888388 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete 2008 156. o. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a saját tőke nagysága a létszám nagyságának 

növekedésével egyenesen arányos, vagyis a mikrovállalkozások esetén a legkisebb, míg a 

középvállalkozások esetén a legnagyobb. 2007-ben a mikrovállalkozásokon belül a 0-1 főt 

foglalkoztatók negyedének kevesebb vagy egyenlő a saját tőkéje 15 eFt-tal, míg 75%-nak 
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magasabb és a sokaság 75%-ának 4.304.000 Ft-tól kisebb a saját tőkéje, míg 25%-nak ettől az 

összegtől magasabb. A 2-9 főt foglalkoztatóknál az alsó kvartilis közel a negyvenszerese az 

előző kategóriának, míg a felső kvartilis esetén kisebb, nagyjából háromszoros növekedés 

figyelhető meg. A kisvállalkozások saját tőkéje jelentősebb összegű, a vállalkozások 

negyedének kevesebb vagy egyenlő 7.826.000 Ft-tal, míg a csoporttagok 25%-ának magasabb 

94.656.000 Ft-tól. A középvállalkozások tőkeerejét jelzi, hogy az alsó kvartilis 52.715 eFt, 

míg a felső 625.191 eFt. 

A rangsorban szereplő külső partner, hitelező által biztosított forrásokat az illetékes 

intézmények által közölt számszerű adatok, idősorok segítségével vizsgáltam. Az összesített 

lízingelt eszközforgalom90 vonatkozásában 2007-ig növekedés tapasztalható, ezután 

csekélyebb (0,53%), majd feltehetően a gazdasági válság begyűrűzésének hatására drasztikus 

visszaesés (59,59%) figyelhető meg. 

A lízingelt eszközök értékének átlagosan kétharmadát (62,59%) a személygépkocsik 

teszik ki, ezután – bár jóval kisebb mértékben - következnek a haszongépjárművek (14,98%), 

majd közel azonos súllyal a gépek és berendezések (12,48%). Az ingatlanlízing tekinthető 

még „számottevőnek” átlagosan 7,75%-kal, az IT (1,65%), a hajó-repülő (0,16%) és az egyéb, 

a többi csoportba nem tartozó eszközök lízingjének aránya meglehetősen csekély (0,64%). 

13. ábra: A lízingelt eszközök értékének alakulása 2000 és 2009 között (milliárd Ft) 
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Forrás: Magyar Lízingszövetség 

                                                 
90 Meg kell jegyezni azonban, hogy a Magyar Lízingszövetség által közölt adatok a teljes lízingpiacra 
vonatkoznak, amelyet nem bontottak szét piaci szereplők szerint, vagyis a lakosság és a vállalkozói szféra 
konkrét keresletére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. 
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A faktoring forgalom a lízingállomány alakulásához hasonlóan bővülést mutat 2000 és 

2009 között. 2008-ig folyamatos, kisebb vagy nagyobb mértékű növekedés tapasztalható, 

majd 2009-re 21,25%-os visszaesés. Forintra átszámítva91 a 2008-as legmagasabb faktoring 

forgalom az azonos évi lízingelt eszközök értékének mindössze a fele és a vizsgált időszakot 

tekintve általában elmarad a lízingtől92. 

14. ábra: A faktoring forgalom alakulása 2000 és 2009 között (millió Euró) 
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Forrás: Factors Chain International 

A Flash Eurobarometer többféle banki hiteltípusú forrást különböztetett meg, a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyelete viszont összevontan közölte a kkv-szektornak nyújtott hitelek 

állományát, ezért az ilyen jellegű forrásokat egy csoportban elemeztem.  

15. ábra: A kkv-knak nyújtott hitelek állománya 2001 és 2009 között (milliárd Ft) 
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Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
                                                 
91 260 Ft/EUR árfolyamon. 
92 A Magyar Faktoring Szövetség adatai alapján a bruttó faktorált forgalom 2008-ban 831 Mrd Ft, 2009-ben 739 
Mrd Ft volt. A Magyar Lízingszövetség adatai alapján a lízingelt eszközök összértéke 2008-ban 1610,8 Mrd Ft, 
2009-ben 650,9 Mrd Ft volt. 
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A hitelek összegét tekintve a 2001-es visszaesés után 2002-től folyamatos növekedés 

figyelhető meg, a hitelállomány nagyjából megháromszorozódott. A 2009-es visszaesés 

feltehetően itt is a gazdasági világválság miatt következett be. A lejárati idő tekintetében az 

éven belüli forgóeszköz hitelek dominálnak, átlagos arányuk 66,39%, a hosszú lejáratú 

hiteleké az előző fele, 33, 61%.  

Az éven belüli hitelek átlagosan háromnegyede forintalapú, bár arányuk csökkenő, 

míg 2001-ben 82,2%, addig 2009-ben kb. 10%-kal kevesebb, 71%. A devizahitelek 

részaránya a 2001-es 17,8%-ról 2009-re 29%-ra növekedett. A hosszú lejáratú forinthitelek és 

devizahitelek átlagos részaránya csaknem kiegyenlítődött (52,61% és 47,39%), ami a 

forinthitelek drasztikus visszaesésének – a részarány 27,73%-kal csökkent - és a devizahitelek 

térnyerésének köszönhető. 

A tárgyidőszakban nyújtott hitelek átlagosan 42,81%-át középvállalkozások vették fel, 

a kisvállalkozások (28,13%) és mikrovállalkozások (29,07%) nagyjából ugyanakkora 

arányban támasztottak keresletet. A folyószámlahitelek tekintetében nagyjából egyformán 

részesedtek a különböző létszámkategóriába tartozó vállalkozások, a mikrovállalkozások 

esetén az átlagos arány 29,74%, a kisvállalkozásoknál 35,27%, a középvállalkozásoknál 

34,98%. A rövid lejáratú hitelek iránt a középvállalkozások átlagos kereslete 47,48%, a 

kisvállalkozásoké 28,19%, a mikrovállalkozásoké 24,33% volt. A hosszú lejáratú hitelek 

vonatkozásában megfordul a sorrend, a mikrovállalkozások kerülnek az élre átlagosan 

38,27%-kal, majd a középvállalkozások 33,6%-kal, végül a kisvállalkozások 28,13%-kal.  

Az éven belüli hitelek szerkezetét vizsgálva az állapítható meg, hogy a 

középvállalkozások és a mikrovállalkozások esetén a devizahitelek voltak csekély, átlagosan 

max. 5%-os többségben, míg a kisvállalkozásoknál ugyanekkora eltéréssel a forinthitelek 

domináltak. Az éven túli hitelek struktúráját tekintve az előzőekben megfogalmazottak 

ismétlődnek. A hosszú lejáratú hitelek között a beruházási hitelek átlagos részaránya a 

középvállalkozásoknál a legnagyobb (40,77%), őket követik a mikrovállalkozások (31,23%), 

majd a kisvállalkozások (28%).  

A kkv-knak nyújtott hitelek mennyisége „hullámzó” volt a vizsgált időszakban, a 

2008-ról 2009-re történő erőteljes, több mint kétszeres növekedés viszont meglepő a 

gazdasági válság fényében. A növekedést vélhetően a kisebb összegű hitelek darabszámának 

emelkedése okozta. A kihelyezett hitelek darabszáma nem csak az utóbbi évekhez képest, 

hanem a 2001-es bázisévhez képest is nagyarányú, valamivel több, mint tizenháromszoros 

növekedést mutat. 
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16. ábra: A kkv-knak nyújtott hitelek mennyisége 2001 és 2009 között (db) 
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Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

A tárgyidőszakban nyújtott hitelek átlagosan felét (53,12%) a mikrovállalkozások igényelték, 

29,37%-ot a kisvállalkozások, 17,51%-ot pedig a középvállalkozások. A hitelek összegének 

és darabszámának összevetésével tehát megállapítható, hogy a kisebb kkv-k több kisebb 

összegű, míg a nagyobbak kevesebb nagyobb összegű hitelhez folyamodtak. Az éven belüli és 

túli hitelek esetén, valamint a hitelek szerkezetében is a fenti sorrend érvényesül. Kivételt 

mindössze az éven belüli devizahitelek jelentenek, ahol a mikrovállalkozások (40,6%) után a 

középvállalkozások (30,55%) következnek, végül pedig a kisvállalkozások (28,85%). 

Az Eurobarometerben szereplő vállalkozások a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-

kibocsátást egyáltalán nem alkalmazták, de ennek a hátterében nem a keretfeltétek, a 

jogszabályi és a közvetítői háttér hiánya áll. Stachó [2005 3. o.] tanulmányában kifejtette, 

hogy a magyarországi tőkepiac és a tőzsde fejletlensége a tőzsdei kapitalizáció szempontjából 

értendő, mivel abban az értelemben teljesen fejlett a tőkepiac, hogy jelen van a szabályozott, 

szervezett tőzsde, megfelelő informatikai háttérrel és a pénzügyi instrumentumok, derivatívok 

teljes palettájával. A kis- és középvállalkozások esetén viszont a tőkepiaci finanszírozást 

gyakorlatilag ellehetetleníti a kis méret, a vállalati történet hiánya és a magas fajlagos 

költségek93. 

                                                 
93 Az OTP Bank honlapján a kötvénykibocsátás korlátainál ez olvasható: „A kötvénykibocsátás egyszeri 
költségei miatt célszerű közép- illetve hosszú lejáratú kötvényeket forgalomba hozni, a volumen tekintetében 
pedig mintegy 500 millió forint az a határ, ahol a fajlagos költségek miatt már megéri a hitel helyett a 
kötvénykibocsátást választani.” 
[https://www.otpbank.hu/portal/hu/KNV/Treasury/Tokepiaci_tranzakciok/Kotvenykibocsatas] 
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4.3. Összegzés 

A kis- és középvállalkozások finanszírozásai szokásait, jellegzetességeit, gyakorlatát két 

metszetben vizsgáltam, egyrészt nemzetközi, az EU27 viszonylatában, másrészt pedig 

Magyarország vonatkozásában. A nemzetközi kitekintés során a 2009-es Flash 

Eurobarometer adataira támaszkodtam, míg Magyarország esetén a KSH, a PSZÁF és a 

különböző szakmai szervezetek által nyilvánosságra hozott idősorokra. 

Az Európai Unió kkv-inak finanszírozási gyakorlatát tekintve elmondható, hogy a 

belső és külső forrásokat egyaránt alkalmazó kkv-k vannak többségben. Az is megállapítható, 

hogy minél több munkavállalóval dolgozik egy kkv, vagyis minél inkább távolodik a 

mikrovállalkozás kategóriától, annál valószínűbb, hogy a belső és külső forrásokat 

kombinálja. Az európai kkv-k a források típusai közül a belső forrásokat preferálják, míg 

legkevésbé az értékpapír-kibocsátásra és a külső tőkebefektetésekre számítanak a 

finanszírozásban. A legnépszerűbb idegen tőke a banki forrás, továbbá a kkv-k csaknem 

negyede használja a lízinget és a faktoringot. Kockázati tőkét vagy külső befektetőtől 

származó forrásokat viszont csak nagyon csekély mértékben vontak be. 

A Magyarországról megkérdezett kkv-król elmondható, hogy nagyjából teljesülnek az 

Európai Unió egészére jellemző tendenciák. A Flash Eurobarometer alapján a finanszírozási 

források rangsorát szintén a belső források vezetik, viszont a hitel típusú termékek elé került a 

lízing és faktoring csoportja, amelyben a lízing dominál. Annak ellenére, hogy a faktoring 

forgalom az ezredfordulóhoz képest növekedett, a szolgáltatásban rejlő potenciálok messze 

nincsenek kiaknázva. A kevésbé alkalmazott lehetőségek közé tartozik a hátrasorolt kölcsön, 

továbbá az egyáltalán nem használt értékpapír alapú - és a külső tőkebefektetőtől származó 

források. 

Ma, a Magyarországon működő kkv-k számára a források rendkívül széles skálája áll 

rendelkezésre. A szakmai és egyéb szervezetek által nyilvánosságra hozott adatok alapján 

elmondható, hogy a vállalkozások egyre inkább élnek vagy próbálnak élni a felkínált 

lehetőségekkel, ezt bizonyítja a kihelyezett forrástípusok volumenének növekedése is. Ezt a 

növekedést a gazdasági világválság megtörte, de a konjunktúra időszakában ismételten 

fellendülésre, bővülő forrásbevonásra lehet számítani. Hosszabb távon elképzelhetőnek 

tartom, hogy a jelenleg népszerűtlenebb forrástípusok is erőre kapnak, ehhez azonban tudatos 

és türelmes pénzügyi ismeretterjesztő munkára van szükség a kormányzat és a hitelezők 

részéről, másrészt pedig a kkv-szektor abszorpciós képességének javítására, valamint a 

tőkeerősebb, magasabb alkupozícióval rendelkező kkv-réteg kiszélesedésére. 
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5. Az értékelési eljárások szerepe a számvitel fejlődésében, 
számla- és mérlegelméletek 

A közvetett finanszírozás tudatos számviteli munka eredménye, amely a külső szereplők 

számára a beszámolóban, vagyis a mérlegben, eredménykimutatásban és a kiegészítő 

mellékletben nyilvánulhat meg. Ebben a fejezetben az értékelési eljárásokra és a beszámoló 

összeállítására fókuszálva foglaltam össze a számviteli fejlődéstörténetét, a számla- és 

mérlegelméleteket, valamint a kis- és középvállalkozások számára készült nemzetközi 

pénzügyi beszámolási standard fontosabb momentumait.  

5.1. A számvitel fejlődésének szakaszai 

A számvitel története egészen az ókorig nyúlik vissza, a Kr. e. harmadik évezredből94 már 

vannak írásos emlékek, amelyek a korai könyvvitel jelenlétét igazolják. Az első szervezett 

államok, civilizációk kialakulásával, a gazdasági szereplők közötti interakciók beindulásával 

szükségszerűen együtt járt az üzleti tranzakciók feljegyzésének igénye. A legkorábbi 

könyvviteli emlékek a babiloni és sumér civilizációkból maradtak meg, de gazdag 

ismeretanyaggal rendelkeztek a kínaiak, az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is. A 

számvitel történetét Edwards [1989 9. o.] az alábbi négy szakaszra osztotta fel:  

1. pre-kapitalizmus (Kr.e. 4000- Kr. u. 1000), 

2. kereskedelmi kapitalizmus (Kr. u. 1000-1760), 

3. ipari kapitalizmus (1760-1830), 

4. pénzügyi kapitalizmus (1830-napjainkig). 

5.1.1. A pre-kapitalizmus 

A pre-kapitalizmus korában az extenzív kereskedelem növekedésével merült fel az igény a 

könyvviteli nyilvántartások vezetésére. Littleton [1966 12. o.] szerint a szisztematikus 

könyvelés megjelenésének hét előfeltétele volt: 

1. írástudás, 

2. aritmetika, számtan95, 

3. magánvagyon, 

4. pénz, 

5. hiteltranzakciók, 

                                                 
94 Kr. e. 2600 körül több olyan könyvviteli feljegyzés keletkezett, ami értékesítéssel, pénzkölcsönzéssel 
(hitelezéssel), bérbeadással kapcsolatos [Brown 1968 17. o.]. 
95 Riahi-Belkaui [2004 2. o.] további feltételként határozta meg az arab számok és tízes számrendszer 
bevezetését és az algebra elterjedését. 
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6. a kereskedelem és fejlődése, 

7. tulajdonosi tőkebefektetések. 

A könyvvitel eredetét gyakran a sumérokkal kötik össze, mivel a Tigris és Eufrátesz folyók 

közötti területen a régészeti kutatások számtalan korabeli „könyvviteli dokumentumot” tártak 

fel kőtáblákra vagy agyagtáblákra feljegyezve. Az egyszeres könyvvezetés rendszerét 

használták, ami akkoriban a gazdasági események időbeni sorrendben rögzített részletes 

listáját jelentette [Edwards 1989 24. o., Mattessich 2000 4. o.]. Az üzleti tranzakciók kapcsán 

feljegyezték többek között a szerződésben résztvevő felek neveit, az ügylet tárgyának 

jellemzőit, a javak mennyiségét és a javakkal egyenértékű más jószág értékét is96. Néhány 

esetben a mérlegkészítés kezdetleges formái is fellelhetők, továbbá külön kiemelték az adott 

periódusban elért hasznot vagy veszteséget [Stolowy-Lebas 2006 33. o.]. 

Az ókori Egyiptomban az írástudók a könyvviteli munkához egy egyszerűsített 

írásrendszert használtak és papiruszon dolgoztak. A tranzakciókról először vázlatot 

készítettek, majd kronológiai sorrendbe állították őket. A bevételeket megkülönböztették a 

költségektől és kiadásoktól, de a homogén tételeket nem vonták össze [Rathbone 1994 18. o.]. 

Az időrendben lévő bejegyzéseket évente egyszer egy összesítő dokumentumban foglalták 

össze [Brown 1968 21. o., Edwards 1989 25. o.]. 

Kr. e. 575 körül Görögországban a számviteli feljegyzéseket a pénz, mint értékmérő 

segítségével kezdték vezetni, ami jelentős előrelépés volt a többi ókori rendszerhez képest 

[Anandarajan-Srinivasan-Anandarajan 2004 5. o.]. Az ügyletek viszonylagos komplexitása 

vezetett a számviteli ellenőrző rendszerek kialakulásához és fejlődéséhez, a könyvvizsgálat 

elődjéhez. Athénban például létrehoztak egy bizottságot, amelynek a könyvviteli munka 

ellenőrzése volt a feladata [Brown 1968 23. o.]. Az ellenőrzési tevékenység tartalmazta a 

„könyvelés” részletességének, hiánytalanságának vizsgálatát, valamint a közösség egészét 

érintő feljegyzések97 valódiságának ellenőrzését is [Stolowy-Lebas 2006 33. o.]. 

A római könyvvitel más országok gyakorlatából is merített, hiszen a papirusz 

használatát az egyiptomiaktól, a bankrendszer és hitelezés technikáját a görögöktől vették át. 

Kezdetben a családok - mint önálló, saját termelő és kereskedő rendszerrel rendelkező 

gazdasági egységek - vezettek könyvviteli nyilvántartásokat [Brown 1968 29. o.]. A 

legfontosabb könyvviteli dokumentum a „Codex Accepti et Expensi” volt, ami a „családi 

vállalkozással” kapcsolatos tételeket foglalta össze [Stolowy-Lebas 2006 33. o.]. A nyugat-

                                                 
96 Laáb [2006 34. o.] szerint a gazdasági események nyilvántartására az egyszeres könyvvitel mindaddig elég 
volt, amíg a vagyonváltozás és a pénzmozgás együtt történt, vagy a vagyoni jószágok elbírálásakor nem volt 
fontos, hogy ki a tulajdonos. 
97 Például a hadi kiadások. 
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római birodalom bukása után Bizánc megőrizte és többek között az arab civilizációból átvett 

elemekkel fejlesztette tovább a számvitelt.  

5.1.2. A kereskedelmi kapitalizmus 

Az 1000-1100 közötti időszak viszonylag eseménytelennek nevezhető a könyvvitel fejlődése 

szempontjából. Mindössze az 1086-os angliai „Domesday Book” 98 megalkotása emelkedik ki, 

amit többek között azért hoztak létre, hogy az ingatlanvagyonok pontos felmérésén keresztül 

átláthatóbbá tegyék az adózást. A másik fontos momentum a keresztes hadjáratok 

megindulása volt 1096-ban, ami rengeteg pénzt emésztett fel és elvezetett az európai, 

különösen az itáliai bankrendszer és bankügyletek nagymértékű fejlődéséhez [Anandarajan-

Srinivasan-Anandarajan 2004 6. o.]. 

A kereskedelmi kapitalizmus legfontosabb jellemzője a mediterrán kereskedelem 

virágzása volt a 11-13. század között. Európa és a Közel-Kelet közötti kereskedelmi 

kapcsolatok első számú közvetítői Genova és Velence lettek. A 14. század kezdetére egyre 

jelentősebbé vált a tengeren túli kereskedelem is [Baskin-Miranti 1997 30. o.]. A gyorsan 

változó gazdasági környezet új könyvviteli rendszert igényelt. Az ókorból átörökített 

egyszeres könyvvitel a kisebb vállalkozásoknál ugyan jól működött, de a kereskedelmi 

aktivitás növekedésével egyre kevésbé tudta kielégíteni a felhasználók igényeit [Weil-Maher 

2005 733. o.]. 

Megjelent az adósok és hitelezők nyilvántartásának követelménye [Laáb 2006 35. o]. 

Mivel a vállalkozások méretének növekedésével újabb tőkés partnerek is beléptek a 

tulajdonosok közé, a könyvvitel egyik legfontosabb feladata a profitkalkuláció, valamint a 

tőke változásának és a tulajdonosok közötti megoszlásának meghatározása lett. A későbbiek 

során a tulajdonosok egyre inkább kiváltak a cégvezetésből, megjelent a vállalkozás 

vezetéséért felelős menedzsment réteg. A részvénytársaságok megalakulásával olyan 

számviteli rendszerre volt szükség, ami képes volt a megbízható, szervezett és tárgyilagos 

információk közvetítésére [Greene 1980 4. o., Taulli 2004 30. o.]. 

Ebben a gazdasági környezetben igazi számviteli innováció volt a kettős könyvvitel 

megjelenése, amelyet már Kr. u. 1340 körül használták, ezt bizonyítja egy genovai bankár – 

Massari – főkönyve [Aho 2005 31. o., Edwards 1989 49. o., Kheil 2009 4. o]. Kr. u. 1458-ban 

Benedetto Cotrugli is adott egy leírást a rendszer jellemzőiről a „Delia Mercatura et del 

Mercante Perfetto” című művében, de ez nyomtatásban csak 1573-ban jelent meg [Baricz-

                                                 
98 A Domesday Book-ot Ítéletnapi könyvnek is szokták nevezni. 
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Róth 1999 9. o.]. A kettős könyvvitel „atyjának”99 Luca Pacioli ferences szerzetest tekintik, 

mivel ő írta meg azt az alapművet, ami részletesen bemutatta az itáliai kereskedővárosok – 

elsősorban Velence - által alkalmazott könyvviteli elméletet és gyakorlatot. 

A „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”100 Velencében 

jelent meg 1494-ben, majd 1523-ban újra kiadták [Wassmuth 1997 5. o.]. A Summa valójában 

egy matematika könyv volt, amelynek egyik fejezetét a kettős könyvvitel bemutatásának 

szentelte a szerző [Mattessich 2005 124. o.]. Pacioli az említett fejezetet két nagy részre – 

Leltár és Rendelkezések - osztotta. A Leltár előírta101, hogy a kereskedő összegezze102 az 

eszközeit és kötelezettségeit [Vis-Dorsman 1994 5. o.]. A könyvviteli munkát három 

nyilvántartás szerint végezték, ezek a következők voltak: (1) Feljegyzések103, (2) Napló104, (3) 

Főkönyv. Mindhárom dokumentum esetén formai követelmény volt az, hogy a bejegyzések 

tartalmazzák a dátumot, a bejegyző megnevezését és aláírását, a lapokat pedig sorszámokkal 

kellett ellátni [Taylor 1942 69. o.].  

A Feljegyzéseket a tulajdonosok, kereskedők vezették és időrendi sorrendben 

tartalmazta az összes ügyletet a legapróbb részletekig. A könyvelő a Feljegyzések alapján 

vezette át az eseményeket Naplóba, majd pedig a Főkönyvbe. A Főkönyv tartalmazta a 

vállalkozásnál használt főkönyvi számlákat. A főkönyvi könyvelésnél minden gazdasági 

eseménynek legalább két számlán kellett megjelennie, egy számla tartozik, és egy számla 

követel105 oldalán, enélkül ugyanis a mérleget nem lehetett volna összeállítani. A bal és a jobb 

oldalak végső összegzésekor a két oldalnak meg kellett egyeznie egymással. Ezt nevezték 

próbamérlegnek106, ami mai nevén a főkönyvi kivonat [Taylor 1942 70. o.]. 

A Főkönyvben külön számlákon vezették az eszközöket, a befektetéseket, a 

követeléseket, a kötelezettségeket, a tőkét, a bevételeket és a költségeket. Pacioli szerint 

                                                 
99 Taylor [1942 62. o.] szerint Leonardo da Pisa – író – hozta Európába az arabok által használt nyilvántartási 
rendszert az 1200-as évek környékén. Pacioli azért nevezhető mégis a könyvvitel atyjának, mivel ő volt az első, 
aki rendkívüli részletességgel foglalta írásba a rendszert. 
100 „Az aritmetika, az arányok, arányosságok összefoglalása” 
101 A leltárban szereplő tételeket pontosan be kellett azonosítani, például: aranypénz és dukátok, ezüstpénz, 
ékszerek, fűszerek (bors, só, fahéj), ingatlanok, földrészlet, bankban tartott pénz, lista az adósokról stb. [Taylor 
1942 65. o.]. 
102 Kataoka [1995 160. o.] megjegyzi, hogy Pacioli megmagyarázta ugyan a nyitó leltár szükségességét, de nem 
írt a záró leltárról. 
103 Emlékeztető, „memorandum”. 
104 A Naplóban rögzítették az adott tranzakció részleteit: mikor történt, milyen számlák érintettek, hogyan hat a 
számlákra, összegek, stb. [Coleman 1941 36. o.]. 
105 A tartozik-követel szóhasználatot a velenceiek vezették be és a Naplóban kötelező volt ezeket a kifejezéseket 
használni.  
106 A tartozik és követel egyenlegek egyezősége a próbamérleg vagy nyersmérleg. A főkönyvi kivonat általában 
öt oszlopos kimutatás, az oszlopok rendre: sorszám, a számla neve, főkönyvi számlaszám, tartozik egyenleg 
vagy követel egyenleg. A két egyenleg oszlop végeredményének azonosnak kell lennie [Coleman 1941 43. o., 
Meigs 1979 51. o.]. 



5. Az értékelési eljárások szerepe a számvitel fejlődésében, számla-, és mérlegelméletek 

 74 

ugyanis minden gazdasági esemény, ami a vállalkozásban történik, leírható ezen tételek 

valamilyen kombinációjaként [Freedman 2006 76. o., Lynch-Walls 2009 67. o.]. Elkülönítve 

tartották nyilván a kereskedelemmel összefüggő költségeket, a háztartási költségeket, a 

rendkívüli költségeket, a profitot és ráfordításokat, így a könyvek zárásakor egyszerűen meg 

lehetett határozni a periódus eredményét és a rendelkezésre álló tőkét. Az üzleti 

tevékenységhez kapcsolódó kisebb összegű költségeket107 egy108 számlán vezették. A 

rendkívüli költségek közé azt a pénzt sorolták, amit elloptak, elveszett vagy megsemmisült 

[Taylor 1942 71. o.]. 

Pacioli azt javasolta, hogy a könyveket egy évben legalább egyszer zárják le, de a 

számlák alapján bármikor lehetett vagyon109- és eredménykimutatást készíteni. Ez különösen 

fontos volt akkor, ha egy vállalkozásnak több tulajdonosa volt, hiszen a pontos elszámolások, 

kimutatások megalapozták a felek közötti bizalmat. A zárás során először próbamérleget 

készítettek: először összesítették az összes tartozik oldalt, majd az összes követel oldalt; végül 

ugyanezeket számlánként is [Sneed 1978 57. o.].  

A főkönyvi számlákat az „Éves eredmény”, „Nyereség és veszteség” számlával 

szemben zárták le. A különbség megmutatta, hogy az adott évben milyen eredménypozíciót 

ért el a vállalkozás, a veszteséget a „T őke számla” tartozik oldalára írták, a nyereséget a 

követelre. A „Nyereség és veszteség” számlát a Főkönyvben vezették, de külön könyvben 

vezetésre is volt lehetőség. Végül Pacioli a könyvelés alapjául szolgáló dokumentumok110 

megőrzésének111, archiválásának fontosságára is felhívta a figyelmet [Taylor 1942 72. o. és 

74. o.]. 

Az „itáliai módszer” a 16-17. században egész Európában elterjedt [Aho 2005 31. o., 

Macintosch 2002 80. o.]. A későbbiekben ugyan újabb elemekkel bővült, de alapjaiban nem 

változott meg. A kettős könyvviteli módszer előnyei voltak: a pontosság, a könyvek közötti 

periodikus számtani ellenőrzés a próbamérleg segítségével, a nyilvántartások hamisításának 

növekvő nehézsége, továbbá lehetővé tette az összesítő kimutatások – mérleg és 

eredménykimutatás - elkészítését [Reischle 1862 2. o.]. Luca Pacioli rendszere tehát kiállta az 

                                                 
107 Például csomagolás díja. 
108 A költségek önálló számlán történő vezetésére volt lehetőség, ám mivel ez az eljárás nagyon hosszadalmas és 
„drága” volt, ezért ritkán alkalmazták. 
109 Vagyis mérleget. 
110 Például: a be- és kifizetésekkel kapcsolatos papírok, a váltókról szóló elismervények, ajándékok, áruvásárlás, 
bizalmas iratok stb. 
111 A hatályos számviteli törvény ezt a számviteli alapelvek – valódiság elve - között említi: a könyvvitelben 
rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók 
által is megállapíthatóknak kell lenniük [2000. évi C. törvény 15.§ (3)]. 
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idő próbáját és a vállalkozások gazdasági folyamatai leképezésének univerzális nyelve lett 

[Berry 2004 40. o.].  

5.1.3. Az ipari kapitalizmus  

A reneszánsz, a kereskedelmi kapitalizmus alatt a vállalkozások elsősorban földrajzilag 

terjeszkedtek, az ipari kapitalizmus során viszont a tevékenységek skálája bővült [Weil-Maher 

2005 734. o.]. Az ipari forradalom többek között magával hozta a gyárrendszer fejlődését, a 

termelésben a gépek használatát112. Bőséges volt a munkaerő-kínálat és a tőkéhez jutás – 

alacsonyabb tőkeköltség mellett - is könnyebbé vált [Cottrell 1980 4. o.]. Az iparosok, 

gyárosok az egyszeres és kettős könyvviteli rendszer közül választhattak. Annak ellenére, 

hogy az egyszeresről kettősre történő áttérés viszonylag lassú folyamat volt, a kettős 

könyvvitel lett domináns, mivel lehetővé tette a tényleges teljesítmény kimutatását, segítette 

az erőforrás-allokációs döntéseket és ellenőrzési célokra is jobban megfelelt [Edwards 1989 

12. o.]. 

Az ipari kapitalizmus során szignifikáns változások történtek a számvitelben; 

megjelent a vezetői számvitel113 és a pénzügyi számviteltől elkülönülve, szeparáltan fejlődött 

tovább. Az ipari forradalom után egyre több idegen tőke áramlott a vállalkozásokhoz a 

befektetőktől, hitelezőktől. A külső tőkebefektetők miatt egyre fontosabbá vált a 

vállalkozás114 vagyonának és a tevékenység eredményének pontos kimutatása, mivel a 

hitelezőknek vissza kellett fizetni a tőkét és a tőke árát, a kamatot is [Samuels-Piper 1985 75. 

o.]. Ugyanakkor a további érdekeltek, többek között a részvényesek, a leendő befektetők és az 

állam is megbízható információkat akartak [Goldberg 1980 29. o.]. 

5.1.4. A pénzügyi kapitalizmus 

A modern számvitel kialakulásában döntő momentum volt az 1929-1933-as nagy gazdasági 

válság. Az USA-ban megalkották az Értékpapír törvényt (1933), ami előírta az Értékpapír 

piaci- és Tőzsdefelügyelet115 felállítását. A Felügyelet ellenőrizte és szabályozta az 

értékpapírpiacokat, továbbá joga volt a tőzsdén jegyzett társaságok számára számviteli 

                                                 
112 A gyárak megjelenésével, a vasút és vasútvonalak bővülésével előtérbe kerültek az eszközök értékelésével és 
az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos számviteli feladatok is [Mattessich 2008 32. o.]. 
113 A vezetői számvitel megjelenése mellett egyre fontosabbá vált a költségek analizálása, mivel a vállalatok 
teljesítményét, piaci lehetőségeit a termelési költségek nagymértékben befolyásolták. Az új iparágak 
megjelenésével, a technológiai innovációkkal a „költség-számvitel” vagy költségelszámolás is egyre 
dominánsabb szerephez jutott [Bhar 1970 1. o.]. 
114 Max Weber szerint a kapitalista vállalkozás modern szervezete két tényező nélkül nem is fejlődhetett volna 
ki: az üzleti tevékenység elválasztása a háztartástól és szorosan ehhez kapcsolódva a racionális, ésszerű 
könyvvitel vezetése [Parsons 1958 21-22. o]. 
115 SEC - Securities and Exchange Comission. 
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standardokat felállítani. A „jegyzett” vállalkozásoknak előírták a konszolidált beszámoló 

készítésének kötelezettségét, valamint, hogy beszámolójukat független számviteli 

szolgáltatást végző cég116 ellenőrizze [Tompa 2001 196. o.]. 

A tőkepiacok expanziójával és összefonódásával, a nemzeti határokat átívelő ügyletek 

révén a befektetők egyre inkább szembesültek az egyes nemzeti számviteli rendszerek okozta 

akadályokkal, ami az eltérő szabályozási környezet miatt adódott. A számviteli szabályozás 

egységesítésének céljával három nagy számviteli irányzat formálódott ki: 

- az Európai Unió számviteli rendelkezései, 

- a Nemzetközi Számviteli Standardok és értelmezéseik, 

- az Amerikai Egyesült Államok számviteli szabályozása [Kapásiné-Pankucsi 2003 4. 

o.]. 

Európában a számviteli szabályozás egységesítésének igénye már az Európai Gazdasági 

Közösséget létrehozó Római Szerződésben (1957) megjelent. A Római Szerződés első 

részének 3/c pontja rendelkezik az úgynevezett „négy alapszabadságról”, vagyis az áruk, a 

személyek, a szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok 

eltörléséről. A négy alapszabadság megvalósulásának fontos kelléke, hogy az „üzlet nyelve”, 

vagyis a számvitel, ezen belül a beszámoló és részei117, a lehetőségekhez képest mindenhol 

ugyanazt jelentse az Unió területén belül. A 3/h pontban ezért rendelkeztek a tagállamok 

jogszabályainak – közöttük a számviteli szabályoknak – közelítéséről a közös piac megfelelő 

működéséhez szükséges mértékben.  

Az 1970-es évektől elkezdődött a homogén és harmonizált számviteli szabályok 

kialakítása, vagyis egyfajta kompromisszumkötés az angolszász és a kontinentális európai 

rendszerek összehozására. A harmonizációt az Unió különböző „erősségű” jogforrásokkal118 

irányította és támogatta119, melyek közül kiemelkedik az 1978-ban megalkotott negyedik120 és 

az 1983-ban megalkotott hetedik121 direktíva. 

                                                 
116 A „Big 4”-ként ismert számviteli tanácsadó cégek elődeit az 1800-as évek közepén és az 1900-as évek elején 
alapították. Az alapító személye, az alapítás időpontja és helye a legkorábbi – az összefonódások, átalakulások 
előtti – állapotra vonatkoznak: (1) Deloitte - William Deloitte, 1845 London; (2) PricewaterhouseCoopers - 
Samuel Price, 1849 London; (3) Ernst&Young – Alwin C. Ernst, 1903 Cleveland; (4) KPMG – 1917 
Amszterdam, London, Glasgow; névadói: Piet Klynveld, Sir William Barclay Peat, James Marwick, Reinhard 
Goerdeler. 
117 A beszámolókészítés rendjét a Tanács 4. irányelve tartalmazza. 
118 Kötelezően alkalmazandóak valamennyi tagállamban az irányelvek és rendeletek, a közlemények és ajánlások 
esetén viszont a tagállam választhat, hogy alkalmazza-e az adott jogforrást vagy sem.  
119 Például a 68/151/EGK irányelv szabályozta a társas vállalkozások információszolgáltatási kötelezettségét. 
120 A Tanács negyedik irányelve (1978. július 25.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján 
meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról. 
121 A Tanács hetedik irányelve (1983. június 13.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az 
összevont (konszolidált) éves beszámolóról. 
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A számviteli szabályozás nemzetközi szintű egységesítése céljából 1973-ban 

kezdeményezték122 a Nemzetközi Számviteli Standard Testület123 felállítását, ami 2001 óta124 

Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság125 néven működik [Boros-Bosnyák-Kováts et al. 

2006 7. o.]. A standardalkotás elsődleges célja az volt, hogy a Testület megfogalmazza és 

közzétegye a pénzügyi kimutatások összeállítása során betartandó számviteli szabályokat, 

annak érdekében, hogy a beszámolók összehasonlíthatóak legyenek [Sutus 1998 113. o.]. 

További feladatként határozták meg a standardok megismerésének és betartásának 

elősegítését, a standardok és eljárások tökéletesítését és harmonizációját [Bedőházi 2009 41. 

o.]. 

Az Amerikai Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek126, a US GAAP 

tulajdonképpen „gyűjtőfogalom”, azoknak a szabályoknak, eljárásoknak, egyezményeknek az 

összessége, amelyek a számviteli munka ellátáshoz szükségesek. A GAAP kidolgozásában 

több számviteli testület is közreműködött, például az 1939-ben alapított Számviteli Szabályok 

Bizottsága127, amit az Amerikai Könyvelők Intézete128 hozott létre. A GAAP formálásában 

fontos szerepet játszott és játszik továbbá az 1957-ben alapított Amerikai Bejegyzett 

Könyvvizsgálók Intézete129 és az 1973-ban alakult Pénzügyi Számviteli Standardbizottság130 

[Nikolai-Bazley-Jones 2009 11. o., Selchert-Erhardt 2003 22-23. o., Tompa 2001 196. o.,]. 

A nemzetközi számvitel területén a „világstandard” szerepért a három nagy 

irányzatból kettő versenyzett egymással131. Az Európai Unió a szakmai egyeztetések során 

fokozatosan az IAS/IFRS-ek alkalmazása mellett döntött, melyet az 1606/2002-es 

rendeletében „hivatalosan” is kinyilvánított. A rendelet 4. paragrafusa alapján 2005. január 1-

jétől az Európai Unió tőzsdéin jegyzett társaságoknak kötelező az IFRS-ek szerint készíteni a 

(konszolidált) beszámolójukat. A világ vezető számviteli rendszere a többéves egyeztetési 

folyamat eredményeképpen az IFRS lesz, ami az Egyesült Államokban azt jelenti, hogy a 

                                                 
122 Az alapítók a következők voltak: Ausztrália, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, Japán, Kanada, Mexikó, Németország [Kazainé 2008 13. o.]. 
123 IASB - International Accounting Standards Board 
124 Szintén 2001-től nevezik Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS – International Financial 
Reporting Standards) a Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS - International Accounting Standards). 
125 IASC – International Accounting Standards Committe 
126 US GAAP - United States Generally Accepted Accounting Principles 
127 CAP – Committe on Accounting Procedure 
128 AIA – American Institute of Accountants 
129 AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 
130 FASB - Financial Accounting Standards Board 
131 Deák [2005 203. o.] szerint az Európai Unió szabályrendszere nem volt annyira kidolgozott, hogy az egész 
világon általános érvényű rendszerként funkcionálhasson, ezért valójában az IFRS-ek és a US GAAP 
versenyeztek ezért a „pozícióért”. 
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tőzsdén jegyzett társaságok esetén a US GAAP mellett az IFRS-ek132 szerinti beszámolót is 

elfogadják [Buschhüter-Striegel 2009 31. o.]. 

5.1.5. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standard a kis- és középvállalkozásoknak 

5.1.5.1. A KKV IFRS létrehozásának célja 

A nemzetközileg elfogadott számviteli standardok alkalmazása több szempontból is kedvező 

lehet nem csak a vállalkozások, de az állam számára is. Choi [2003 15. o.] a következőkben 

fogalmazta meg a globális számviteli standardok alkalmazásából származó előnyöket:  

- a belföldi tőkepiacok hitelesebbé válhatnak a külföldi tőkebefektetőknek,  

- megkönnyíti az értékpapírpiacok szabályzását, 

- a pénzügyi információk, adatok határokon átnyúló összehasonlíthatósága, 

- nagyobb transzparencia, nagyobb érthetőség a közös pénzügyi nyelv révén,  

- a vállalkozások számára mindössze egyféle beszámolási kötelezettség,  

- alacsonyabb vállalati tőkeköltség, 

- könnyebb hozzáférés a külföldi tőkepiacokhoz,  

- a kevésbé fejlett országok pénzügyi kimutatásai hitelesebbé válhatnak a potenciális 

befektetők szemében, 

- a nemzeti számviteli standardok megalkotásából származó költségek csökkennek, 

- a nemzetközi standardok kevésbé érzékenyek a politikai nyomásra, mint a hazai 

szabályok. 

A globális pénzügyi beszámolási standardok előnyei nem korlátozódnak kizárólag azokra a 

vállalkozásokra, amelyek értékpapírjai a nyilvános tőkepiacokon forognak. Az IASB 

véleménye szerint a kkv-k és azok, akik felhasználják a pénzügyi kimutatásaikat, egyaránt 

profitálhatnak a KKV számviteli standard létrehozásából. A KKV IFRS létrehozásának 

szükségességét, a kkv-k pénzügyi jelentéseinek nemzetközi összehasonlíthatóságát az IASB a 

következőkben kifejtett tényezők miatt is szükségesnek látta: 

- A pénzügyi intézmények manapság már az országhatárokat átívelően finanszíroznak, 

adnak kölcsönöket. A legtöbb államban a kkv-k nagy részének, beleértve a legkisebb 

mikrovállalkozásokat is, van valamilyen bankhitelük. A bankok a hitelezéssel 

kapcsolatos döntések során elsősorban a pénzügyi beszámolókra támaszkodnak. 

- A kkv-hitelezéssel foglalkozó gazdasági szereplők – bankok, pénzügyi vállalkozások, 

kockázati tőketársaságok, egyéb hitelezők – egységes, határokon átnyúló 

                                                 
132 Haunerdinger és Probst [2004 5. o.] szerint mivel az IFRS-eket világszerte alkalmazzák, ezért ez „igazi” 
nemzetközi számviteli rendszernek tekinthető, míg a US GAAP eredetileg egy nemzeti rendszer, amely az 
amerikai vállalkozások számára készült, bár nemzetközi hatása megkérdőjelezhetetlen.  
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hitelminősítési rendszer kifejlesztésére és alkalmazására törekednek, amiben a 

pénzügyi beszámolók adatai főszerepet játszanak. 

- Az eladók szeretnék értékelni a vevők pénzügyi helyzetét, mielőtt hitelbe 

értékesítenek termékeket vagy szolgáltatásokat, főleg, ha a vevő tevékenységét egy 

másik országban végzi. 

- Egyre több kkv-nak van kontinenseken átívelő kapcsolata a szállítóival, ezért a hosszú 

távú partnerség érdekében olyan pénzügyi beszámolót is készítenek, ami megfelel a 

szállító nemzeti rendszere által megköveteltnek. 

- A kkv-knak lehet olyan külső befektetője, aki nem érdekelt a napi menedzsment 

feladatok ellátásában. Azok a globális számviteli standardok, amelyek a pénzügyi 

beszámolók egységesítését és a pénzügyi eredmények összehasonlíthatóságát célozzák 

különösen fontosak akkor, ha a külső befektetők külföldi illetőségűek vagy esetleg 

több kkv-ban is van érdekeltségük133. 

A KKV IFRS-re továbbá azért is szükség volt, mert a kkv-k körülményei, feltételei 

eltérhetnek a nagyobb, nyilvános beszámolási kötelezettséggel rendelkező vállalkozásokétól, 

más lehet a vállalkozás pénzügyi beszámolóinak felhasználói köre és az 

információszükségletük, eltérő lehet a számviteli szaktudás mélysége és kiterjedtsége, 

valamint a kkv-k költségviselési képessége134. 

A KKV IFRS tehát a már meglévő standardokra épülő olyan számviteli elveket 

tartalmazó önálló standard lett, amely a hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek érdekében 

leegyszerűsítésre került. A KKV IFRS a standardokban megengedett bizonyos számviteli 

módszereket és a kkv-k számára általában nem releváns témákat és közzétételi előírásokat 

figyelmen kívül hagyja, valamint leegyszerűsíti a megjelenítési és értékelési 

követelményeket. A „redukciók” következtében az összes IFRS-ben meghatározottakkal 

összehasonlítva több mint 90%-kal csökkent a kkv-kra alkalmazandó számviteli 

követelmények mértéke [Egyszerűsített pénzügyi beszámolókészítés 2009 2. o.]. 

5.1.5.2. A KKV IFRS megalkotásának háttere 

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület még az ezredfordulón megfogalmazta, hogy 

szükség van a Nemzetközi Számviteli Standardok egy, a kisvállalkozások számára szóló 

speciális verziójára, típusára. Az érdemi munka 2001 elején kezdődött egy szakértői 

munkacsoport felállításával, aminek az volt a feladata, hogy a kis- és középvállalkozások 

                                                 
133 Basis for Conclusions on Exposure Draft IFRS for Small and Medium-sized Entities, BC 15-16, BC 21. 
134 Basis for Conclusions on Exposure Draft IFRS for Small and Medium-sized Entities, BC 15-16, BC 21.  
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számára készülő standarddal kapcsolatban potenciális megoldásokat, alternatívákat vázoljon 

fel. 

2003 második félévében és 2004 elején nyilvános megbeszéléseken, fórumokon 

vitatták meg a KKV IFRS fejlesztése során követendő legfontosabb szempontokat, majd 2004 

júniusában az IASB kiadott egy vitaanyagot azzal a céllal, hogy a Testület nézőpontjait a 

közvélemény kommentálja. 

A vitaanyagra válaszolók rámutattak a KKV IFRS szükségességére és előnyeire, 

valamint megfogalmazták, hogy a kkv-k számára számbavételi és mérési egyszerűsítésekre 

lenne szükség, de nem fejtették ki bővebben azokat a gazdasági eseményeket, körülményeket 

vagy tranzakciókat, amelyek számbavételi vagy mérési nehézségeket okozhatnak a kkv-k 

számára és azt sem, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani. 

Az IASB ezek után megállapította, hogy több információra van szükség ahhoz, hogy a 

lehetséges számbavételi és mérési egyszerűsítéseket megállapíthassák. A Testület eldöntötte, 

hogy nyilvános kerekasztal beszélgetéseket szervez a KKV-k pénzügyi jelentéseinek 

készítőivel és felhasználóival, hogy megvitassák a lehetséges módosításokat a számbavételi és 

mérési alapelvekben. A Testület utasította a szakembereit, hogy dolgozzanak ki és tegyenek 

közzé egy kérdőívet, amelyben azonosítják azokat a problémaköröket, amiket a kerekasztal 

beszélgetéseken megvitatnak. 

2005 áprilisában nyilvánosságra hozták a kérdőívet, amelyet végül 101 válaszadó 

töltött ki. 2005 júniusában a Testület és a Munkacsoport megvitatta a válaszokat, majd 

készítettek egy a számbavételre, mérésre, prezentálásra és közzétételi követelményekre 

vonatkozó átfogó javaslatcsomagot. 

2006 januárjára elkészült a KKV IFRS - tervezet, amelyet a Testület is megvitatott. A 

tervezetet 2007 februárjában bocsátották a nyilvánosság elé, azzal hogy a standarddal 

kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat 2007. októberig juttassák el a Testülethez. A 

szakmai kommentek megvitatása után az IFRS for SME’s 2009. július 9-én jelent meg135.  

5.1.5.3. A kkv fogalma a KKV IFRS szerint 

A KKV IFRS hatálya alá azok a kis- és középvállalkozások tartoznak, akiknek nincs 

nyilvános beszámolási kötelezettsége és pénzügyi beszámolókat külső felhasználók részére 

készítenek. Külső felhasználók lehetnek például a vállalkozás vezetésében részt nem vevő 

tulajdonosok, a jelenlegi és potenciális hitelezők. 

                                                 
135 A KKV IFRS megszületésének útja a Basis for Conclusions on Exposure Draft IFRS for Small and Medium-
sized Entities BC1-BC14 alapján készült. 
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Egy vállalkozásnak akkor van nyilvános beszámolási kötelezettsége, ha a pénzügyi 

beszámolóit valamilyen szabályozó szervezet részére a nyilvános piacon, tőzsdéken történő 

instrumentumok kibocsátása és forgalmazása miatt el kell juttatnia vagy külső szereplők 

széles csoportjától gyűjt forrásokat és kezeli azokat (pl.: a hitelintézetek, a bankok, biztosító 

társaságok, nyugdíjalapok stb.) [IFRS for SME’s 2009 1.2, 1.3]. 

5.1.5.4. A beszámoló részei 

A KKV IFRS 35 egységre tagolódva fogalmazza meg a kkv-k számviteli kötelezettségeit. A 

beszámolóval, vagyis a pénzügyi kimutatások prezentálásával (3.), a vállalkozás pénzügyi 

helyzetéről szóló kimutatással (4.), az eredménykimutatással (5.), a tőkeváltozások 

kimutatásával (6.), a cash-flow kimutatással (7.) és a kimutatásokhoz kapcsolódó 

megjegyzésekkel, kiegészítésekkel (8.) önálló „fejezetek” foglalkoznak. 

A KKV IFRS-t alkalmazó vállalkozásoknak olyan pénzügyi kimutatásokat kell 

készíteniük, amelyek korrektül, hűen tükrözik a pénzügyi helyzetüket, teljesítményüket és a 

cash-flowt. A pénzügyi kimutatások tisztességes és megbízható prezentálása azt is jelenti, 

hogy a kimutatások elkészítése során a standardban előírt alapelveknek, szabályoknak, 

kritériumoknak megfelelő módon jártak el [IFRS for SME’s 2009 3.2]. 

A beszámolási periódus végén a vállalkozásnak a pénzügyi pozíció kimutatásban136 

kell számot adnia az eszközeiről, a tőkéjéről és a kötelezettségeiről. A standard tételesen 

felsorolja, hogy melyek azok a vagyonelemek, amelyet a kimutatásnak minimálisan 

tartalmaznia kell, ezek a teljesség igénye nélkül a következők: a pénz és az azzal 

egyenértékesek; követelések; pénzügyi eszközök; berendezések, felszerelések; ingatlanok; 

befektetések, immateriális javak; biológiai eszközök; részesedések más vállalkozásokban; 

kötelezettségek és pénzügyi kötelezettségek; adók; tartalékok stb. [IFRS for SME’s 2009 4.2]. 

A beszámolási periódusban elért pénzügyi teljesítményt az eredménykimutatásban kell 

prezentálniuk a kkv-knak. Minimum egy, de amennyiben a körülmények indokolják, két 

eredménykimutatást kell készíteni. A kimutatásnak minimálisan tartalmaznia kell a 

bevételeket, a költségeket (költségnem vagy funkció alapján), a kapcsolt vállalkozásokban 

lévő befektetések eredményét, az adókat, az adózás utáni eredményt stb. [IFRS for SME’s 

2009 5.5]. 

A tőkeváltozások kimutatása tartalmazza a beszámolási időszakban elért eredményt, a 

számviteli politika változásának hatásait, a hibák és javításuk hatásait, valamint a 

tőkebefektetőknek járó jövedelmeket, míg a cash-flow kimutatásban adnak számot a pénz és a 

                                                 
136 A standard megjegyzi, hogy ezt a kimutatást mérlegnek is szokták nevezni [IFRS for SME’s 2009 4.1]. 



5. Az értékelési eljárások szerepe a számvitel fejlődésében, számla-, és mérlegelméletek 

 82 

pénzzel egyenértékesek változásairól, megkülönböztetve a működési tevékenységre, a 

befektetési tevékenységre és a pénzügyi tevékenységre vonatkozó cash-flowt [IFRS for 

SME’s 2009 6.2, 7.1].  

A pénzügyi kimutatásokhoz fűzött kiegészítések a beszámoló részeihez szolgáltatnak 

további magyarázatokat. A kiegészítések tartalmazzák a számviteli politikában meghatározott 

legfontosabb szabályok összefoglalását, azokat az információkat, amelyeket a standard előír, 

de a kimutatásokban nem szerepelnek, viszont a felhasználók számára segítséget nyújtanak a 

vállalkozás beszámolóinak értelmezésében, elemzésében [IFRS for SME’s 2009 8.1]. 

5.1.5.5. A KKV IFRS fontosabb egyszerűsítései 

A KKV IFRS a „normál” IFRS-ekhez képest lényegesen egyszerűbb és rövidebb, ami annak 

is köszönhető, hogy a kkv-k szempontjából nem releváns területeket nem tárgyalja, ilyen 

például az egy részvényre jutó eredmény, a szegmensjelentések, a biztosítás, az évközi 

pénzügyi beszámolókészítés.  

A standard a számviteli elszámolási és nyilvántartási módszerekben is tartalmaz 

egyszerűsítéseket, ennek illusztrálására következik néhány példa: 

- A kutatási és fejlesztési költségeket és a hitelfelvételi költségeket költségként kell 

elszámolni. 

- A goodwill és egyéb határozatlan élettartamú immateriális eszközöket a hasznos 

élettartamuk alapján kell amortizálni. Ha a hasznos élettartam nem becsülhető meg, 

akkor az amortizációs időszak 10 év.  

- Az ingatlanok, gépek és berendezések maradványértéke, hasznos élettartama és 

értékcsökkentési módszere, valamint az immateriális eszközök amortizációs 

időszaka/módszere csak akkor kerül felülvizsgálatra, ha vannak arra mutató jelek, 

hogy ezekben változás történt a legutóbbi éves beszámoló készítése óta. 

- A társult vállalkozásokban és közös vezetésű vállalatokban való részesedések 

bekerülési értéken kerülnek értékelésre kivéve, ha hivatalos árajánlat áll rendelkezésre, 

ekkor a valós értéket kell alkalmazni.  

- A biológiai eszközök esetében az eredménykimutatásban elszámolt valós érték modell 

csak akkor szükséges, ha az nem kíván aránytalanul nagy ráfordítást. Egyéb esetekben 

a kkv-k a költség – értékcsökkenés - értékvesztés modellt alkalmazzák.  

- A meghatározott feltételeknek megfelelő pénzügyi instrumentumok értékelése 

bekerülési értéken vagy amortizált bekerülési értéken történik. A többi esetben a 

megjelenítés valós értéken történik az eredményben. Így elkerülhető a pénzügyi 
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instrumentumok négy kategóriába való csoportosításának problémája [Egyszerűsített 

pénzügyi beszámolókészítés 2009 6-7. o., Madarasiné 2009 542. o.].  

5.2. Számlaelméletek 

A számvitel fejlődéstörténetét áttekintve nyilvánvalóvá vált, hogy a beszámolókészítés igénye 

már a kezdetektől jelen volt. A beszámoló, illetve részeinek elkészítése viszont csak jól 

műkődő könyvviteli rendszer bázisán lehetséges, ami magában foglalja a főkönyvi számlákon 

való precíz könyvelést is. 

A könyvviteli munka kiinduló- és végpontja a mérleg, amely az adott időponthoz 

kapcsolódó vagyont és az időszak alatt elért eredményt is tartalmazza. A nyitómérleg soraiból 

kibontott főkönyvi számlák tartalmazzák azokat a változásokat, amelyek az adott időszakban 

megtörtént gazdasági események okoztak. A főkönyvi számlák tehát a könyvvitel egyfajta 

bázisául szolgálnak, ezért volt szükség az alkalmazott számlafajták, a számlafajtákon való 

könyvelés szabályainak és az alapvető számlakapcsolat-típusok definiálására és 

rendszerezésére. A számlaelméletek ezen feladatok megoldásával foglalkoztak [Baricz-Róth 

1999 127. o.]. 

A számviteli rendszerek jellemzőinek ismertetésénél láthatóvá vált, hogy 

Magyarország a kontinentális típusú számviteli szabályozás alá tartozik. A kontinentális 

rendszerre domináns hatást a német számvitel elmélet gyakorolt, ezért a továbbiakban azokra 

a számla- és mérlegelméletekre helyezem a hangsúlyt, amelyek német nyelvterületen 

születtek. A számlaelméletek közül bármelyik visszavezethető a mérlegegyezőség 

alapegyenletére137, amely a következő formában írható fel [Callender 2009 86. o., Suckro 

1993 11. o.]: 

PA =  

LEA +=  

ahol: A = eszközök, aktívák E = saját tőke138 
 P = források, passzívák L = idegen tőke, kötelezettségek 
 

                                                 
137 Az alapegyenlet pénzügyi modellek bázisának is tekinthető, mivel több pénzügyi instrumentum is leírható 
alapvető értékpapírok short és long pozíciója kombinációjaként [Los 2001 24. o.].  

Nettó jövedelem = Bevételek – Költségek 
LAE ∆−∆=∆  

LrArE la ×−×=∆  

ErE e ×=∆  

Ahol: ra= átlagos ROA; rl=átlagos adósságráta; re=átlagos ROE 
138 A vállalkozás saját tőkéjét egyszerűsítési céllal E-vel (equity) jelöltem. 
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A számlaelméletekkel kapcsolatos kutatások „virágkora” a 18. század végén kezdődött a 

német nyelvterületeken139. A számlaelméletek típusait és legfontosabb képviselőit a 17. ábrán 

foglaltam össze: 

17. ábra: A számlaelméletek képviselői 

 

Forrás: Baricz-Róth 1999, Gulyás 2009, Mattessich 2008 alapján saját szerkesztés 

Alapjaiban véve kétféle számlaelmélet alakult ki: a perszonális és a materiális. Az 

egyszámlasoros perszonalista elmélet nevesebb képviselői Braune, Flori, Odermann, von 

Ullmann és Unger voltak. A „perszonalizmus” Luca Pacioli azon elképzelésén alapult, hogy a 

                                                 
139 Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy néhány kutató nem német nyelvterületekről származik, mint például: 
Pawel Ciompa (lengyel), de munkássága nagy hatást gyakorolt a számlaelméletek fejlődésére. 

Perszonális Materiális 

Számlaelméletek 

Egyszámlasoros 

Kétszámlasoros 

Háromszámlasoros Négyszámlasoros 

Braune 
Buse 
Büsch 
Josef von 
Ullmann 
L. Kohlmann 
Ludovico Flori 
Odermann 
Odernthal 
Scherber 
Unger 

Albert Calmes, Alfred Isaac, Erwin Geldmacher, Friedrich Hügli, G. D. 
Augspurg, Hermann Großmann, Heinrich Nicklisch, Johann Friedrich 
Schär, Karl Seidel, Pawel Ciompa, Richard Ziegler, Wilhelm Osbahr, 
Wolfgang Becker 

Friedrich Leitner 
Karl Skokan 
Lehmann 
Walter Le Coutre 
 

Joseph Burri 
Eugen 
Schmalenbach 

Egyszámlasoros 

A. Novak 
Grohmann 
Gustav Seidler 
Hagers, Brenkman 
L. Kohlmann 
Léon Gomberg 
Manfred Berliner 
Sellnick 
W. Kreukniet 

Egyéb számlaelméletek 

Történelmi elmélet 
Herbert Buhl 

Jogi elmélet 
Walther Kempin 

Gazdasági ciklus teória, 
geometrikus mátrix teória 

Léon Gomberg 

Realisztikus elmélet 
Carlo Sganzini 

Körforgásos elmélet 
Gerhard Pape 

Teljesítmény elmélet 
Ernst Walb 
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főkönyvi számlákat az emberekhez, személyekhez hasonlította. A teória alapszabálya az volt, 

hogy aki ad, az követel, aki kap, az tartozik. Ennek a módszernek pedagógiai célzata is volt, 

így könnyebb volt megérteni/megértetni a kettős könyvvitel rendszerét. Az egyszámlasoros 

perszonális számlaelmélet az 0)( =−− ELA  egyenleten alapult. A kétszámlasoros 

perszonális elméletben is „megszemélyesítették” a számlákat, de a vállalkozás tulajdonosának 

számláit elszeparálták a többi számlától [Gulyás 2009 55. o.].  

A vállalkozások üzleti ügyeinek bonyolultabbá válásával a perszonalista módszerek 

egyre kevésbé voltak alkalmazhatók, mivel megjelentek azok a számlák140, amelyek mögé 

nem lehetett személyeket rendelni [Reinisch 2005 22. o.]. Ezt a problémát oldották fel a 

materiális számlaelméletek, amelyek a főkönyvi számlákat gazdasági és jogi tartalmuk szerint 

csoportosították [Baricz-Róth 1999 128. o.].  

A materiális számlaelméletek között megkülönböztethetőek az egy-, két-, három- és 

négyszámlasoros számlaelméletek. A materialista egyszámlasoros számlaelmélet elsősorban 

Novak, Berliner és Seidler nevéhez köthető, közülük kiemelkedik Manfred Berliner 

munkássága. Berliner „üzleti elméletében” a tulajdonosi érdekek domináns szerephez jutnak. 

Azt vallotta, hogy minden tartozik bejegyzésnek pozitív hatása van a vállalkozási vagyonra, 

mivel vagy közvetlenül növelik az eszközöket vagy közvetetten növelik, a 

követelések/kötelezettségek csökkenése révén. Berliner azt vallotta, hogy egy vállalkozásnak 

sokkal fontosabb a saját befektetett tőkéjét használnia, mint a kölcsöntőkét [Greene 1980 6. 

o.]. 

A materialista kétsoros számlaelmélet az egyik legsikeresebb teória volt. Az elmélet 

egyik irányzatának képviselői - Augspurg, Hügli, Calmes, Ziegler és Schär - az ELA =− )(  

egyenletből indultak ki, vagyis külön számlasorba tették az eszközöket és kötelezettségeket és 

külön számlasorba a saját tőkét. Augspurg az egységes számlájú elméletet képviselte, vagyis 

minden számlát egységesnek tekintett abból a szempontból, hogy a tartozik oldal a pozitív, a 

követel oldal a negatív tételek könyvelésére szolgál. Hosszú távon Hügli ellentétes számlájú 

kétsoros számlaelmélete vált meghatározóvá, amit Schär fejlesztett tovább [Mattessich 2008 

44. o.]. Az aktív és passzív vagyonrész számlákon a növekedéseket a tartozik oldalon, a 

csökkenéseket a követel oldalon mutatták ki. A „tiszta vagyon” számlákon az előzőekkel 

ellentétesen történt a könyvelés. Hügli tulajdonságaiban és jelentőségében is elkülönítette a 

saját tőke, a tulajdonjog koncepcióját a passzív vagyontól, tulajdonképpen a 

                                                 
140 Például az eredményszámlák. 
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kötelezettségektől. Schär a tökéletességig finomította az alaptőke és a profit változásával 

kapcsolatos tranzakciók algebrai levezetését [Greene 1980 5. o.].  

Ciompa, Nicklisch és Isaac az eszközöket tekintette az egyik számlasornak, míg a 

forrásokat, a tőkét és a kötelezettségeket a másodiknak, vagyis ( )ELA += . Nicklisch 

kétszámlasoros elmélete a tulajdonosi tőkét helyezte előtérbe, azt vallotta, hogy az eszközök, 

vagyon értékének meg kell egyeznie a tőke értékével [Kirstner-Steven 1997 256. o.]. Ezt az 

elméletet népszerűsítette Osbahr, Becker, Geldmacher, Großmann és Seidel is [Mattessich 

2008 44. o.]. 

A háromsoros materialista számlaelmélet képviselői Lehmann, Skokan, Leitner és Le 

Coutre voltak. Leitner és Le Coutre a főkönyvi számlák három önálló fajtáját különböztette 

meg: eszközök, saját tőke és idegen források, vagyis ELA +=  [Baricz-Róth 1999 128. o.]. 

A négyszámlasoros számlaelmélet Burri és Schmalenbach nevéhez köthető. Burri az 

( )RHPA −+=  formulát alkalmazta, vagyis az eszköz és forrás számlák mellett az 

eredményszámlákat – hozamok és ráfordítások – is használta141. Schmalenbach elmélete 

tekinthető a számlaelméletek „csúcsának”, hiszen a vállalati tevékenység minden területével 

kapcsolatban szolgáltat információkat a belső- és a beszámoló révén a külső érdekeltek 

számára is. Schmalenbach az eszköz-, a forrás számlák mellett a költség- és az 

eredményszámlákat is alkalmazta. Az első és második számlasor segítségével állítható össze a 

mérleg, amely a vállalati vagyon tükre142, míg a harmadik és negyedik számlasor szolgál az 

eredménykimutatás alapjául. A költségek külön számlasorba helyezésével lehetőség nyílt a 

tevékenység érdekében felmerült költségek részletes kimutatására, ami a helyes vezetői 

döntések meghozatalához feltétlenül szükséges. Az eredménykimutatás összeállításához 

szükséges bevétel és ráfordítás számlák külön számlasorban helyezkednek el, ami a 

tevékenység hozamainak és ráfordításainak elszeparálásával tovább pontosítja a beszámolóból 

levonható következtetéseket. 

Eugen Schmalenbach négyszámlasoros elmélete a következő ábra segítségével 

illusztrálható:  

 

 

                                                 
141 Baricz-Róth [1999 129. o.] szerint ez az elmélet inkább háromszámlasorosnak tekinthető, mivel a hozamok és 
a ráfordítások egy számlasort képviselnek. 
142 A mérleget a pénzügyi helyzet vagy pénzügyi állapot jelentésnek is szokták nevezni [Tuller 1997 44. o., 
Virág 1996 16. o.]. 
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18.  ábra: A vagyonmérleg, költségkimutatás és eredménykimutatás kapcsolata 
Schmalenbach négyszámlasoros számlaelméletében 

 

Forrás: Baricz-Róth 1999 132. o. 

5.3. Mérlegelméletek 

A vállalkozások számviteli beszámolójára, a beszámolóban – mérleg, eredménykimutatás, 

stb. - található információkra, különböző motivációkkal a piaci szereplők meglehetősen széles 

köre tart igényt. A tulajdonosok érdeke a vagyon gyarapodása, a kapott osztalék nagysága 

mellett a jövőbeli döntések megalapozása a befektetésük megtartásával vagy értékesítésével 

kapcsolatban, amelyet a hasonló tevékenységet végző vállalkozásokkal történő 

összehasonlítás is segít. A menedzserek a szakmai ambíciók megvalósítása mellett a 

vállalkozásból szerezhető (munka)jövedelem maximalizálásában érdekeltek. A piaci 

partnerek közül a vevők és a végső fogyasztók az általuk igénybevett termék vagy szolgáltatás 

biztosításának folyamatosságára számítanak. A befektetőket a pénzügyi információk segítik 

abban a döntésben, hogy mekkora nagyságú tőkét tegyenek kockára és a már befektetett 

vagyont hogyan kezelik. A hitelezők a tőke és a kamat visszafizetése érdekében a vállalkozás 

(VAGYON)MÉRLEG 

eszköz alakulás 
kimutatása 

forrás alakulás 
kimutatása 

költség- 
kimutatás 

eredmény- 
kimutatás 

első 
számlasor 

második 
számlasor 

negyedik 
számlasor 

harmadik 
számlasor 

( )ebtnyz KKKKE −−++  = ( )RHFsi −+  

Ahol: 
Ez = eszközök értéke a záró befejezetlen termelés nélkül 
Fsi = saját és idegen források értéke az eredmény nélkül 
Kny = nyitó befejezetlen termelés költsége 
Kt = az időszakot terhelő költségek 
Kb = az időszakban befejezett tevékenységek költsége 
Ke = a tárgyidőszaki eredmény terhére elszámolt fel nem osztott költség 
H = az időszak hozamai 
R = az időszak ráfordításai 
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hitelképességét, hosszú távú jövedelemtermelő képességét, likviditását vizsgálják. A szállítók 

motivációja a hitelezőkéhez hasonló, mivel kereskedelmi hitelt nyújtanak. Az állam 

szabályozza a vállalkozások működését, igényt tart az adóbevételekre, elosztja az 

erőforrásokat, valamint a munkaerő foglakoztatása miatt is érdekelt. A foglalkoztatás 

szempontjából a munkavállalók is motiváltak, mégpedig a munkahely megtartása és a 

munkajövedelem kapcsán [Meigs 1979 5. o.]. 

19. ábra: A számviteli információk felhasználói 

 

Forrás: Meigs 1979 5. o. 

A mérlegelméletek kialakulását a különböző érdekelti csoportok információs igényeinek 

kielégítése nagymértékben befolyásolta. A mérlegelméletek célja a mérleg belső tartalmára 

ható aktiválási és passziválási szempontok143, az értékelési elvek és eljárások, a mérleg 

összeállításának lehetőségei, tagolási rendje és a tagolási rendre kiható követelmények 

meghatározása [Boda-Sziva-Tóth-Zsidai 2007 11. o.].  

A mérleggel kapcsolatos kutatásokban Németország vezető szerepet töltött be a 20. 

században [Gutenberg 1990 17. o.]. Mattessich [2008 71. o.] szerint a német kutatási 

eredmények nemzetközi hatása megkérdőjelezhetetlen, de nem egységes, míg Kelet-, Közép- 

és Észak-Európa számviteli gyakorlatára rendkívül erős befolyást gyakorolt, addig Angliában 

                                                 
143 Az aktiválási és passziválási kritériumok azt határozzák meg, hogy egy eszközt, illetve forrást a mérlegben 
mikor szabad, illetve mikor kell megjeleníteni [Karai 2006 13. o.]. 
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és az angolszász számviteli rendszert magukénak valló államokban kisebb volt a hatása. A 20. 

ábra a különböző mérlegelméletek nevesebb képviselőit foglalja össze: 

20. ábra: A mérlegelméletek képviselői 

 

Forrás: Baricz 1997, Lück 2005, Mattessich 2008 alapján saját szerkesztés 

5.3.1. Materiális mérlegelméletek 

A 20. század első felének mérlegelméletei materiális, míg kb. az 1960-as évektől született 

teóriák úgynevezett reáltudományos elméleteknek nevezhetők. A materiális mérlegelméletek 

elsősorban azon számviteli probléma köré csoportosultak, hogy a mérlegben hogyan lehet 

megbízhatóan kimutatni a vagyont és annak struktúráját, a saját tőkét és a tárgyidőszaki 

eredményt. Mivel mindhárom mérlegcél párhuzamos megvalósítása nehézségekbe ütközött, 

ezért jöttek létre a statikus, dinamikus és organikus teóriák.  
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5.3.1.1. A statikus mérlegelmélet 

A statikus mérleg megalkotását a vállalati vagyon számbavételének, kvázi leltározásának és 

értékelésének igénye dominálta, ezért a mérleg legfontosabb feladata a vállalat vagyonának és 

a saját tőke értékének meghatározása volt [Baricz 1997 141. o.]. A statikus mérlegelmélet a 

következő kutatók nevéhez fűződik: Hügli, Kalveram, Le Coutre, Nicklisch, Osbahr, Pape, 

Passow, Rehm, Schär, Simon, Ziegler [Mattessich 2008 31. o.]. 

A statikus elméletnek két irányzata – a régi és az új - alakult ki. A korábbi irányzat 

esetén, amelynek fő képviselője Hermann Veit Simon volt, a mérleg inkább tőkemérleg volt, 

mint vagyonmérleg. A vállalati vagyon részletes nyilvántartásának elsődleges célja a 

tartozások, kötelezettségek fedezetének vizsgálata volt [Moxter 1993 21. o.]. Az új irányzat 

kutatói közül kiemelkedik Le Coutre teljes, totális mérlegelmélete, amely elsősorban a 

válallati vagyon és a tőke értékének meghatározására, valamint a bekerülési áron történő 

értékelésre144 helyezte a hangsúlyt [Rümmele 1991 72-73. o.].  

21. ábra: A mérleg szerkezete Le Coutre totális mérlegelmélete alapján 

Mérleg 
Aktívák Passzívák 

I. Működő tőke  
(a vállalkozás tevékenységében 
közvetlenül résztvevő eszközök, 
például üzemi épületek, berendezések 
stb.) 

II.  Biztosító tőke  
(a vállalkozás tevékenységében 
közvetlenül nem résztvevő, 
értékesíthető eszközök) 

I. Saját tőke 
a) alaptőke, jegyzett tőke 
b) tőketartalék (meghatározott célokra) 
c) biztosítótőke (tartalékolás a 

veszteségekre) 
d) ideiglenes tőke 

III.  „Társadalmi” tőke  
(például: üzemi konyha, vállalati 
lakások) 

IV.  Igazgatási, adminisztrációs tőke 
(nem a vállalkozás tulajdonában álló, 
csupán a vállalkozás által kezelt 
eszközök) 

V. Többlet-tőke 
(olyan eszközök, amelyek nem 
tartoznak az előző csoportok egyikébe 
sem) 

II.  Idegen tőke 
(kötelezettségek, jogcím és lejárat 
szerint csoportosítva) 

Forrás: Bossert-Manz 1996 8. o. 

Le Coutre elmélete azért tekinthető totális mérlegfelfogásnak, mert a mérlegnek a gazdasági 

élethez kötődő összes kapcsolatát szisztematikusan vizsgálta. A mérleg célja a tőkeállomány 
                                                 
144 Le Coutre az úgynevezett nominális tőkemegtartást hangsúlyozta [Hahn-Wilkens 2000 11. o.]. 



5. Az értékelési eljárások szerepe a számvitel fejlődésében, számla-, és mérlegelméletek 

 91 

alakulásának bemutatása, a tőke biztonságának és megtartásának ellenőrzése volt [Baricz 

1997 143. o.]. Az eszközállomány, a kötelezettségek és a saját tőke meghatározott 

fordulónapra történő összeállításának a vállalat tőkeviszonyainak átlátható ábrázolását kellett 

szolgálnia, ezáltal a vállalkozás vezetését és az ellenőrzési tevékenységet is [Le Coutre 1959 

131. o.].  

Az eredménykimutatás önálló mérleg, úgynevezett eredménymérleg volt, ugyanakkor 

a mérleghez képest alárendelt szerepet játszott [Schmidt 1959 74. o.]. Az eredmény összege a 

tőkemegtérülés (bevételek, hozamok) és a tőkefelhasználás (költségek, ráfordítások) 

különbsége, ahol pozitív különbség esetén nyereség (tőkenövekedés), míg az ellenkező 

esetben veszteség (tőkemegsemmisülés) keletkezett [Baricz 1997 144. o.]. 

Müller [2003 68. o.] szerint a német számvitelt áthatja a hitelezők védelme, így a 

statikus elmélet „mérlegközpontúsága” is elsősorban a hitelezők érdekeit szolgálta. A 

hitelezővédelem miatti óvatosság révén a statikus mérleg a kiosztható nyereséget alacsonyabb 

szinten határozta meg, ezáltal a vállalkozás saját tőkéjét is védte. Hátránya volt viszont, hogy 

az eredménykimutatás csupán másodlagos szerephez jutott, továbbá a mérleg fő célja a 

tőkeszerkezet meghatározott időpontra történő kimutatása és az adósságok fedezetének 

interpretálása volt. 

5.3.1.2. A dinamikus mérlegelmélet 

A dinamikus mérlegelmélet középpontjában az eredmény, a profit meghatározása állt, 

elsősorban a vállalkozás működési hatékonyságának ellenőrzése céljából [Kühnau 1961 19. 

o.]. A dinamikus elmélet vezéralakja145 Eugen Schmalenbach146 volt; követői a két 

világháború között: Geldmacher, Haar, Leitner és Mahlberg voltak. A második világháború 

után a dinamikus mérlegelmélet továbbfejlesztése Kosiol147, Seicht és Walb148 nevéhez 

köthető [Mattessich 2008 324. o.]. 

Schmalenbach [1919 25. o.] a statikus mérleget a vállalkozás pénzügyi, gazdasági 

állapotát leíró mérlegnek tekintette, ami a tőke értékének meghatározására alkalmas, azt is 

hozzáfűzte viszont, hogy a vállalkozás és gazdasági környezete nem állandó, nem statikus. A 

vagyonban bekövetkezett változások és a vagyon adott időpontban fennálló állapotának 

kimutatására a dinamikus mérleget tartotta megfelelőnek. Értékelési szabályként a bekerülési 

                                                 
145 A dinamikus mérlegelmélet „feltalálója” nem Eugen Schmalenbach volt, kutatásai során merített Sganzini 
realisztikus mérlegelméletéből és von Wilmowski munkásságából is [Mattessich 2008 51. o.]. 
146 Schweitzer [1995 41. o.] Schmalenbach szerepét hangsúlyozta a menedzsment tudományok népszerűsítésében 
is.  
147 Erich Kosiol alkotta meg a pagatórikus mérlegelméletet. 
148 Ernst Walb elmélete az úgynevezett pénzgazdasági mérlegelmélet volt. 
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áron történő értékelést alkalmazta és az óvatosság elvét hangsúlyozta [Schmalenbach 1919 

32. o.].  

22. ábra: A mérleg szerkezete Schmalenbach dinamikus felfogása szerint 

Mérleg 
Aktívák Passzívák 

I. Likvid eszközök I. Saját tőke 
II.  Kiadás, még nem költség vagy 

ráfordítás 
(például: több perióduson keresztül 
használt berendezések; fel nem használt 
anyagok, előre kifizetett bérleti díj, 
előre kifizetett szállítói kötelezettség) 

II.  Ráfordítás vagy költség, még nem 
kiadás 
(például: kapott kölcsön, adók) 

III.  Kiadás, még nem bevétel 
(például: kereskedelmi áruk) 

III.  Bevétel, még nem kiadás  
(például: hitelfelvétel) 

IV.  Hozam, még nem költség vagy 
ráfordítás 
(ideiglenes, például: saját előállítású 
eszközök, termékek) 

IV.  Költség vagy ráfordítás, még nem 
hozam 
(például: tartalékok) 

V. Hozam, még nem bevétel 
(például: vevői követelések) 

V. Bevétel, még nem hozam  
(például: előre fizetett vevői követelés) 

Forrás: Heno 2006 20. o. 

Schmalenbach a mérleget az eredménykimutatás kiegészítőjének tekintette. Az 

eredménykimutatásban az összes olyan bevételt és ráfordítást kimutatta, amelyek az üzleti 

évben befolyásolták az eredményt. A ráfordításokat bekerülési áron, a hozamokat előállítási- 

vagy eladási áron állította be az eredménymérlegbe [Baricz 1997 147. o.]. 

23. ábra: Az eredménymérleg szerkezete Schmalenbach dinamikus felfogása szerint 

Eredménymérleg 
1. Ráfordítás most, kiadás most 1. Hozam most, bevétel most 
2. Ráfordítás most, kiadás előbb 2. Hozam most, bevétel előbb 
3. Ráfordítás most, kiadás később 3. Hozam most, bevétel később 
4. Ráfordítás most, hozam most 4. Hozam most, ráfordítás most 
5. Ráfordítás most, hozam előbb 5. Hozam most, ráfordítás előbb 
6. Ráfordítás most, hozam később 6. Hozam most, ráfordítás később 
7. Eredmény: nyereség 7. Eredmény: veszteség 
Összes ráfordítás Összes hozam 

Forrás: Baricz 1997 147. o. 

A dinamikus mérlegelmélet egyik legnagyobb érdeme az időben összehasonlítható üzemi 

eredmény kimutatására való törekvés. Schmalenbach az adózással kapcsolatos megfontolások 

mellett, a statikusokhoz hasonlóan, a hitelezők védelmét is fontosnak tartotta. Ezt a célt 

szolgálta az óvatosság elvének konzekvens alkalmazása is. 
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5.3.1.3. Az organikus mérlegelmélet 

Az organikus mérlegelmélet legfontosabb ismertetőjegye a „duális” szemlélet, vagyis hogy a 

mérleg és az eredménykimutatás elkészítése azonos prioritással bírt, a tárgyidőszaki eredmény 

és a vállalkozás vagyonának megállapítása egyformán fontos volt. Az elmélet megalapítója a 

német Fritz Schmidt149.  

Az organikus elmélet lényege a relatív értékmegtartásban rejlik [Schmidt 1921 121. 

o.]. Ez nem csak a vállalati vagyon értékére vonatkozott, hanem azt a törekvést is kifejezte, 

hogy a vállalkozás150 relatív helyzete megállapítható legyen az összgazdaságon, 

nemzetgazdaságon belül. A relatív érték megállapításának egyik alapfeltétele a „vállalkozás 

folytatása elvének”151 teljesülése volt [Schmidt 1921 66. o].  

Schmidt elméletét az első világháború után alkotta meg. Ebben az időszakban a 

mérleggel kapcsolatos kutatásokra a hiperinflációs gazdasági környezet erőteljes nyomást 

gyakorolt, a nyilvántartásokban az inflációs hatásoknak, a volatilis (újra)beszerzési áraknak 

vissza kellett tükröződniük [Tschakert 2004 36. o.]. Az organikus eredménykimutatásban 

ezért Schmidt szétválasztotta azt a látszatnyereséget vagy látszatveszteséget, ami a javak 

infláció miatti értékváltozásából adódott, attól a normál forgalmazási nyereségtől vagy 

veszteségtől, amely a vállalkozási tevékenységből származott [Baricz 1997 156. o.].  

Az organikus mérlegben a vállalati vagyon értékeléséhez a piaci értéket alkalmazta, 

mivel a múltbéli beszerzési árakon történő értékelés látszateredmény kimutatásához 

vezethetett volna. A látszateredményeket a saját tőke részeként, az úgynevezett 

értékhelyesbítés számlán mutatta ki [Bea-Friedl-Schweitzer 1983 477. o.]. Schmidt felhívta a 

figyelmet az „értékazonosság” elvére152; nomináljavak (pl.: készpénz, számlakövetelés, 

követelések) esetén idegen tőkével, reáljavak (pl.: tárgyi eszközök) esetén a saját tőkével 

történő finanszírozást javasolta, annak érdekében, hogy a pénz értékváltozásainak hatásait 

eliminálja [Lange 1998 54. o.]. 

                                                 
149 Moxter [1982 120. o.] megjegyzi, hogy az organikus mérlegelmélet előfutára a finn Kovero volt, valamint a 
lengyel Ciompa is hasonló nézeteket vallott. 
150 Schmidt a vállalkozásokat a gazdaság alapsejtjeinek, (mikro)organizmusainak tekintette, erre utal az 
„organikus” kifejezés a mérlegelmélet elnevezésében [Heno 2006 21. o.]. 
151 A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható 
jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése 
vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése [2000. évi C. törvény 15. § (1)]. 
152 Az értékazonosság elve és a vállalati pénzügyekben a szolíd finanszírozási stratégia között párhuzamosság 
fedezhető fel. A vállalatok általában a befektetett eszközöket és tartós forgóeszközöket tartós forrásból (saját 
tőke, hosszú lejáratú hitelek), az átmeneti forgóeszközöket rövid lejáratú forrásból finanszírozzák. Az eszközök 
megtérülési struktúrájához igazított finanszírozási stratégia biztosítja a vállalat likviditásának fenntartását hosszú 
távon [Pálinkó-Szabó 2006 345. o.]. 
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Az organikus mérlegelmélet kiemelkedő törekvése volt többek között a duális 

szemlélet153 meghonosítása, valamint az eredményszámítás során a látszateredmények miatti 

téves optimizmus/pesszimizmus elkerülése. Gyengesége volt viszont az, hogy a vállalati 

finanszírozási stratégiát nem lehet csupán a számviteli beszámoló által tükrözött helyes kép 

kedvéért kialakítani, továbbá nem lehet vállalati cél a nemzetgazdaságban betöltött ugyanazon 

pozíció folyamatos megtartása. 

5.3.2. Reáltudományos elméletek 

A reáltudományos mérlegelméletek egyrészt a klasszikus mérlegelméletek folytatásainak 

tekinthetők abban az értelemben, hogy a klasszikus elméletek kritikáját megtestesítve 

alakultak ki, másrészt pedig a beszámoló iránt érdeklődők a klasszikusokhoz képest teljesebb 

tájékoztatását tűzték ki célul. A klasszikus teóriák kritikáját Heno [2006 22. o.] az alábbi 

három csoportban foglalta össze:  

1) a klasszikus elméletek a vagyon és az eredmény interpretálását helyezték előtérbe, 

viszont nem vették figyelembe az érdekelti csoportok információs igényeinek 

sokféleségét; 

2) a klasszikus elméletek egyfajta „múltorientált” számviteli rendszerben dolgoztak, ami 

sem a tulajdonosoknak, sem a potenciális hitelezőknek, illetve semelyik érdekelti 

csoport számára nem volt megfelelő; 

3) a klasszikus elméletek nem tudták megoldani a periódus eredményének egyértelmű 

meghatározását, a bevételek és kiadások meghatározott periódushoz való rendelését, 

ami a „jövőorientált” számvitel szempontjából nem elfogadható. 

A reáltudományos elméletek két síkon fejlődtek, egyrészt a hagyományos elméletek 

újragondolásai, továbbfejlesztései voltak, másrészt pedig teljesen új elméletek születtek. A 

klasszikus elméletek továbbfejlesztése során tőkeorientált- és jövőorientált teóriák, míg az új 

elméletek esetén „antimérleg” és „többcélú mérleg” koncepciók formálódtak ki. 

5.3.2.1. A klasszikus elméletek továbbfejlesztése 

A tőkeorientált mérlegfelfogás képviselői azt vallották, hogy a vállalati pénz (gazdálkodási) 

tőke megtartás és a szubsztancia (állag) megtartás kiszámítható az év végi és év elejei adatok 

különbségeként. Bármelyik módszerrel számított eredmény az árváltozások miatt eltérő lehet, 

ezért eredményként az alacsonyabb nyereséget vagy a nagyobb veszteséget fogadták el. A 

kettős minimum elvét alkalmazták, vagyis áremelkedés esetén a kifizethető nyereség az 

                                                 
153 Vorstius [2004 42. o.] megemlíti, hogy az organikus mérlegelmélet képviselőit „dualistáknak” is szokták 
nevezni.  
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állománynyereséggel egyezett meg, árcsökkenés esetén a nominális nyereséggel. A 

szimmetrikus kettős minimum elve szerint az áremelkedés látszatnyeresége csökkenthető az 

árcsökkenés látszatveszteségével, ez a koncepció Hax nevéhez fűződik [Baricz 1997 161. o.]. 

Feuerbaum az aszimmetrikus kettős minimum elvét vallotta, nyereséget csak akkor mutatott 

ki, ha a saját tőke értéke mindkét számítás szerint növekedett, veszteséget pedig akkor, ha 

bármelyik számítás esetén a saját tőke értéke csökkent [Feuerbaum 1966]. 

A jövőorientált mérlegfelfogás a klasszikus mérleg erős múltra való irányultságát 

támadta. A nézet képviselői szerint a mérlegnek a vállalkozási vagyon jövőbeli fejlődését kell 

mutatnia, az eszközöket egységesen a jövőbeli vagyonnövekedés alapján, az idegen tőkét a 

jövőbeli vagyoncsökkenés alapján kell megítélni. A mérleg feladatának a jövőbeni eredmény 

kimutatását tekintették, a pénzáramlásokat egy „kalkulatív” kamatlábbal akarták diszkontálni, 

ami vagy a legjobb befektetési alternatíva belső kamatlába vagy a hosszú távú 

kockázatmentes hitelek kamatlába volt [Bieg-Kußmaul 16. o.]. 

Käfer hozadék érték elven alapuló elméletében az aktívák és passzívák új definícióját 

fogalmazta meg. Az aktívák a jövőbeni gazdasági „haszonnövekedéseket”, előnyöket, 

nyereséget is kifejezték, amelyek pénz, javak vagy szolgáltatások formájában is 

megjelenhettek, míg a passzívák a jövőbeni „haszoncsökkenéseket”, kötelezettségeket is 

megmutatták. A mérleg tehát valójában a vagyonnal kapcsolatos várakozásokat, lehetőségeket 

és kockázatokat tükrözte [Zöbeli 2003 13. o.]. 

Fisher ökonomikus nyereség elve szerint a mérlegben szereplő nyereség a szokásos 

gazdasági eseményekből és rendkívüli eseményekből tevődik össze. Mivel a rendkívüli 

események nem jelentkeznek minden periódusban azonos előfordulási valószínűséggel, ezért 

ezek hatásait úgy szűrte ki, hogy a nyereséget az egyes időszakokra egyenletesen osztotta fel. 

Ehhez meghatározta az összes jövőbeni be- és kifizetéseket és ezek különbségét, a hozamot. 

Az úgynevezett ökonomikus nyereség az eredménytőke (jövőbeni eredményérték) éves 

növekedése volt, vagyis a hozamok „kalkulatív” kamatlábbal történő felkamatolása [Baricz 

1997 163. o.]. 

Horst Albach szintetikus mérlegelméletében két területet próbált meg összhangba 

hozni: (1) az egyedi eszközök bekerülési áron történő értékelését és a (2) tulajdonosi tőke 

értékelését. A szintetikus mérleg az ellenőrzés eszköze volt, a vállalati tervek és költségvetés 

teljesítésének monitorozására szolgált [Mattessich 2008 70. o.]. Az aktíva oldalon a 

vagyontárgyak tőkeértéke, a passzíva oldalon a kötelezettségek tőkeértéke jelent meg, 

valamint „egyenlegező” értékként a saját tőke. A szintetikus mérleg a tradicionális mérlegtől 
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abban különbözik, hogy minden mérlegpozícióra a tőkeértéket, mint jövőbeli értéket vette 

figyelembe [Kirstner –Steven 1997 277. o.]. 

A tőkeelméleti mérleg a vállalkozás összes jövőbeni pénzáramlásaiból származó 

pénzérték kifejezésére szolgált. A tőkeelméleti mérleg bevételorientált volt, az ökonomikus 

nyereség kifejezésére törekedett. Felépítését tekintve pagatórikus, minden mérlegtétel egy 

múltbeli vagy jövőbeli fizetési folyamatban gyökeredzett. Jövőorientált és totális volt abban 

az értelemben, hogy nem csupán a már megtörtént események bemutatására korlátozódott, 

hanem a jövőbeni történéseket is be akarta mutatni [Silbermayr 1977 19. o.]. Gerhard Seicht 

tőkeelméleti mérlegelméletében az eszközök értékelésénél elhagyta a bekerülési áras bázist és 

a diszkontált jövőbeli bevételeket vette figyelembe. A kötelezettségek a diszkontált jövőbeli 

kiadások voltak, a diszkontráta a belső kamatláb volt [Mattessich 2008 70. o.]. 

5.3.2.2. Új elméletek 

Az új elméletek képviselői úgy vélték, hogy a klasszikus mérleg nem alkalmas sem a vagyon 

kimutatására, sem a periódus eredményének meghatározására, továbbá nem képes a vállalati 

döntések alapjául szolgálni [Kirstner-Steven 1997 278. o.]. A mérleg, a beszámoló első számú 

feladatának a vállalati döntésekhez szükséges információk szolgáltatását látták, elsősorban a 

külső érdekeltek számára. Ezt a feladatot egy összesűrített, múltorientált 

vagyonelszámolásnak megfelelő mérleg nem tudta teljesíteni, ezért egy differenciáltabb, 

jövőorientált, pénzmozgásokon alapuló mérleg készítését tartották szükségesnek, ami a 

hagyományos mérleget helyettesíti vagy kiegészíti. 

Az anti-mérleg felfogások a múltorientált mérleget speciális pénzügyi kimutatásokkal 

akarták helyettesíteni és az ilyen jellegű kimutatások körét bővíteni. Csak objektíven mérhető 

és olyan pénzáramlásokkal foglalkoztak, amelyek a jövőbeni nyereséget vagy likviditást 

befolyásolták [Bieg-Kußmaul 2006 16. o.]. Busse von Colbe azt javasolta, hogy a beszámolót 

egy tőkefolyamat elszámolással kell kiegészíteni és ezáltal a periódus pénzmozgásait 

dokumentálni. Moxter a beszámolót egy pénzügyi tervorientált táblázattal egészítette volna ki, 

amiben a múltbeli és jövőbeli pénzáramlásokat kimutatta és rendszerezte volna, a 

befizetéseket és a kifizetéseket az átvevők vagy teljesítők és a felhasználási célok szerint 

tagolva [Baricz 1997 164. o.]. Az 1988-as 95-ös számú FASB rendelet előírta a mérleg és 

eredménykimutatás kiegészítését egy standardizált cash-flow-val, ezért az anti-mérleg 

koncepciók egy része a gyakorlatba is átkerült [Bossert-Manz 1996 14. o.]. 

Heinen „többcélú mérlegelmélete” abból indult ki, hogy a mérleg a külső szereplők 

minél szélesebb körének biztosítson használható információkat. A törvényhozók, jogalkotók 
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szempontjából a tulajdonosok és részvényesek -, a hitelezők -, a vállalkozás -, és nem 

utolsósorban az adóalap helyes kialakítása, védelme kapott prioritást. Az információkat 

szolgáltató vállalkozás szempontjából a mérleg elkészítésének célját két csoportra osztotta:  

1) külső célok: a vállalkozásról nyerhető információk korlátozása; 

2) belső célok: a mérlegből nyerhető információk a vállalkozáson belüli döntésekhez és 

az ellenőrzéshez. 

A fenti célok elérése érdekében Heinen egy alapmérleg és egy kiegészített többcélú mérleg 

elkészítését javasolta [Heno 2006 23 o.].  

5.4. Összegzés 

Ebben a fejezetben a számvitel fejlődésének történetét, valamint a számla- és 

mérlegelméleteket tekintettem át, egyrészt abból a szempontból, hogy a beszámolókészítés 

milyen szerepet játszott és hogyan fejlődött az idők folyamán, másrészt pedig, hogy milyen 

értékelési elvek hatottak a beszámoló részeinek elkészítésére. A külső szereplők számára az 

indirekt finanszírozás ugyanis elsősorban a számviteli beszámolóban érhető tetten. 

Az ókori könyvvitel a javak fizikai mozgásán alapult, elsősorban az volt a cél, hogy 

nyomon kövessék a kereskedelmi forgalomban lévő és egyéb termékek, jószágok útját, 

alkalmanként azonban kezdetleges mérlegkészítéssel és profitkalkulációval is próbálkoztak. A 

reneszánsz alatt a számvitel fejlődését a kereskedelmi tevékenység horizontális bővülése, 

később a vasúti és egyéb nagyvállalkozások megjelenése és térnyerése, az ipari forradalom és 

kapitalizmus dominálta.  

A kettős könyvvitel megjelenésével megszületett a modern számvitel. Bár a kettős 

könyvvitel korábban is létezett, feltalálójának mégis Luca Pacioli szerzetest tekintik, mivel ő 

írta meg a velencei kereskedők számviteli gyakorlatáról szóló alapművet. Lényegében 

napjainkban is ez a módszer tekinthető a kettős könyvelés alapjának, ezért részletesebben 

kitértem rá. Pacioli rendszerében már fontos szerephez jutott a vagyon- és 

eredménykimutatás, ami az ipari kapitalizmusban, majd később a pénzügyi kapitalizmusban 

vált nélkülözhetetlenné. 

A számviteli beszámolókészítés (általában) a kis- és középvállalkozásokat is érinti. Az 

IASB belátva a kkv-k speciális helyzetét és növekvő fontosságát a gazdasági élet 

körforgásában, már az ezredfordulón megfogalmazta a KKV IFRS létrehozásának 

szükségességét. Természetesen ehhez arra is szükség volt, hogy érzékeljék, hogy a már 

meglévő IFRS-ek nem illeszkednek a kkv-k igényeihez, túlzott adminisztrációs terheket 

jelentenek nekik. A KKV IFRS megszületése azonban hosszabb folyamat volt, a szakma 
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képviselőivel és az érintettekkel történt többszöri egyeztetés, tárgyalások után a „végleges” 

standard 2009-ben látott napvilágot. Megállapítható, hogy a KKV IFRS megjelenése egy 

nagyon jó törekvés a kkv-k adminisztrációs és számviteli terheinek csökkentésére. Az 

egyszerűsítések nyomán nem csak a beszámoló elkészítése könnyíthető meg, hanem a 

beszámolók összehasonlíthatósága is.  

A beszámolókészítés fontosságát hangsúlyozták egyébként a különböző számla- és 

mérlegelméletek is. A „tökéletes” mérleg és eredménykimutatás megalkotását sokan tűzték ki 

célul, ezt bizonyítja a számla- és mérlegelméletek sokszínűsége, sokfélesége. Ebben a 

fejezetben a német nyelvterülethez tartozó kutatók munkásságát vizsgáltam, ami 

Magyarország számviteli gyakorlatára is hatást gyakorolt.  

A számlaelméletek rendkívül fontosak a beszámoló összeállítása szempontjából, 

hiszen a főkönyvi számlákból építkezik a mérleg és az eredménykimutatás. A 

számlaelméletek fejlődése az egyszámlasoros elméletektől kezdve egészen Schmalenbach 

négyszámlasoros elméletéig tartott, de meg kell említeni Hügli ellentétes számlájú kétsoros 

számlaelméletét is, amely tulajdonképpen a négyszámlasoros teória bázisául szolgált. 

A mérlegelméletek azzal foglalkoztak, hogy megmagyarázzák a mérleg és az 

eredménykimutatás egymáshoz való viszonyát, valamint, hogy a kétféle nyilvántartásnak 

milyen típusú és mennyiségű információt kell közvetítenie a gazdasági élet résztvevői 

számára. A materiális mérlegelméletek közül a statikus mérleg a vagyon kimutatását helyezi 

előtérbe, a dinamikus az eredményt, míg az organikus mérleg célja a vagyon és az eredmény 

együttes bemutatása. Az 1960-as évektől kezdve a mérleggel kapcsolatos kutatásokban a 

tőke- és a jövőbeli információk közlésének lehetőségei kerültek előtérbe, ezek voltak a 

reáltudományos elméletek.  
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6. A titkos önfinanszírozás eszköztára 

A titkos önfinanszírozás során a vállalkozások a számviteli törvényben rejlő választási 

lehetőségek alkalmazásával befolyásolják a saját tőke nagyságát. A saját tőke fogalmának 

definiálása után ebben a fejezetben összegyűjtöttem azokat a választható számviteli 

eljárásokat, amelyek részesei lehetnek a közvetett finanszírozásnak, valamint számszerű példa 

segítségével is bemutattam az egyik választási lehetőség pénzügyi vonatkozásait. 

6.1. A vállalkozások saját tőkéje 

A számviteli törvény154 35.§ (1)-(2) alapján a saját tőke egyrészt az a tőke, amelyet a 

tulajdonos, a tag bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos az adózott 

eredményből hagyott a vállalkozónál. A saját tőke részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés 

értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát is. A saját tőke – a jegyzett, de 

még be nem fizetett tőkével csökkentett – a jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az 

eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg 

szerinti eredményéből tevődik össze. 

18. táblázat: A saját tőke összetevői eredetük szerint 

Jegyzett tőke Külső forrásból származó elemek: 
Tőketartalék 
Értékelési tartalék 
1) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Átértékeléssel kapcsolatos elemek: 
2) Valós értékelés értékelési tartaléka 
Lekötött tartalék 

A saját tőke belső átcsoportosításából származik: 
Eredménytartalék 
Eredménytartalék 

A vállalkozás saját teljesítményéből származik: 
Mérleg szerinti eredmény 

Forrás: Éva 2006 409. o. 

A tárgyévi mérleg szerinti eredmény összekapcsolja a számviteli beszámoló mérlegét és 

eredménykimutatását, mivel az eredmény levezetése és felosztása után megmaradó reziduum 

mindkét kimutatásban azonos értéket vesz fel. 

A számviteli törvény által felkínált lehetőségek általában az adózás előtti eredmény 

szintjéig fejtik ki a hatásukat és minden más tényezőt figyelmen kívül hagyva, minél 

magasabb az adózás előtti eredmény, adózás után annál magasabb érték kerülhet vissza a saját 

tőkébe a mérleg szerinti eredmény révén, ami növeli a saját források értékét.  

                                                 
154 A fejezetben szereplő hivatkozások a 2010. január 1-jén hatályos többször módosított 2000. évi C. törvény 
meghatározott paragrafusaira vonatkoznak. 
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6.2. A számviteli törvény alapján választható lehetőségek 

6.2.1. A beszámoló megjelenési formáját, struktúráját befolyásoló választási 
lehetőségek 

A számviteli törvény azáltal, hogy csak keretszabályozást tartalmaz, a beszámoló készítésére 

kötelezett gazdálkodóval szemben követelményeket támaszt, amelyek figyelembe vételével 

kell kialakítani a sajátosságokat is érvényre juttató számviteli rendet. A számviteli törvény a 

szabályozás tartalma tekintetében az információszolgáltatás szempontjából rögzíti a pénzügyi 

számvitelre vonatkozó kötelező és választható szabályokat és a gazdálkodó hatáskörébe utalja 

a gazdálkodó szervezetén belüli számviteli rendszer kialakítását [Éva 2006 40. o.] 

A számviteli törvényben biztosított lehetőségek közötti választást a törvény 14. § (3)-

(4) bekezdése legitimálja, amely kimondja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési 

előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, 

körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit 

meghatározó – számviteli politikát. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – 

többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, 

amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés 

szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek155, továbbá 

meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül 

melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen 

okok miatt kell megváltoztatni156. 

A „jelentős” szint gyakorlati „jelentőségével” kapcsolatban egyrészt Madarasiné 

[2004] ellenőrzéssel és önellenőrzéssel kapcsolatos írását szeretném megemlíteni, amiben 

megfogalmazta, hogy az ellenőrzés, önellenőrzés hatásának elszámolása attól függ, hogy a 

feltárt hiba jelentősnek minősül-e vagy sem. Ha nem minősül jelentősnek, akkor a tárgyévi 

eredmény terhére, illetve javára elszámolható a hiba hatása. Ha a hibák jelentős összegűek, 

akkor elkülönítetten kell kimutatni az eredményre és vagyonra gyakorolt hatást a hiba 

megállapításának üzleti évében az eredménytartalékot módosítva a hiba hatásának összegével. 

Az ellenőrzés megállapításai tehát érintik az eszközöket-forrásokat, az eredményt és ennek 

                                                 
155 A törvény az értelmező rendelkezések [3. § (3)-3., 4., 5.] között definiálja a „hibák” (jelentős összegű hiba, 
nem jelentős összegű hiba, megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba) fogalmát és tartalmát is, 
amelyek korlátozásokkal ugyan, de választási lehetőséget hordoznak magukban. 
156 A számviteli politikában írásba foglalt eljárások, gyakorlatok megváltoztatását a 46. § (2) korlátozza, vagyis 
az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a 
változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, 
tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a kiegészítő 
mellékletben is részletezni kell. 
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következtében a saját tőkét is157. A „jelentős” szint megállapításának gyakorlati jelentősége 

Éva [2006 90-92. o.] könyvében az összevont árfolyamkülönbözet elszámolásával 

kapcsolatban is szépen megmutatkozik. A mérlegfordulónapi idegen pénznemben fennálló 

tételek árfolyamkülönbözetének elszámolása ugyanis attól függ, hogy a vállalkozás számviteli 

politikájában meghatározott jelentős mértéket elérik-e. Amennyiben az összevetés 

eredményeként az árfolyamkülönbözetek a jelentős értéket meghaladják, az 

árfolyamváltozással érintett eszközök és kötelezettségek a mérlegfordulónapi árfolyamon 

szerepelnek a mérlegben, az árfolyamnyereséget vagy veszteséget pedig összevontan a 

pénzügyi műveletek eredményében kell kimutatni. Amennyiben viszont az összevont 

árfolyamkülönbözet összege nem éri el a számviteli politikában meghatározott jelentős határt, 

akkor a mérlegben az idegen pénznemben fennálló tételeket könyv szerinti árfolyamon kell 

szerepeltetni és azokat a mérlegfordulónapi árfolyamra átszámítani nem kell [Éva 2006 90-92. 

o.]. A titkos önfinanszírozás során tehát nem csak „számviteli többletmunkáról” van szó, 

hanem annak „tudomásul vételéről” is, hogy a számviteli politikában meghatározott 

„döntések” kihatnak a vállalkozási vagyonra és eredményre. 

A törvény „globális”, átfogó és tételes választási lehetőségeket is tartogat a 

vállalkozások számára. Az átfogó alternatívák alatt a beszámoló megjelenésére, struktúrájára 

vonatkozó lehetőségeket értem, először ezek kerülnek ismertetésre, majd pedig a tételes 

lehetőségek, amelyek a vállalkozás vagyonával, vagyonrészeinek értékelésével kapcsolatosak 

és a közvetett finanszírozásban szerepet játszanak. 

A beszámoló részét képező mérleg tagolását a törvény 1. számú melléklete 

tartalmazza, „A”, illetve „B” változatban, amelyek közül a vállalkozó választhat. Az egyes 

változatok között is lehet váltani, de amennyiben az egymást követő üzleti évben nem azonos 

változat szerint készítik a mérleget, akkor biztosítani kell, hogy a tárgyév adataival az előző 

üzleti év adatai összehasonlíthatók legyenek, valamint az áttérést a kiegészítő mellékletben 

indokolni kell. A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a mérlegben meghatározott 

tételeket továbbtagolják, valamint új tételek is felvehetők, ha azok jogszabály szerinti 

tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének elnevezése, tartalma sem fedi le [22. § (1)-

(2)]. 

A tárgyévi eredmény megállapítása, legalábbis az üzemi (üzleti) tevékenység 

eredményének szintjéig, kétféle módon történhet: összköltség eljárással és forgalmi költség 

eljárással. Mindkét eljárás szerinti eredménykimutatást „A” és „B” változatban is el lehet 

                                                 
157 Forrás: http://www.kalkulator.hu/ellenorzes-onellenorzes-cid11641/?wa=ADO1112  
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készíteni, vagyis összesen négyféle eredménykimutatás készíthető158. A mérlegnél már 

említett „átjárási lehetőségek” az eredménykimutatás esetén is fennállnak, ugyanazokkal a 

kikötésekkel, vagyis a tárgyév adataival való összehasonlíthatóságot biztosítani kell, az 

áttérést a kiegészítő mellékletben részletezni és indokolni kell. Az eredménykimutatás 

tételeinek továbbtagolására is van lehetőség, valamint szükség szerint új tételek is felvehetők 

[19. §, 71. §]. 

A tételes választási lehetőségek részletezése előtt meghatároztam azokat a korlátozó 

feltételeket, amelyek mind a választási alternatívák elméleténél, mind pedig a gyakorlati példa 

és a paraméteres levezetés esetén érvényesek. A modellezés során tehát figyelmen kívül 

hagytam az áfa elszámolását, a társasági adóalap módosító tételeket, a társasági 

adókedvezményeket, az adott választási lehetőséghez kapcsolódó, a számviteli törvényben 

előírt egyéb kötelezettségeket159, valamint azt feltételeztem, hogy az adózott eredményt 

visszaforgatják a vállalkozásba, vagyis az osztalék összege nulla.  

6.2.2. Immateriális javak 

A számviteli törvény 25. § (2) rendelkezik arról, hogy az immateriális javak között 

kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke160 is. 

Ezeknek az immateriális javaknak a mérlegbe történő felvétele tehát nem kötelező, 

amennyiben a vállalkozás úgy dönt, hogy nem aktiválja a kapcsolódó tételeket, akkor azokat 

költségként számolja el és egyszerre csökkenti az adóalapját, ha viszont aktiválja, akkor az 

értékcsökkenési leíráson keresztül évente számolja el161. Utóbbi esetben a leírás időtartama 

alatt az adózás előtti eredményt az értékcsökkenési leírásnak megfelelő összeg fogja 

csökkenteni. A terv szerinti értékcsökkenési leírás időtartamáról162 az 52. § (4) szól, miszerint 

a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét és a befejezett kísérleti fejlesztés aktivált 

értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni, az elszámolt értékcsökkenési költség 

összegét, így az adózás előtti eredményt is, a leírási idő megválasztásával lehet „módosítani”. 

                                                 
158 Részletesen lásd a törvény 2-3. mellékletében. 
159 Az úgynevezett „kapcsolódó tételeket”, például a lekötött tartalékba vezetendő összegeket. 
160 Az alapítás átszervezés aktivált értékének és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének definíciója és további 
szabályok: 25. § (3), (4), (5). 
161 Az eszközök értékcsökkenési leírásának megállapítására alkalmazható módszerek a következők lehetnek: a 
bruttó érték alapján – lineáris leírás, degresszív leírás évek száma összege módszerrel, degresszív leírás 
csökkenő kulcsok alapján, degresszív leírás évente csökkenő abszolút érték alapján, teljesítményarányos leírás; a 
nettó érték alapján – degresszív leírás lineáris kulcs gyorsítás módszerével, degresszív leírás állandó leírási 
kulccsal, kombinált leírási eljárás [Róth-Adorján-Lukács-Veit 2004 111-113. o.]. 
162 Az amortizálható immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének a vállalkozó által történő 
meghatározásához kapcsolódó fogalmak: 3. § (4) 5. hasznos élettartam és 6. maradványérték.  
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Rendkívüli, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor, ha az immateriális 

jószág könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke 

[53. § (1) - a], valamint a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet 

korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz [53. § (1) - d]. A vállalkozások 

számára adódó lehetőség a „jelentős” érték számviteli politikában történő meghatározásában 

van, ami befolyásolja, hogy milyen „határérték” esetén kell a terven felüli értékcsökkenést 

elszámolni. Általánosságban a terven felüli értékcsökkenés elszámolása esetén csökken az 

eszköz nettó értéke, ezáltal a mérlegfőösszeg, valamint csökken az adózás előtti eredmény, 

ezáltal pedig a saját tőkébe visszakerülő összeg. 

Az immateriális javak között üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás 

esetén a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített – a 3. § (5) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott – többletkifizetés összegét [25. § (8)]. A 3. § (5) b) és c) pontja szerinti 

cégvásárlás esetén a „lényeges” érték, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál pedig a 

„jelentős” érték [53. § (1) e)] meghatározásán keresztül lehetséges a közvetett finanszírozás. 

A kivételektől eltekintve az immateriális javakra általánosan vonatkozik, hogy a terv 

szerinti értékcsökkenést az eszközök előrelátható használati idejére vonatkozóan állapítják 

meg, amely befolyásolja az évente elszámolható költségeket is [52 § (1)], a rendkívüli, terven 

felüli értékcsökkenés esetén pedig a könyv szerinti érték „jelentősen” magasabb szintjén 

keresztül lehet a költségek alakulását befolyásolni [53 § (1) a)]. További lehetőség, hogy a 

100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek bekerülési értéke – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor 

értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható [80. § (2)].  

A terv szerinti értékcsökkenés esetén tehát a használati idő, valamint az 

értékcsökkenési leírási módszer megválasztásával lehet az adózás előtti eredmény összegét, 

ezáltal pedig a saját tőke nagyságát befolyásolni, míg a „rendkívüli” értékcsökkenés esetén a 

számviteli politikában meghatározott „jelentős” határ dönti el azt, hogy mikor kell elszámolni 

az értékcsökkenést, ezáltal pedig az adózás előtti eredmény csökkenését. Az úgynevezett „kis 

értékű” eszközök esetén szintén a vállalkozás döntése, hogy a használatbavételkor egy 

összegben csökkenti az adózás előtti eredményét, így a saját tőkét is, illetve aktiválja az adott 

eszközt és a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál már említett hatásokkal számol. 
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24. ábra: Az értékcsökkenési leírási módszerek között különbségek 

 
 

Forrás: Róth-Adorján-Lukács-Veit 2004 102-103. o. 
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6.2.3. Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök esetén a titkos önfinanszírozás lehetőségei a terv szerinti értékcsökkenés 

(52. §), a terven felüli értékcsökkenés (53 §), valamint a 80. § (2) alapján a 100 ezer forint 

egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értéke a 

használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben való elszámolhatósága 

vonatkozásában merülnek fel. Ezen lehetőségek titkos önfinanszírozásban betöltött szerepét, 

az egyes alternatívák adózás előtti eredményre és saját tőkére gyakorolt hatását az 

immateriális javaknál ismertettem. 

A mérlegfőösszeg és a saját tőke növekedését (értékhelyesbítés elszámolása) vagy 

csökkenését (értékhelyesbítés visszaírása) előidéző piaci értéken történő értékelésre a tárgyi 

eszközök között nyilvántartott ingatlanok; ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok; 

műszaki berendezések, gépek, járművek; egyéb berendezések, felszerelések, járművek és 

tenyészállatok esetén van lehetőség [26. § (9)]163. 

6.2.4. Befektetett pénzügyi eszközök 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök kapcsán értékcsökkenés elszámolását írja elő a 

törvény, a további eszközök esetén pedig értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a 

körülmények indokolják. Az 54. § (1) és (4) szerint a gazdasági társaságban lévő tulajdoni 

részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a 

befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy 

évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti 

értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet 

tartósnak mutatkozik és jelentős összegű164. A „jelentős” szint meghatározása a vállalkozás 

feladata. Amennyiben az értékvesztés „elszámolható”, a befektetés könyv szerinti értéke 

csökken, a ráfordítás elszámolása révén pedig az adózás előtti eredmény és a saját tőke is. Az 

54. § (3) kimondja, hogy amennyiben a befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen 

és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban 

elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A „visszaírás” ellentétes hatást fejt ki, 

növeli a befektetés értékét, valamint az adózás előtti eredményt és a saját tőkét is. 

A befektetett pénzügyi eszközök között szereplő tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseknél és hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál lehetőség van csoportos 

nyilvántartásra. A 62. § (1) alapján a bekerülési érték a beszerzési értékek alapján számított 

                                                 
163 Az értékhelyesbítés elszámolásainak további szabályait az 58-59. § taralmazza. 
164 Az értékvesztés elszámolásának további szabályait az 54. § nem hivatkozott részei tartalmazzák. 
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átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott beszerzési ár. A 

súlyozott beszerzési ár és a FIFO módszer közötti választás165 eltérő nyilvántartási értéket fog 

eredményezni, mivel a számítási „elvek” eltérnek egymástól166.  

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedések esetén lehetőség 

van a piaci értéken történő értékelésre, amit a 27. § (8) szabályoz. A piaci értéken történő 

értékelés választása ugyanazzal a hatással bír a saját tőkére és a közvetett finanszírozásra, 

mint az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél. 

6.2.5. Készletek 

A vásárolt készletekre és a saját termelésű készletekre az 56. § (1)-(2) alapján értékvesztést 

kell elszámolni akkor, ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv 

szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges 

piaci értéke vagy, ha a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, 

állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, 

mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára. A „jelentős” mérték megállapítása a 

vállalkozás feladata és abban az esetben, ha az értékvesztés a jelentős „határ” alapján 

elszámolható, az adózás előtti eredményt és a saját tőkét is csökkenti. Az elszámolt 

értékvesztést az 56. § (4) alapján visszaírással csökkenteni kell, amennyiben a készlet piaci 

értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét. Az értékvesztés 

visszaírásának hatása ellentétes az előbbi „folyamattal”, mivel növeli az adózás előtti 

eredményt és a saját tőkét is. 

További lehetőség a vállalkozások számára a készletek eltérő módszerekkel számított 

nyilvántartási értéke, vagyis a vásárolt készleteknél a bekerülési érték a 47-50. § szerinti 

tételek, vagy a beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a 

FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték [62. § (2)]. A saját termelésű 

készleteknél az előállítási érték az 51. § szerinti közvetlen önköltség, vagy az átlagos 

(súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott közvetlen 

önköltség. A közvetlen önköltség utókalkulációval meghatározott vagy norma szerinti 

közvetlen önköltség lehet. A befejezetlen termelés norma szerinti közvetlen önköltsége a 

félkész termék, a késztermék norma szerinti közvetlen önköltségéből a teljesítési fok alapján 

                                                 
165 Az egyes módszerek jellemzőit, a módszerek közötti eltéréseket a forgóeszközök között a 19. számú 
táblázatban foglaltam össze. 
166 A számítási módszerek eltéréseiből adódó „értékbeli” különbségek természetesen a gazdálkodás során 
„kiegyenlítődnek”. 
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arányosítással is meghatározható [62. § (2)]. Az értékelési eljárások összehasonlítását az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

19. táblázat: A készletértékelési eljárások összehasonlítása 
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Egyedi 
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Átlagos 
(súlyozott) 

beszerzési ár 
FIFO LIFO LOFO HIFO 

Lényege 
minden 

beszerzés 
egyedi áron 
szerepel és 

kerül 
felhasználásra 

a beszerzések 
egyedi áraiból 

súlyozott 
átlagáron 
elszámolt 

felhasználás 

az először 
beszerzett 

készlet kerül 
felhasználásra 

beszerzési 
áron 

az utolsónak 
beszerzett 

készlet kerül 
felhasználásra 

beszerzési 
áron 

a 
legalacsonyabb 

áron lévő 
készlet kerül 

felhasználásra 
beszerzési áron 

a leg-
magasabb 
áron lévő 

készlet kerül 
felhasználás-
ra beszerzési 

áron 

Zárókészlet 
értéke 

tényleges 
beszerzési 

áron 

átlagolt 
beszerzési áron 

utolsó 
beszerzési 

áron 

első beszerzési 
áron 

legmagasabb 
beszerzési áron 

leg-
alacsonyabb 
beszerzési 
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- felértékel 
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Forrás: Éva 2006 269. o. 

Az értékelési eljárások közül a számviteli törvényben megengedett módszerek 

„használhatóságát” és előnyeit Éva [2006 268. o.] az alábbiak szerint fogalmazta meg: 

- az egyedileg, tételesen hozzárendelhető beszerzési ár használata akkor lehetséges, ha 

az értékelendő vásárolt készlet egy beszerzésből származik, így az adott készlethez 

konkrét beszerzési ár kapcsolódik.  

- a súlyozott beszerzési ár használata akkor előnyös, ha az értékelendő készletből az 

adott év során többször is volt időben és árban változó beszerzés, illetve nyitókészlet 

is volt.  

- a FIFO módszer esetén az aktuális felhasználás mindig a legrégebbi, legkorábban 

bekerült készletből történik, vagyis ennél a módszernél a „kifogyási” sorrendet meg 

kell tartani. A módszer jellemzője, hogy áremelkedésnél ugyan felértékel, de megfelel 

a számviteli törvénynek, mert az átlagárhoz képest értékel fel, de a tényleges 

beszerzési árnál nem értékel magasabbra, valamint árcsökkenésnél kedvező a módszer 

használata [Boda-Sziva-Tóth-Zsidai 2007 89. o.]. 

6.2.6. Követelések 

Az 55. § (1) rendelkezik arról, hogy a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés 

időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a 
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követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege167 közötti – 

veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és 

jelentős összegű. A hangsúly ismét a „jelentős” nagyságon van, amellyel az értékvesztés 

elszámolása, így a mérlegfőösszeg, az adózás előtti eredmény és a saját tőke állománya is 

befolyásolható168. 

6.2.7. Forgatási célú értékpapírok 

A forgatási célú értékpapírok vonatkozásában a 32. § (4) két lehetőséget kínál a vállalkozások 

részére, az egyik a „jelentős” kategória meghatározása, a másik az időbeli elhatárolás 

lehetősége, ugyanis amennyiben a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett 

(elszámolt), a beszerzési értékben a 61. § (2) szerint figyelembe nem vett bizományi díj, 

vásárolt vételi opció díja jelentős összegű és az az értékpapír beváltásakor, az értékpapír, a 

befektetés értékesítésekor várhatóan megtérül, annak összegét időben el lehet határolni. Az 

opciós díj időbeli elhatárolásával az adózás előtti eredmény és a saját tőke növekszik azáltal, 

hogy ez az összeg kikerül a pénzügyi műveletek ráfordításai közül169. 

A forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél az 

54. § (1) alapján értékvesztést kell elszámolni a befektetés könyv szerinti értéke és piaci 

értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak 

mutatkozik és jelentős összegű. A kulcsszó ismét a jelentős. Az 54. § (3) szerint a 

amennyiben a befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, 

mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést 

visszaírással csökkenteni kell170. 

A forgatási célú értékpapírok csoportos nyilvántartása esetén a bekerülési érték a 

beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer 

szerint meghatározott beszerzési ár lehet [62. § (1)]. A kétféle számítási módszer közötti 

eltérés biztosít lehetőséget a titkos önfinanszírozásra, a módszerek lényegét „A 

készletértékelési eljárások összehasonlítása” c. táblázat tartalmazza. 

                                                 
167 A 65. § (7) kimondja, hogy a mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy 
egészében behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell 
írni. A behajthatatlan követelés fogalmát a 3. § (4) 10. tartalmazza. 
168 Az értékvesztés elszámolásának és visszírásának titkos önfinanszírozásban betöltött szerepét, hatásait a 
befektetett pénzügyi eszközöknél és a készleteknél részletesen bemutattam. 
169 Az időbeli elhatárolást az értékpapír eladásokor vissza kell vezetni [Róth-Adorján-Lukács-Veit 2004 278. o.]. 
170 Lásd befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása. 
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6.2.8. Pénzeszközök 

A 60. § (1) rendelkezik arról, hogy a valutában vagy devizában nyilvántartott nevesített 

eszközöket vagy forrásokat a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára 

vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a nyilvántartásba venni, kivéve a 

forintért vásárolt külföldi fizetőeszközt.  

A valutás, devizás tételekkel kapcsolatos további feladat a 60. § (2) alapján, hogy 

ezeket az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó – a 60. § (4)-(6) bekezdés szerinti – 

devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérlegfordulónapi 

értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, 

illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős. A pénzügyi eredményt tehát csak akkor 

módosítja az összevont árfolyamkülönbözet, ha az a vállalkozás számviteli politikájában 

rögzítettek szerint jelentős, ennek a határnak a megfogalmazása pedig a vállalkozás feladata. 

Amennyiben az „árfolyameltérés” jelentős, úgy az összevont árfolyamnyereség növeli a 

mérlegfőösszeget és a pénzügyi bevételek emelkedése révén az adózás előtti eredményt és a 

saját tőkét is, míg az összevont árfolyamveszteség mindhárom tényezőt csökkenti. 

A „nyilvántartási árfolyam” kiválasztása szintén a vállalkozás feladata, amire kétféle 

lehetőséget kínál a törvény. A valutás és devizás tételeket a választott – hitelintézet által 

meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti 

Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani [60. § (4)]. 

Amennyiben a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem 

konvertibilis külföldi fizetőeszközt kell átszámítani, akkor a valuta szabadpiaci árfolyamán 

kell elvégezni az átértékelést [60. § (5)]. Kizárólag a devizavételi vagy devizaeladási árfolyam 

is felhasználható az értékeléshez akkor, ha 60. § (4) szerinti értékeléstől történő eltérésnek az 

eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható 

és valós összkép követelménye a (4) bekezdés szerint történő értékelés mellett nem teljesülne 

[60. § (6)]. A jelentős értékhatár továbbra is a vállalkozó által a számviteli politikában 

meghatározott érték. 

A 62. § (4) szerint a valutakészleteknél, devizakészleteknél a bekerülési érték a 

beszerzéskori árfolyamon számított forintérték, vagy az átlagos (súlyozott) beszerzési 

árfolyamon, vagy a FIFO módszer szerinti árfolyamon számított forintérték, amelyek az 

eltérő számítási „módszerek” miatt eltérő nagyságú nyilvántartási értéket eredményeznek171. 

                                                 
171 A titkos önfinanszírozásra gyakorolt hatást lásd a 19. számú táblázatban. 
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6.2.9. Aktív id őbeli elhatárolások 

Az aktív időbeli elhatárolások a bevételek „növelésén” vagy a költségek „csökkentésén” 

keresztül növelhetik a vállalati eredményt. A 32. § (3) alapján aktív időbeli elhatárolásként 

lehet a mérlegben kimutatni – a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése szerint – a 

befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt beszerzett – hitelviszonyt 

megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont – kamatozó értékpapír névértéke 

és beszerzési értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetből a beszerzéstől az üzleti év 

mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget. Az időarányos 

árfolyamnyereség a bevételek aktív időbeli elhatárolásán keresztül emeli meg a 

mérlegfőösszeget, míg az adózás előtti eredmény a pénzügyi bevételek emelkedése miatt nő. 

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a 

devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló – 

beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz 

kapcsolódó – hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó – beruházáshoz (a 

beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó – tartozások 

esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan – a 60. § (2) bekezdésében 

foglaltakból következően – keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között 

elszámolt – árfolyamnyereséggel nem ellentételezett – árfolyamveszteség teljes összege a 

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség) 

[33. § (2)]. A nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása a pénzügyi ráfordítások 

csökkentésével növeli az adóalapot és a saját tőkét. 

A halasztott ráfordítások között ki lehet mutatni a jogszabályi rendelkezés alapján az 

üzemeltetőnek térítés nélkül, visszaadási kötelezettség nélkül átadott eszköz (beruházás) 

nyilvántartás szerinti értékét [33. § (6), 86. § (9)]. A térítés nélkül átadott eszköz (beruházás) 

időben elhatárolt nyilvántartás szerinti értékét – az átadáskor meghatározott módon és 

időtartamon belül – kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni, így a rendkívüli 

ráfordítások időbeli ütemezésével befolyásolható az adózás előtti eredmény nagysága. 

6.2.10. Értékelési tartalék 

A 39. § (1) szerint az értékelési tartalék tartalmazza egyrészt az 58. § szerinti piaci értékelés 

alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, 
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másrészt az 59. § (A)-(F) szerinti valós értéken történő értékelés172 alapján a saját tőkével 

szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként. Az 

értékhelyesbítés és a valós értéken történő értékelés a mérlegfőösszeg és a saját tőke 

nagyságát alakítja, mivel az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, 

valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással 

szemben és azonos összegben változhat173.  

6.2.11. Céltartalékok 

A 41. § (2) lehetőséget kínál a vállalkozásoknak arra, hogy céltartalékot képezzenek az olyan 

várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (pl.: a fenntartási, 

átszervezési költségek, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségek), amelyekről a 

mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük 

vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli 

elhatárolások közé. A céltartalék képzése az adózás előtti eredmény terhére történik, vagyis az 

egyéb ráfordítások növelésén keresztül csökkenti az adóalapot. 

6.2.12. Passzív időbeli elhatárolások 

A passzív időbeli elhatárolások eredménycsökkentő hatással bírnak a bevételek „csökkentése” 

vagy a költségek „növelése” által. A kötelező elhatárolások mellett a 44. § (3) alapján passzív 

időbeli elhatárolásként lehet a mérlegben kimutatni – a vállalkozó számviteli politikában 

rögzített döntése szerint – a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték felett 

beszerzett – hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont – 

kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetből 

a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó – 

elszámolt értékvesztéssel csökkentett összeget. Az időarányos árfolyamveszteség csökkenti az 

adózás előtti eredményt, mivel ezt az összeget a pénzügyi ráfordítások között kell elszámolni, 

ugyanakkor a pénzügyi ráfordítások nagysága is „befolyásolható”, hiszen a befektetés 

időtartamára a veszteségjellegű különbözet időarányosan felosztható. 

                                                 
172 A valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos definíciók a 3. § (8)-ban találhatóak. Meg kell jegyezni, hogy 
a valós értéken történő értékelést viszonylag kevés vállalkozás alkalmazza. Varga [2009 150. o.] empirikus 
felmérésében a vizsgált vállalkozások mindössze 8,5%-a élt ezzel a lehetőséggel. 
173 A megállapítás csak azokra a pénzügyi instrumentumokra vonatkozik, amelyek értékelési különbözetét a saját 
tőkén belül kell elszámolni (pl.: a mérlegben szereplő értékesíthető pénzügyi eszközök 59. § / B (5)). Nem 
vonatkozik azokra a pénzügyi instrumentumokra, amelyek valós értékelése során megállapított értékelési 
különbözetet az eredmény javára vagy terhére kell elszámolni (pl.: mérlegben szereplő kereskedési célú 
pénzügyi eszköz (59. § / B (3)). 
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A 45. § (3)-(4) alapján a negatív üzleti vagy cégértéket174 halasztott bevételként kell 

kimutatni a passzív időbeli elhatárolások között. A vállalkozás eldöntheti, hogy a halasztott 

bevételt a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt írja le, ezáltal az egyéb 

bevételek nagysága, vagyis az adózás előtti eredmény növekedése alakítható. 

6.3. A választási lehetőségek hatása a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás 
előtti eredményre 

A 20. számú táblázatban összefoglaltam, hogy az egyes eljárások milyen hatást gyakorolnak a 

vállalkozás vagyonára, vagyis a mérlegfőösszegre, a tőkeszerkezeten belül a saját tőkére, 

valamint az adózás előtti eredményre. A táblázat alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a 

vállalkozásoknak érdemes és szükséges tudatosan foglalkoznia a titkos önfinanszírozással, 

hiszen sokféle lehetőség kínálkozik a saját tőke nagyságának alakítására, befolyásolására. 

 

                                                 
174 A negatív üzleti vagy cégérték fogalmát a 3. § (5) 2. definiálja, amelynek b) és c) pontja szerint további 
lehetőség a vállalkozások számára a „lényeges” érték meghatározása. 
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20. táblázat: Az értékelési eljárások közötti választási lehetőségek hatása a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti 
eredményre 

A választási lehetőség hatása 
A választási lehetőség megnevezése A mérleg-

főösszegre 
Nő (+) 

Csökken (-) 
A saját 
tőkére 

Nő (+) 
Csökken (-) 

Az adózás előtti 
eredményre 

Nő (+) 
Csökken (-) 

Alapítás-átszervezés költségeinek 
- aktiválása 
- nem aktiválása 

Van 
 
+ 
 

Van 
 
+ 
- 

Van 
 
+ 
- 

Alapítás-átszervezés terv szerinti értékcsökkenése Van - Van - Van - 
Kísérleti fejlesztés (K+F) költségeinek 

- aktiválása 
- nem aktiválása 

Van 
 
+ 
 

Van 
 
+ 
- 

Van 
 
+ 
- 

Kísérleti fejlesztés (K+F) terv szerinti értékcsökkenése Van - Van - Van - 
Kísérleti fejlesztés (K+F)  

- terven felüli értékcsökkenése  
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

További immateriális javak 
- terv szerinti értékcsökkenése 
- terven felüli értékcsökkenése 
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

Van 

 
- 
- 
+ 

Van 

 
- 
- 
+ 

Van 

 
- 
- 
+ 

100.000 Ft alatti vagyoni értékű jog és szellemi termék egyösszegű 
leírása 

Van - Van - Van - 

Immateriális javak értékhelyesbítése Van + Van + Nincs  
Tárgyi eszközök 

- terv szerinti értékcsökkenése 
- terven felüli értékcsökkenése 
- a terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

Van 

 
- 
- 
+ 

Van 

 
- 
- 
+ 

Van 

 
- 
- 
+ 

100.000 Ft alatti tárgyi eszköz egyösszegű leírása Van - Van - Van - 
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Van + Van + Nincs  
Befektetett pénzügyi eszközök csoportos értékelése Van  Van  Van  
Befektetett pénzügyi eszközök 

- értékvesztése 
- az értékvesztés visszaírása 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Van + Van + Nincs  
Készletek 

- értékvesztése 
- az értékvesztés visszaírása 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 
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Az értékelési eljárások közötti választási lehetőségek hatása a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti eredményre 

Vásárolt készletek nyilvántartási értéke Van  Van  Van  
Saját termelésű készletek nyilvántartási értéke Van  Van  Van  
Követelések értékvesztése Van - Van - Van - 
Forgatási célú értékpapírhoz kapcsolódó opciós díj időbeli 
elhatárolása 

Van + Van + Van + 

Forgatási célú értékpapírok 
- értékvesztése 
- az értékvesztés visszaírása 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Van 
 
- 
+ 

Forgatási célú értékpapírok csoportos értékelése Van  Van  Van  
Deviza/valuta készletek könyv szerinti értéke Van  Van  Van  
Összevont átértékelési különbözet jelentős mértéke Van +/- Van +/- Van +/- 
Névérték alatt beszerzett, befektetett kamatozó értékpapír 
nyereségjellegű különbözetének elhatárolása 

Van + Van + Van + 

Névérték felett beszerzett, befektetett kamatozó értékpapír 
veszteségjellegű különbözetének elhatárolása 

Van + Van - Van - 

Térítés nélkül átadott eszköz halasztott ráfordításként történő 
elszámolása 

Van + Van + Van + 

Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása Van + Van + Van + 
Valós értékelés értékelési tartaléka Van + Van + Nincs  
Céltartalék képzése a jövőben várható jelentős költségekre Van + Van - Van - 
Negatív üzleti vagy cégérték leírási idejének megválasztása Van  Van  Van  

* Az előjelek csak egy gazdasági esemény hatását tükrözik. 

Forrás: 2000. évi C. törvény a számvitelről és Bosnyák 2003 54-55. o. alapján saját szerkesztés 
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A közvetett finanszírozás jelentőségét egy számszerű példa segítségével is szeretném 

alátámasztani, ezért a 20. táblázatból kiválasztottam egy számviteli választási lehetőséget175 

és a következőkben levezetem ennek az alternatívának a lehetséges kimeneteleit. A 

táblázatban elsőként szereplő alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása a mérlegfőösszegre, 

a saját tőkére és az adózás előtti eredményre is hatást gyakorol. Amennyiben ugyanis ezeket a 

költségeket aktiválják, akkor az immateriális javak növekedésre révén emelkedik a 

mérlegfőösszeg, az értékcsökkenés elszámolása kapcsán viszont csökken. Az értékcsökkenés 

költségként történő elszámolásával az adózás előtti eredmény csökken, viszont kisebb 

mértékben, mint amikor a költségeket nem aktiválják. Az aktiválás és nem aktiválás közötti 

választás tehát az adózás előtti eredmény nagyságának alakulásán keresztül hat a saját tőkére 

is. 

 

Példa az alapítás-átszervezés költségei aktiválásának vagy nem aktiválásának 
hatására 

 
Egy vállalkozás egyik részlegének átszervezésével kapcsolatban felmerült közvetlen 

költségek értéke 2.000.000 Ft, a külső vállalkozó által leszámlázott összeg 1.500.000 + 25% 

ÁFA. Az adózás előtti eredmény várható összege minden évben 5.000.000 Ft. Amennyiben az 

alapítás-átszervezés költségeit aktiválják, akkor az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel, 

öt év alatt számolják el176. 

 
I. Az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválják 

 

Megnevezés Összeg (eFt) 
Várható adózás előtti eredmény 5000 
Alapítás-átszervezés aktivált költségei - 
Alapítás-átszervezés aktivált értékének terv szerinti értékcsökkenése - 
Alapítás-átszervezés költségként való elszámolása 3500 
Adózás előtti eredmény 1500 
Társasági adó (16%) 240 
Adózott eredmény = mérleg szerinti eredmény 1260 
 

 

 

 

 
                                                 
175 Természetesen bármelyik eljárás hatása számszerűsíthető. 
176 A példa levezetéséhez az ötletet Éva [2006 113-115. o.] adta. 
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II. Az alapítás-átszervezés költségeit aktiválják 

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 
Várható adózás előtti eredmény 5000 5000 5000 5000 5000 
Alapítás-átszervezés aktivált költségei 3500     
Alapítás-átszervezés aktivált értékének 
terv szerinti értékcsökkenése 

700 700 700 700 700 

Alapítás-átszervezés költségként való 
elszámolása 

- - - - - 

Adózás előtti eredmény (Ct) 4300 4300 4300 4300 4300 
Társasági adó (16%) (Tt) 688 688 688 688 688 
Adózott eredmény = mérleg szerinti 
eredmény 

3612 3612 3612 3612 3612 

 

Amennyiben az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválják, vagyis nem veszik fel a 

mérlegbe, akkor a tárgyévi adózás előtti eredményt teljes összegben csökkenti (3500), így a 

fizetendő társasági adó (240) is kisebb, mint a második esetben. Ezzel a döntéssel azonban a 

vállalkozásba visszakerülő mérleg szerinti eredmény is kevesebb lesz (1260), ezáltal kisebb 

saját tőkét tudnak kimutatni. 

Az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválásával az értékcsökkenés adócsökkentő 

hatása érvényesül, vagyis a „használati idő” alatt az adott évi értékcsökkenés (700) csökkenti 

az adóalapot, és a fizetendő adót (688) öt évre egyenletesen szétosztva fizetik meg. Ebben az 

esetben azonban magasabb összegű lesz a vállalkozás saját tőkéje (3612). A vállalkozás 

döntését egyrészt az befolyásolhatja, hogy rövid távú „adóelőnyre” kíván szert tenni, vagyis 

egy adott évben lényegesen kevesebb társasági adót fizetni, vagy pedig hosszabb távon 

egyenletes adóterhelést kíván elérni; másrészt pedig, hogy mekkora saját tőkét „akar” 

kimutatni. Pénzáramlás szemléletből vizsgálva, paraméteres formában az egyes lehetőségek a 

következőképpen írhatóak fel: 

 

I. Az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválják 

( )t
tt

r

TC
PV

+
−

=
1

           (1) 

Ahol:   Ct = pénzáramlás 
  r = diszkontráta 
  t = időtényező 
  Tt = fizetendő társasági adó 
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II. Az alapítás-átszervezés költségeit aktiválják 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
= +

−
=

+
−

++
+
−

+
+
−

+
+
−

=
n

t
n
nn

t
tt

r

TC

r

TC

r

TC

r

TC

r

TC
PV

1
3
33

2
22

1
11

11
......

111
    (2) 

(2)-t felbontva: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )nnn

r
TC

r
TC

r
TC

r
TCPV

+
−++

+
−+

+
−+

+
−=

1

1
......

1

1

1

1

1

1
333222111  

Ha t=1: 

( ) ( )11 1

1

1

1

rr +
=

+
  és 

( ) ( )21 1

1

1

1

rr +
〉

+
 és 

( ) ( )31 1

1

1

1

rr +
〉

+
 és 

( ) ( )nrr +
〉

+ 1

1

1

1
1

 

Ezért (1)>(2) 

6.4. Összegzés 

Ebben a fejezetben került sor az indirekt finanszírozás lehetséges alternatíváinak 

felvázolására. A számviteli értékelési eljárások részletes elemzése előtt a saját tőke és az 

eredménykimutatás szerepére világítottam rá, mivel a beszámoló részei közötti kapcsolatot 

részben a mérleg szerinti eredmény teremti meg. Természetesen vannak további kapcsolódási 

pontok is, hiszen az eredménykimutatásban szereplő adófizetési kötelezettség és a 

tulajdonosok számára fizetendő osztalék (ha van) is átkerülnek a mérlegbe, de ezek nem 

befolyásolják a saját tőke nagyságát. 

A választható számviteli eljárások közül először a „formai” jellegű lehetőségeket 

ismertettem, amelyek nem vonhatóak be a finanszírozásba, ilyenek például a mérleg és az 

eredménykimutatás lehetséges változatai közötti választás vagy az „átjárás” az egyes 

változatok között. Ezek után kerültek sorra azok az alternatívák, amelyek a mérlegfőösszegre, 

a saját tőkére és az adózás előtti eredményre fejthetik ki hatásukat, amennyiben él velük az 

adott vállalkozás. A közvetett finanszírozás lehetőségeit a mérlegcsoportok alapján 

tárgyaltam, az egyes csoportokban pedig konkrétan kifejtettem azokat a mérlegtételeket, 

amelyeknél lehetőség nyílik a választásra. 

Véleményem szerint a választási lehetőségek két nagy csoportra oszthatók, az egyik 

csoport a vállalkozás tudatos döntésén, a másik csoport a törvény által felkínált lehetőségek 

közötti tudatos választás alapján szerveződik. Az első csoportba azok az értékelési eljárások 

tartoznak, amelyek a számviteli politikában meghatározott „lényeges”, „jelentős” határok 

meghúzásán alapulnak, a másikba pedig a törvény által felkínált lehetőségek tudatos 

választása vagy nem választása. 
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A fejezet végén egy rendszerező táblázat segítségével összegeztem a választási 

lehetőségeket és ezek hatásait a mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti 

eredményre. Mindegyik alternatíva befolyásolja a vállalati vagyont és a saját tőkét, továbbá az 

alternatívák döntő többsége az adózás előtti eredményt is. Véleményem szerint a 

vállalkozásoknak mindenképpen érdemes fontolóra venniük azt, hogy lehetőség szerint 

éljenek a törvény által felkínált választási lehetőségekkel. 
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7. A Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozások 
titkos önfinanszírozásának vizsgálata 

7.1. A minta jellemzői 

7.1.1. Az adatgyűjtés előkészítése 

Az empirikus kutatás első lépéseként utánajártam, hogy a hasonló témakörben írt 

disszertációkban milyen kutatási tevékenységet végeztek a szerzők. Bosnyák [2003], a 

számviteli értékelési eljárások és a vállalati érték összefüggéseit vizsgálta, postai megkérdezés 

útján 250 könyvvizsgáló, 34 nagyobb vállalkozás, 43 kisebb vállalkozás és 19 

nagyvállalkozás által kitöltött kérdőívhez jutott hozzá. Csubák [2003] a kkv-k 

finanszírozásával kapcsolatban 40 db mélyinterjút készített. Rácz [2004] a seed capital 

finanszírozást kutatta, disszertációjában két esettanulmányban vázolta fel a lehetőségeket. 

Bedőházi [2009] 39 db, Varga [2009] 47 db tőzsdén jegyzett vállalkozást vizsgált, míg Tóth 

[2010] 640 db kérdőívet küldött ki postai úton kis- és középvállalkozásoknak, amiből végül 

181 db lett használható, Tóthné [2010] pedig 149 kkv kiegészítő mellékletét vizsgálta. 

Az említett szerzők mindannyian megemlítették és egyetértettek abban, hogy a 

vállalkozások finanszírozásával, pénzügyeivel, számvitelével kapcsolatos empirikus 

kutatásokat rendkívül megnehezíti a válaszadók passzív, elutasító hozzáállása. Az adatgyűjtés 

során ezért általában szekunder adatbázisra vagy „hólabda” módszerrel történő megkérdezésre 

hagyatkoztak. 

A fenti információk birtokában a kérdőíves -, és a kvalitatív, mélyinterjú útján történő 

adatgyűjtés mellett döntöttem. A kérdőív tesztelése 2007. október 1. – december 1. között 

zajlott, 100 db Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozás bevonásával177. 

A kérdőívek beérkezése után a válaszokat rögzítettem, amelynek kettős célja volt. 

Egyrészt világossá vált a „problémás kérdések” köre, ezek közé azokat soroltam, amelyeket a 

válaszadók félreértelmeztek vagy egyáltalán nem akartak rájuk válaszolni. Ezeket a 

kérdéseket a kapott válaszok alapján finomítottam, kibővítettem a lehetséges válaszok körét 

és mindegyik kérdésnél meghagytam a válaszadás megtagadásának lehetőségét. A válaszadási 

hajlandóság fokozását azáltal is próbáltam elérni, hogy már a kérdőív elején kiemeltem a 

válaszadás önkéntességének és anonimitásának tényét, azaz a kérdőívben egyáltalán nem 

szerepeltek olyan kérdések, amelyek alapján bármilyen formában be lehetne azonosítani a 

válaszadókat. 

                                                 
177 A felmérés eredményeiről a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencián számoltam be Szegeden. 
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A kérdőív tesztelésével párhuzamosan elkészítettem 15 db mélyinterjút. Az első 

mélyinterjú egy ismerős vállalkozó megkérdezésével zajlott, a továbbiakra a hólabda módszer 

segítségével került sor, vagyis egymást ajánlották a válaszadók. A kapott válaszok összegzése 

során nyilvánvalóvá vált, hogy a közvetett finanszírozás mélységeinek feltárására a 

cégvezetők kvalitatív megkérdezése nem alkalmas, ennek oka pedig egyértelműen a 

megkérdezettek viszonylag csekély számviteli jártasságában keresendő178. Azt is meg kell 

említenem viszont, hogy a vállalkozásuk finanszírozásával kapcsolatos általános kérdésekben 

meglepően jól tájékozottak voltak, a finanszírozási források „széles” spektrumát ismerték, 

függetlenül attól, hogy viszonylag kevés számú forrástípust alkalmaztak.  

A próbalekérdezések alapján tehát egyrészt véglegesítettem a kérdőívet179, másrészt 

pedig úgy döntöttem, hogy az empirikus felmérés során a kérdőíves megkérdezést fogom 

preferálni. Ezután került sor a mintavételi technikai kialakítására és a minta nagyságának 

meghatározására. 

7.1.2. A mintavételi eljárás 

Első lépésként meghatároztam a vizsgálat tárgyát, vagy a szakirodalmi terminológiát idézve, a 

vizsgálati populációt [Babbie 2001 213. o.], amely nem más, mint a Győr-Moson-Sopron 

megyei, kettős könyvvitelt vezető kis- és középvállalkozások. A KSH adatai szerint Győr-

Moson-Sopron megyében 2007-ben 52.272 gazdasági szervezet volt regisztrálva, ebből 

19.618 volt társas vállalkozás. A tényleges gazdasági aktivitást mutató kkv-k száma a 

regisztráltakhoz képest nagyjából egyharmadával kisebb, a működő vállalkozások aránya a 

regisztráltakhoz képest 68,38%. 

21. táblázat: A Győr-Moson-Sopron megyében működő társas kis- és 
középvállalkozások száma létszám-kategória szerint 2007-ben 

Megnevezés Mikrovállalkozás 
(1-9 fő) 

Kisvállalkozás 
(10-49 fő) 

Középvállalkozás 
(50-249 fő) 

Összesen 

Működő társas 
vállalkozások 

12029 1129 257 13415 

Megoszlás (%) 89,66 8,42 1,92 100,00 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Kerékgyártó-Mundruczó [1998 244. o.] szerint a mintavételi eljárások közül a legáltalánosabb 

eljárás, amely alapját képezi az egyéb eljárásoknak is, az egyszerű véletlen kiválasztás. Az 

egyszerű véletlen kiválasztás során az egyenlő valószínűség elve érvényesül, vagyis a sokaság 

                                                 
178 Meg kell jegyeznem, hogy az interjúalanyok között nem volt könyvelőirodát vezető vagy más gazdasági 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás képviselője. 
179 Lásd 28. számú melléklet. 
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valamennyi egységének mintába kerülési valószínűsége azonos. A mintavétel a rétegképző 

ismérvek birtokában egyszerű véletlen kiválasztással történt. 

A minta nagysága 2%-os kiválasztási arány esetén 268 vállalkozás lett volna, amit 

végül 270 vállalkozásban határoztam meg. A megkérdezés 2008. október 1. és december 1. 

között zajlott. A tervezett 270 lekérdezésből 145 db kérdőív lett használható, 18 db-ot nem 

lehetett értékelni, 107 esetben pedig elutasították a válaszadást. A hasznosítható kérdőíveket 

az SPSS statisztikai programban rögzítettem. 

7.1.3. A mintában szereplő vállalkozások jellemzői és a finanszírozási források 
rangsora 

Az adatbázis elemzését két részre osztottam. Az első részben a mintába került vállalkozásokra 

általánosan jellemző „tendenciákat” ismertetem, valamint azt vizsgáltam, hogy a Flash 

Eurobarometer alapján az Európai Unióra és Magyarországra kialakított finanszírozási 

források rangsora eltér-e és ha igen milyen egyedi tulajdonságok fedezhetőek fel a GY-M-S-

megyei kkv-k esetén. Az adatelemzés második részében került sort a hipotézisek tesztelésére. 

A kkv-kat az alapítás éve szerint a Timmons-modell180 alapján csoportosítottam, amely 

szerint az „indulási fázisban” a vállalkozások 13,8%-a található, a korai növekedési fázisban 

35,2%, míg az érettségi és a stabilizálási fázisban a vállalkozások egyaránt kb. negyede 

helyezkedik el, ami meglátásom szerint a megye kedvező és stabil gazdasági helyzetére is 

utal. 

A társasági formát tekintve a korlátolt felelősségű társaságok aránya a legnagyobb 

(61,4%), majd a betéti társaságok következnek (35,8%), végül pedig a részvénytársaságok 

(2,8%). A legtöbb kkv a kereskedelem és javítás ágazatban tevékenykedik (34,5%), majd az 

építőipar (17,2%), az ipar (13,8%), végül pedig az ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatás 

(13,1%) következik. A további ágazatok181 – a szállítás, raktározás, posta, távközlés (7,6%) és 

a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat (5,5%) kivételével – aránya 5% alatti. A 

megkérdezett kkv-k 31%-a beszállítója nagyvállalatnak vagy multinacionális vállalatnak.  

                                                 
180 Timmons [1990] a vállalkozások működésének öt szakaszát különbözette meg, egyben azt is meghatározta, 
hogy az egyes szakaszokhoz mely évek köthetők: 

1. kutatási, fejlesztési fázis (a vállalkozás alapítása előtti 1-3 év), 
2. indulási fázis (az alapítástól számított 3 év), 
3. korai növekedési fázis (4-10. év), 
4. érettségi fázis (11-15. év), 
5. stabilizálási fázis (15. év után). 

181 Oktatás (4,8%), szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (3,4%). 
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A vállalkozások döntő többsége (96,6%) kizárólag a magyar számviteli törvény 

alapján készíti a beszámolóját, mindössze 3,4% válaszolta azt, hogy a nemzetközi számviteli 

standardok szerinti kimutatást is készít.  

A Győr-Moson-Sopron megyei kkv-k tőkeszerkezetük kialakításakor az országos 

átlaghoz hasonló értékrendet követnek. A finanszírozási források rangsora ugyanis az 

alábbiak szerint határozható meg: 

1. belső források (1.) 

2. lízing, faktoring (2.) 

3. hitelek (3-4-5.) 

4. kereskedelmi hitel (7.) 

5. állami támogatások, pályázati források (6.) 

6. kockázati tőke és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása (10.)182. 

A listát a belső források vezetik (67,6%), amelyek nem csak a magyarországi kkv-k, hanem az 

Európai Unió kkv-i esetén is első helyre kerültek, ezáltal újra bizonyítottnak látom azt a 

megállapítást, miszerint a kkv-k finanszírozásában a belső források dominálnak. A lízing és 

faktoring (46,2%), valamint a hitelek (44,8%) az országos átlagnak megfelelő, vagyis a 

második és harmadik helyre kerültek. A kereskedelmi hitelek (30,3%) és az állami források 

(24,8%) megítélésében van eltérés, a GYMS-megyei kkv-k a szállítói hiteleket némileg 

magasabbra rangsorolták. A kockázati tőke és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az 

utolsó helyre kerültek, a megkérdezettek vállalkozások egyike sem alkalmazta ezeket a 

finanszírozási alternatívákat. 

A források néhány típusával kapcsolatban a megkérdezettek elmondták a 

véleményüket, egyrészt irányított válaszok segítségével, másrészt pedig, ha a megadott 

válaszok között nem találtak megfelelőt, akkor a saját szavaikkal183. A rendelkezésére álló 

hitelekkel kapcsolatban a megkérdezettek általánosságban elégedettek voltak. A kkv-k 

nagyjából negyede (26,2%) azonban bővítené a hiteltermékek kínálatát, 17,9% kifogásolta az 

adminisztratív és egyéb bankköltségek nagyságát, viszont 13,8% azt nyilatkozta, hogy 

nehezen tud hozzájutni a megfelelő hitelforráshoz. 

A lízing megítélése igen kedvező volt, amely a kapott eredmények alapján elsősorban 

a könnyű hozzáférhetőségnek köszönhető. Nehézségként a relatíve magas költségeket a kkv-k 

                                                 
182 Meg kell jegyeznem, hogy a kérdőívben a finanszírozási források bontása eltért az Eurobarometer-ben 
alkalmazottól, ezért az összehasonlíthatóság érdekében összevonásokat végeztem, valamint a rangsor 
felállításánál a [v_II_1] kérdés alapján az adott forrás szerepét, megítélését, fontosságát vizsgáltam. 
183 A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek, emiatt a részarányok összege nem 100%. 
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11%-a említette, valamint 2,1% nevezte meg az árfolyamkockázatot. A legnépszerűbb 

devizanem a svájci frank volt, ezt a forint követte, majd az euró alapú lízing zárta a sort.  

A finanszírozási források rangsorában másodikként szereplő lízing és faktoring 

forrástípusok között a magyarországi átlaghoz hasonlóan egyértelműen a lízing dominál. A 

faktoringgal kapcsolatos válaszok alapján az a kép rajzolódott ki, hogy bár a kkv-k ismerik 

(85,5%) ezt a lehetőséget, de egyelőre ódzkodnak a használatától, egy részük a magas 

költségek (14,5%), nagyjából minden tizedik vállalkozás pedig a magánszemély vevők (9%) 

miatt. 

Az európai uniós pályázati forrásokkal kapcsolatban a kkv-k kétharmada (57,9%) 

pozitívan nyilatkozott, nehézségként említették viszont a bonyolult pályáztatási rendszert 

(24,1%), a nem megfelelő információáramlást (20%) és az adminisztratív feladatok sokaságát 

(17,2%). Az önerő hiányát két vállalkozás említette, míg 5,5% nem talált a céljainak 

megfelelő pályázati lehetőséget. 

Az értékpapírok forgatásából származó extra forrás bevonásának lehetőségével 

meglehetősen kevés vállalkozás tudott élni. A kkv-k 34,5%-ának nincs ideje arra, hogy 

utánajárjon és kiválassza a számára megfelelő megoldást; 20,7%-uk a befektetéshez 

szükséges források hiányáról panaszkodott, 1,4%-uk pedig egyszerűbb befektetési lehetőséget 

keresett vagy kockázatosnak ítélte meg az értékpapír vásárlást. Abban az esetben, ha egy 

vállalkozás mégis vásárol értékpapírokat, akkor inkább a rövid lejáratúakat részesíti előnyben 

(8,3%), a hosszú lejáratúakkal szemben (2,1%). 

Az adatbázis elemzését a továbbiakban a hipotézisek értékelésével folytattam, amely 

magában foglalja a hipotézisek elfogadását vagy elutasítását, az ehhez kapcsolódó statisztikai 

eljárások és eredmények prezentálásával együtt. 

7.2. Döntés a hipotézisekről 

7.2.1. Változócsoportok kialakítása 

Mivel a titkos önfinanszírozás nem tartozik a „hagyományos” vállalatfinanszírozási szokások 

közé, ezért mérése, elemzése és „tettenérése” is meglehetősen bonyolult folyamat eredménye. 

Az alapfogalmaknál meghatároztam, hogy az indirekt finanszírozás alatt tulajdonképpen a 

számviteli értékelési eljárásoknak a finanszírozás szolgálatába történő állítását értem. A 

számviteli értékelési eljárásokkal a kérdőív III. A számviteli rendszer jellemzői című része 

foglalkozott, 28 kérdés segítségével mértem fel, hogy a kkv-k hogyan viszonyulnak a törvény 

adta választási lehetőségekhez. 
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22. táblázat: A vállalkozások számviteli rendszerére vonatkozó kérdések 

A kérdés 
kódja 

A számviteli eljárás megnevezése 

[v_III_1] 
Alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása/nem aktiválása, aktiválás esetén az értékcsökkenési 
leírás ideje. 

[v_III_2] 
Kísérleti-fejlesztés költségeinek aktiválása/nem aktiválása, aktiválás esetén az értékcsökkenési 
leírás ideje. 

[v_III_3] A negatív üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenési leírási ideje. 
[v_III_4] A 100.000 Ft alatti immateriális javak egyösszegű leírásának alkalmazása/nem alkalmazása. 
[v_III_5] Az immateriális javak amortizációs módszerei. 

[v_III_6] 
Az immateriális javak terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál alkalmazott tartós 
és jelentős mérték (hónap, év, %). 

[v_III_7] Az immateriális javak piaci értéken történő értékelésének alkalmazása/nem alkalmazása. 
[v_III_8] A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű leírásának alkalmazása/nem alkalmazása. 
[v_III_9] A tárgyi eszközök amortizációs módszerei. 

[v_III_10] 
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál alkalmazott tartós és 
jelentős mérték (hónap, év, %). 

[v_III_11] A tárgyi eszközök piaci értéken történő értékelésének alkalmazása/nem alkalmazása. 
[v_III_12] A részesedések közvetlen beszerzési áron/átlagáron/FIFO szerinti értékelése. 
[v_III_13] A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beszerzési áron/átlagáron/FIFO szerinti értékelése. 

[v_III_14] 
Az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó árfolyam-különbözet időbeli elhatárolása/nem 
elhatárolása. 

[v_III_15] A nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása/nem elhatárolása. 

[v_III_16] 
A befektetett pénzügyi eszközök terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál 
alkalmazott tartós és jelentős mérték (hónap, év, %). 

[v_III_17] 
A befektetett pénzügyi eszközök piaci értéken történő értékelésének alkalmazása/nem 
alkalmazása. 

[v_III_18] A saját termelésű készletek közvetlen önköltségen/súlyozott önköltségen/FIFO szerinti értékelése. 

[v_III_19] 
A vásárolt készletek közvetlen beszerzési ár/csúsztatott átlagár/éves átlagár/FIFO szerinti 
értékelése. 

[v_III_20] A készletek értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős mérték (hónap, év, %). 

[v_III_21] 
A követelések értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős mérték (hónap, év, 
%). 

[v_III_22] 
A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok közvetlen beszerzési ár/átlagár/FIFO szerinti 
értékelése. 

[v_III_23] 
A forgó értékpapírok értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős mérték 
(hónap, év, %). 

[v_III_24] A valuta- és devizakészleteknél alkalmazott értékelési eljárás. 
[v_III_25] A külföldi pénznemben fennálló tételek értékelése. 

[v_III_26] 
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek összevont fordulónapi átértékelési 
különbözetének jelentős határa (%). 

[v_III_27] A várható jövőbeni költségekre céltartalék képzése/nem képzése. 
[v_III_28] A valós értéken történő értékelés alkalmazása/nem alkalmazása. 

Forrás: Saját szerkesztés 

Első lépésként kiválogattam azokat a kérdéseket, amelyeket véleményem szerint be lehetett 

vonni az elemzésbe, vagy a másik oldalról közelítve, kiszűrtem azokat, amelyek esetén az 

adott eljárás nem befolyásolta szignifikánsan a tudatos közvetett finanszírozást vagy az 

adatok sokfélesége ellehetetlenítette volna a következtetések levonását184. Mivel még mindig 

nagy mennyiségű változó állt rendelkezésre, a megmaradt kérdéseket megvizsgáltam aszerint, 

                                                 
184 Emiatt nem kerültek be a változócsoportokba a tartós és jelentős értékhatárra vonatkozó változók, továbbá 
például a [v_III_25], ami a választott devizaárfolyamra vonatkozott. 
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hogy tartalmaznak-e azonos eljárásokat, módszereket vagy hasonló módon fejtik ki hatásukat. 

Az előző eljárás segítségével hét darab homogén változócsoportot185 alakítottam ki, 

amelyeket a 23. számú táblázat szemléltet: 

23. táblázat: A közvetett finanszírozásban résztvevő számviteli értékelési eljárások 
csoportjai 

I. csoport II. csoport III. csoport IV. csoport V. csoport VI. csoport VII. csoport 
v_III_1 
v_III_2 
v_III_4 
v_III_8 

v_III_5 
v_III_9 

v_III_7 
v_III_11 
v_III_17 

v_III_12 
v_III_13 
v_III_18 
v_III_19 
v_III_22 
v_III_24 

v_III_28 v_III_14 
v_III_15 

v_III_27 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az első csoportot röviden az „Aktiválás”  csoportjának lehetne nevezni, mivel ide kerültek az 

immateriális javak közül az alapítás, átszervezés aktivált értékével és a kísérleti fejlesztés 

aktivált értékével kapcsolatos, valamint ezeken kívül a 100.000 Ft alatti immateriális javak és 

tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenésének elszámolásáról szóló döntések. Az alapítás, 

átszervezés és a K+F kapcsán az „1 – Aktiválja”  válasz utalt az indirekt finanszírozás 

lehetőségére, míg a kis összegű eszközök esetén a „0 – Nem alkalmazzák”, ami azt jelenti, 

hogy ezeket az eszközöket is felveszik a mérlegbe186. Az aktiválás melletti döntés ugyanis 

„bővíti” a vállalati vagyont és az értékcsökkenési leíráson keresztül további lehetőségeket 

biztosít a titkos önfinanszírozásra187. 

A második csoport az „Amortizációs módszerek” csoportja, amely változóknál a 

kérdések több válaszlehetőséget is tartalmaztak. Az indirekt finanszírozás abban az esetben 

nyilvánult meg, amennyiben a kkv-k nem a lineáris leírást választották, hanem attól eltértek, 

degresszív, progresszív vagy egyéb módszert alkalmaztak. 

A harmadik csoport a „Piaci értékelés” csoportja, ide kerültek az immateriális javak, 

tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök piaci értéken történő értékelésére vonatkozó 

kérdések; az indirekt finanszírozásra pedig ismét az „1 – Alkalmazzák” válasz utalt. A saját 

tőkén belül elhelyezkedő értékelési tartalék mérlegcsoport a piaci értékelés értékelési 

tartalékán kívül a valós értékelés értékelési tartalékát is tartalmazza, az erre vonatkozó kérdés 

az ötödik „Valós értékelés” változócsoportban kapott helyet. 

                                                 
185 A hipotézisek tesztelése során ezeket a változócsoportokat is felhasználtam, „Változócsoportok” elnevezés 
alatt. 
186 A [v_III_1 és 2] esetén a „0 – Nem alkalmazzák”, valamint a [v_III_4 és 8] esetén az „1 – Alkalmazzák” 
lehetőségek választása utalt az indirekt finanszírozási alternatívák elutasítására. 
187 Az értekezés 6. fejezetében részletesen írtam az egyes értékelési eljárások és az indirekt finanszírozás 
kapcsolatáról, ezért ebben a fejezetben ezeket már nem fejtem ki újra. 
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A negyedik csoport az „Átlagár és FIFO”, ez foglalja magába a legtöbb változót. 

Azok a kérdések szerepelnek itt, ahol a vállalkozásoknak arról kellett dönteniük, hogy az 

adott eszközt közvetlen beszerzési áron, átlagáron vagy FIFO módszer szerint értékelik. Az 

indirekt finanszírozás az „átlagtól való eltérés” esetén, vagyis az átlagár és FIFO módszerek 

választása során nyilvánult meg. 

A hatodik csoport az „Id őbeli elhatárolás” csoportja, az ide tartozó két kérdésnél az 

„1 – Időben elhatárolják” lehetőség utalt a közvetett finanszírozásra. A hetedik „Céltartalék”  

csoportban szintén az „1 – Képeznek” válasz mutatta az alternatív finanszírozási módszert. 

25. ábra: A változócsoportok alkalmazásának arányai 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A legszembetűnőbb, de ugyanakkor nem meglepő „elutasítási” arány a valós értéken történő 

értékelésnél tapasztalható, a megkérdezettek mindössze 7,6% élt ezzel a lehetőséggel. Az I. és 

a VII. csoport megoszlásai – „fordított arányban” - meglehetősen közel állnak egymáshoz, az 

„Aktiválás”  csoportjának eljárásait 44,1% nem alkalmazza és 55,9% igen, míg a céltartalék 

képzést 41,4% alkalmazza és 58,6% nem. A III. és a IV. csoport esetén teljesen egyformák az 

arányok, csupán az alkalmazás és elutasítás tekintetében van eltérés. A piaci értéken történő 

értékelést 87,6% nem alkalmazza és ugyanennyi a FIFO és átlagár csoport alkalmazásának 

aránya, míg az utóbbi csoportot 12,4% nem alkalmazza és ugyanennyi a piaci értékelés 

használatának aránya. Az amortizációs módszereknél a többség az egyszerűbb, lineáris leírást 

használja (73,8%) és mindössze a vállalkozások kb. negyede (26,2%) próbálkozik 
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bonyolultabb módszerekkel. Az időbeli elhatárolások az elutasítás tekintetében a 

„középmezőnyben” helyezkednek el, a kkv-k 66,9%-a nem élt ezzel a lehetőséggel. 

Az egyes változócsoportokban elhelyezkedő értékelési eljárások eltérő mennyiségű és 

nehézségű tényleges számviteli munkát jelentenek, ezért a csoportokhoz az előbb említett 

szempontok alapján szorzószámokat, súlyokat rendeltem, ezt mutatja a 24. számú táblázat:  

24. táblázat: Az egyes változócsoportokhoz rendelt súlyok 

Súlyok 
1 2 3 

VII. csoport I.-II.-III.-IV. csoport V.-VI. csoport 

Forrás: Saját szerkesztés 

A változócsoportok súlyozásának eredményeként létrejött egy új, arányskálán mérhető 

mennyiségi változó, amelyet az alkalmazott eljárás alapján „Súlyozott változócsoportok”-nak 

neveztem el. Az új változó minden megkérdezett esetén 0 és 15 közötti értékeket vehetett fel, 

az értékek megoszlásait mutatja a 26. számú ábra. 

26. ábra: A „Súlyozott változócsoportok” c. változó megoszlása és egyéb leíró statisztikai 
jellemzői 
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*N=145 
**átlag=5,28; szórás=2,699; V=51,12%; medián=5; módusz=2; ferdeség=0,476, a ferdeség standard 
hibája=0,201; csúcsosság=-0,434; a csúcsosság standard hibája=0,400 

Forrás: Saját szerkesztés 

Annak ellenére, hogy maximum 15 pontot lehetett elérni, ezt egyik vállalkozás sem 

teljesítette, vagyis nem volt olyan kkv, amelyik az összes eljárást alkalmazta volna. A 

legnagyobb értéket a megkérdezettek 2,1%-a érte el, míg a minimumot 1,4%, vagyis két 

vállalkozás tartotta magát minden esetben a legegyszerűbb eljárásokhoz. Az átlagos pontszám 
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5,28 volt, viszont jelentős (2,69) szórás tapasztalható, vagyis az egyes pontszámok az átlagtól 

átlagosan közel 50%-kal térnek el. A megkérdezettek fele kisebb, másik fele pedig 5-nél 

nagyobb pontszámot ért el. A legtöbb vállalkozás (17,2%) két pontot ért el a súlyozott értékek 

alapján. A pozitív ferdeségi érték (skewness=0,476) alapján a súlyozott változócsoportok 

eloszlására a bal oldali aszimmetria, jobbra nyúló eloszlás volt a jellemző, azaz a 

vállalkozásoknak nagyobb része ért el az átlagnál alacsonyabb pontszámokat, mint 

magasabbat. 

 

7.2.2. A hipotézisek értékelése 

A hipotézisek értékeléséhez szükséges előkészítő lépések, vagyis a változócsoportok 

létrehozása, bemutatása, jellemzése után megnyílt az út a hipotézisekről való döntésekhez.  

 

H1 A közvetett finanszírozás (eszközeinek) alkalmazása, elterjedtsége és a vállalkozások 
tevékenységi köre között van összefüggés. 

 

Az első hipotézis teszteléséhez variancia-analízist188 végeztem, az eljárásba bevont változók a 

„v_I_4 Gazdasági ágazatok”189 és a „Súlyozott változócsoportok” voltak. A variancia-analízis 

előtt megvizsgáltam az egyes gazdasági ágazatok és a közvetett finanszírozás egymáshoz való 

viszonyát, az indirekt finanszírozásra vonatkozó átlagos pontszámok, szórás, relatív szórás, 

standard hiba és az intervallumbecslés segítségével.  

A „Kereskedelem, javítás”, valamint a „Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás” 

ágazatok kivételével az átlagos pontszám minden esetben alacsonyabb volt, mint a súlyozott 

változócsoportok esetén kapott átlag (5,28). Nem okozott nagy meglepetést, hogy a legkisebb 

átlagok a „Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat” (3,88) kkv-i esetén fordultak 

elő, míg a legmagasabb átlagot (7,12) a „Kereskedelem, javítás” ágazat kkv-i produkálták. Az 

átlaghoz viszonylag közel helyezkedik el a „Szállítás, raktározás, posta és távközlés” (4,82), 

míg a mintában szereplő további három ágazat nagyjából egyformán teljesített, a közvetett 

finanszírozási lehetőségek nagyjából negyedét (4,00-4,32) használták ki. 

 

 

                                                 
188 One-Way ANOVA 
189 A gazdasági ágazatok besorolása a KSH nyilvántartása alapján készült. 
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25. táblázat: A közvetett finanszírozás pontszámainak ágazatok szerinti elemzése 

95% Konfidencia- 
intervallum Gazdasági 

ágazat N Átlag Szórás Standard 
hiba Alsó 

határ 
Felső 
határ 

Minimum  Maximum 

Mezőgazdaság, 
vad- és 
erdőgazdálkodás, 
halászat 

8 3,88 1,885 ,666 2,30 5,45 2 7 

Ipar 20 3,95 2,350 ,526 2,85 5,05 0 9 

Szálláshely 
szolgáltatás, 
vendéglátás 

5 6,60 2,881 1,288 3,02 10,18 2 10 

Szállítás, 
raktározás, posta 
és távközlés 

11 4,82 2,136 ,644 3,38 6,25 2 8 

Ingatlanügyek, 
gazdasági 
szolgáltatás 

19 4,05 2,718 ,623 2,74 5,36 2 12 

Oktatás 7 4,00 1,000 ,378 3,08 4,92 3 6 

Építőipar 25 4,32 2,376 ,475 3,34 5,30 0 12 

Kereskedelem, 
javítás 

50 7,12 2,353 ,333 6,45 7,79 2 12 

Összesen 145 5,28 2,699 ,224 4,83 5,72 0 12 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mivel volt néhány ágazat, amelyik „nem várt” eredményt hozott az átlagos pontszámok 

tekintetében, ezért a szórás segítségével megvizsgáltam az átlagtól való eltéréseket is. A 

szórás minden ágazat esetén viszonylag nagy volt, a legnagyobb eltérés (2,881) a „Szálláshely 

szolgáltatás, vendéglátás”190 és az „Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás” (2,718) esetén, 

míg a legkisebb (1,000) az „Oktatásnál” jelentkezett. A „Kereskedelem, javítás” (2,353) és 

az „Ipar”  (2,350) vonatkozásában az átlagos abszolút eltérés csaknem ugyanakkora volt, és 

ezekhez az értékekhez közelített az „Építőipar”  szórása is (2,376). A „Szállítás, raktározás, 

posta és távközlés” (2,136), valamint a mezőgazdasági ágazatoknál (1,885), kisebb, de ettől 

függetlenül is jelentős mértékű szórás volt tapasztalható. A kapott eredmények tükrében 

                                                 
190 A mintabeli eredmények sokaságra történő kivetítése nem feltétlenül ad valós képet „Szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás” ágazat vállalkozásainak közvetett finanszírozásával kapcsolatban, mivel a becslések standard 
hibája (1,29) és a konfidencia intervallum (3,02-10,18) itt a legnagyobb. A feltűnően „kimagasló” értékek 
feltehetően úgy keletkeztek, hogy olyan vállalkozások is a mintába kerültek, amelyek az átlagtól több értékelési 
eljárást alkalmaztak. Ezek a vállalkozások valószínűleg elsősorban a vendéglátás területén tevékenykednek. 
Összességében azonban a „Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás” esetén kapott eredmények nem 
befolyásolják a közvetett finanszírozásra általában érvényes konzekvenciák levonását, mivel a mintában ezen 
ágazat aránya a legkisebb, mindössze 3,4%. 
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kiszámítottam a variációs együtthatót, ami megerősített abban, hogy az egyes ágazatok kkv-

inak közvetett finanszírozása között jelentős eltérések lehetnek, a relatív szórás ugyanis nyolc 

ágazat közül öt esetén 40% fölött volt, sőt az „Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás” esetén 

a 67,1%-ot is elérte191. 

27. ábra: Az egyes ágazatokhoz tartozó minabeli álagok és szórások 
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*A felső vonaldiagram mutatja az átlagok, az alsó pedig a szórások értékeit. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A leíró statisztika után következett a variancia-analízis, ami a Levene-teszt (0,936; p=0,481) 

alapján futtatható volt, hiszen a variancia-homogenitás teljesült. A variancia-analízis 

nullhipotézisét, vagyis, hogy az átlagok egy populáció várható értékének becslései, az F-

statisztika (F=7,644; p=0,000) alapján elvetettem, azaz megállapítható, hogy a valóságban 

szignifikáns különbség van az egyes gazdasági ágazatokban alkalmazott közvetett 

finanszírozási eszközök között. Kijelenthető tehát, hogy legalább egy ágazat pontszáma 

szignifikánsan eltér a többiétől. 

A két változó közötti esetleges vegyes kapcsolat erősségének méréséhez a variancia-

analízis során kapott belső és külső szórásnégyzet értékét, valamint a szórásnégyzetek alapján 

számított szórásnégyzet-hányados (H2) mutatót használtam fel [Hunyadi-Vita 1995 145. o.]. 

A H2 alapján kijelenthető, hogy az átlagos pontszámok varianciájának csupán 28%-át képes 

az ágazat szerinti hovatartozás megmagyarázni. 

28,0
966,1048

637,2942 ==H  

                                                 
191 A relatív szórás (V) értékei a 25. számú táblázat szerinti ágazati sorrendben: 48,6%; 59,5%; 43,7%; 44,3%; 
67,1%; 25%; 55%; 33%. 
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A két változó közötti kapcsolat erőssége a H-mutató (H=0,529) alapján ítélhető meg, 

eszerint a közvetett finanszírozás alkalmazása és a tevékenységi kör között közepes erősségű 

kapcsolat valószínűsíthető192. 

A közvetett finanszírozás alkalmazásának ágazatok szerinti elemzése során fontos 

vizsgálni azt is, hogy vajon mely ágazatok pontszámai között azonosíthatók szignifikáns 

különbségek. Erre a célra alkalmazhatók a variancia-analízist követően az ún. post-hoc 

eljárások [Huzsvai 2011 59. o.]. Az SPSS program által kínált többféle „többszörös 

összehasonlítási eljárás” eredményei közül a továbbiakban a Tukey HSD teszt értékeit 

elemzem. Ennek az eljárásnak az alkalmazása során kapott eredmények voltak ugyanis a 

gyakorlat szempontjából a leginkább interpretálhatóak és koherensek. 

26. táblázat: A többszörös összehasonlítási eljárás eredményei 

Tukey HSD 95% Konfidencia-
intervallum  

Gazdasági ágazat 

Átlagos 
eltérés 

Standard 
hiba 

p-érték 
Alsó 
határ 

Felső 
határ 

Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 

3,245* 0,894 0,009 0,49 6 

Ipar 3,170* 0,621 0 1,26 5,08 
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 0,52 1,101 1 -2,87 3,91 
Szállítás, raktározás, posta és távközlés 2,302 0,781 0,072 -0,1 4,71 
Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 3,067* 0,632 0 1,12 5,01 
Oktatás 3,120* 0,947 0,027 0,2 6,04 K

er
es

ke
d

el
em

, 
ja

ví
tá

s 

Építőipar 2,800* 0,575 0 1,03 4,57 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mint a táblázat mutatja, 10%-os szignifikancia szintet használva a „Kereskedelem, javítás” 

ágazat az összes többi ágazatnál magasabb pontszámot mutatott. Kizárólag a „Szálláshely 

szolgáltatás, vendéglátás” ágazathoz képest volt alacsonyabb a pontszáma, bár ez az eltérés 

nem volt szignifikáns193. A közvetett finanszírozás eszközeit tehát leginkább a 

„Kereskedelem, javítás” ágazatban tevékenykedő vállalkozások használják ki, a választható 

számviteli eljárások közül a legnépszerűbbek a „FIFO és az átlagár”, az „Aktiválás” , a 

„Céltartalék” , az „Amortizációs módszerek” voltak. A kapott eredmények alapján tehát a H1 

hipotézis elfogadásra került.  

                                                 
192 A lineáris kapcsolat szorosságára utaló Pearson-féle korrelációs együttható (r=0,367) értékéből a 
tevékenységi kör és a közvetett finanszírozás közötti közepes erősségű kapcsolatra lehetett következtetni. A 
rangkorrelációs együtthatók, vagyis a Kendall-féle tau (τ=0,338) és a Spearman-féle rangkorrelációs együttható 
(rs=0,434) is a lineáris korrelációs együttható alapján kapott eredményt támasztották alá. A p-érték 0,000 volt 
mindhárom esetben. 
193 A továbbiakban a „Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás” ágazat elemzésétől eltekintek, mivel az ágazatra 
vonatkozó kis mintaelemszám és korábbiakban már jelzett jelentős nagyágú relatív szórás miatt a kapott 
eredményeknek a sokaságra való interpolációja megkérdőjelezhető. 
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H2 A vállalkozások kisszámú domináns homogén csoportokba (klaszterekbe) 
sorolhatóak aszerint, hogy milyen közvetett finanszírozási eszközöket vesznek igénybe. 

A második hipotézis teszteléséhez klaszteranalízist végeztem. Az eljárás során – az előző 

hipotézistől eltérően – a közvetett finanszírozás mérésére a hét változócsoportból képzett, 

nem súlyozott aggregált változót alkalmaztam194. A változtatás oka az volt, hogy jelen 

hipotézis teszteléséhez kizárólagosan az az információ volt lényeges, hogy a vállalkozás adott 

közvetett finanszírozási technikát (eszközt) igénybe vett-e, vagy sem. 

Székelyi-Barna [2002] a klaszterelemzés kétféle megközelítését különböztette meg, a 

(1) hierarchikus klaszter-eljárást és a (2) nem-hierarchikus klaszter-eljárást. A hierarchikus 

módszerrel kapcsolatban megjegyezték, hogy az SPSS csak igen kisméretű file-ok esetén 

alkalmas az eljárás lefuttatására, nagyobb adatbázis esetén kizárólag a nem-hierarchikus 

módszer (K-means cluster) lefuttatása lehetséges. 

A nem súlyozott változócsoportok minőségi, úgynevezett „dummy” változók, amelyek 

mindössze kétféle értéket vehettek fel: „0 – Nem alkalmazza” és „1 – Alkalmazza”. Mivel hét 

darab változócsoportot különböztettem meg, ezért a lehetséges viselkedésminták vagy 

klaszterek száma maximum 128 db lehetett. A klaszteranalízis lefuttatása után az SPSS 39 db 

viselkedéstípust azonosított, a klaszterek többségébe azonban a minta nagyságához képest 

meglehetősen kevés vállalkozás került. 

27. táblázat: Az egyes klaszterek elemszáma 

Klaszter Elemszám Klaszter Elemszám 
1 16,000 21 3,000 
2 17,000 22 1,000 
3 3,000 23 6,000 
4 21,000 24 1,000 
5 1,000 25 5,000 
6 1,000 26 3,000 
7 7,000 27 1,000 
8 1,000 28 1,000 
9 1,000 29 9,000 
10 3,000 30 1,000 
11 3,000 31 1,000 
12 4,000 32 1,000 
13 1,000 33 1,000 
14 3,000 34 1,000 
15 5,000 35 1,000 
16 8,000 36 1,000 
17 1,000 37 1,000 
18 3,000 38 1,000 
19 2,000 39 1,000 
20 4,000   

*Érvényes=145, hiányzó érték=0,000 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                 
194 Ez a változó a korábban már említett „Változócsoportok” nevet kapta. 
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A klaszterek több mint felébe (51,28%) mindössze egy vállalkozás került, a két 

vállalkozást tömörítők aránya (2,56%), a három vállalkozást tartalmazóké (17,95%), míg a 

négy és öt kkv-t számláló klasztereké egyaránt 5,13%. Az 5 és 9 közötti elemszámú 

klaszterekből már csak egy-egy fordult elő. A 27. számú táblázat alapján látható, hogy 

tulajdonképpen három klaszter tekinthető dominánsak, ezek közül a legkisebb 1-es klaszter 16 

db, a középső 2-es klaszter 17 db, míg a legnagyobb 4-es klaszter 21 db kkv-t foglal magába. 

Ez a három csoport a teljes minta 37,24%-át fedi le. 

A klaszteranalízis részeként az SPSS meghatározta a „klaszter-középpontokat”, ebben 

az esetben azokat a változócsoportokat, amelyeket az adott klaszterbe tartozó vállalkozások 

egyaránt alkalmaznak. A „Final Cluster Centers” segítségével tehát megállapítható, hogy a 

kkv-k milyen közvetett finanszírozási eszköz-kombinációkat preferálnak.  

28. táblázat: Végső klaszterközéppontok 

Végső klaszterközéppontok 
VÁLTOZÓCSOPORTOK  

1 2 4 
ELSŐ_CSOP 1 1 0 
MÁSODIK_CSOP 0 0 0 
HARMADIK_CSOP 0 0 0 
NEGYEDIK_CSOP 1 1 1 
ÖTÖDIK_CSOP 0 0 0 
HATODIK_CSOP 0 0 0 
HETEDIK_CSOP 1 0 0 

Forrás: Saját szerkesztés 

A három domináns klaszter vállalkozásai az „Aktiválás” , az „Átlagár és FIFO” valamint a 

„Céltartalék”  változócsoportokat alkalmazták. Az „Átlagár és FIFO” módszer volt a 

legnépszerűbb, ez az eljárás mindhárom klaszter esetén megfigyelhető, majd sorrendben az 

„Aktiválás” , amely két csoport esetén volt jelen, végül pedig a „Céltartalék” , amelyet az első 

csoport kkv-i alkalmaztak. A klaszteranalízis eredményei és az első hipotézis „Kereskedelem 

és javítás” ágazat vállalkozásaira kapott eredményei meglehetősen nagy hasonlóságot 

mutatnak, ezért a klaszterek nagy valószínűséggel elsősorban az ezen tevékenységet végző 

vállalkozásokat tömörítik, amit az is alátámaszt, hogy a mintában ezen vállalkozások 

részaránya volt a legnagyobb. A kapott eredmények alapján a H2 hipotézis elfogadásra került.  

H3 Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek a belső finanszírozást preferálják, a 
közvetett finanszírozást is nagyobb mértékben alkalmazzák. 

A harmadik hipotézisről való döntéshez a „Súlyozott változócsoportok” nevű változón kívül 

egy „új” ordinális változót, a kérdőív [v_II_1] kérdésének második - „Visszaforgatott 

eredmény” - elemét használtam fel. Ennek a változónak a segítségével ugyanis megfelelően 
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megítélhetőnek tűnt a belső finanszírozás fontossága. A [v_II_1] kérdésben ugyanis a 

válaszadók a felsorolt forrástípusok, finanszírozási eszközök szerepét, fontosságát adták meg 

a saját finanszírozási gyakorlatuknak megfelelően. Azt, hogy az adott forrástípus mennyire 

volt jelentős, egy ötfokozatú skála segítségével tudták jelezni, amely az „1 - Egyáltalán nem 

fontos”-tól, az „5 – Nagyon fontos”-ig terjedt. A belső finanszírozás preferálásának tényét a 

„4 – Fontos” vagy „5 – Nagyon fontos” alternatívák esetén fogadtam el. 

Első lépésként a belépő „új változó”, a „Visszaforgatott eredmény” leíró statisztikai 

vizsgálatát készítettem el. A 28. számú diagram alapján látható, hogy a vállalkozások 

túlnyomó része, 67,59%-a (98 vállalkozás) kifejezetten fontosnak ítélte meg a visszaforgatott 

eredmény szerepét a cég finanszírozásában és csupán 5,52% (8 vállalkozás) jelölte meg az 

„Egyáltalán nem fontos” alternatívát.  

28. ábra: A visszaforgatott eredmény szerepe a finanszírozásban 

5,52%

9,66%

17,24%

28,97%

38,62% Egyáltalán nem fontos

Nem fontos

Átlagos szerepe van

Fontos szerepe van

Nagyon fontos szerepe van

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezt követően megvizsgáltam, hogy a közvetett finanszírozás megítélése (az arra kapott 

pontszámok) és a belső finanszírozás fontossága között milyen összefüggés fedezhető fel a 

mintabeli eredmények alapján. A visszaforgatott nyereség fontosságára adott válaszokat (1-től 

5-ig) ordinális mennyiségi változóvá konvertálva az átlagos pontszám értékére 3,86 adódott, 

ami jó közelítéssel annak feleltethető meg, miszerint a vállalkozások átlagosan „fontosnak” 

ítélik meg ezt a finanszírozási módot. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a szórás (1,196) és 

a relatív szórás is elég magas volt (31,02%), ami arra utal, hogy a vállalkozások körében ez a 

megítélés nem volt egységes. 
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29. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” értékeihez tartozó pontszámok fontosabb 
statisztikai jellemzői 

95% Konfidencia-
intervallum Súlyozott 

változócsoportok N Álag Szórás Standard 
hiba 

Alsó határ Felső határ 
Minimum  Maximum 

0 2 3,50 2,121 1,500 -15,56 22,56 2 5 
1 1 4,00 . . . . 4 4 
2 25 3,64 1,524 ,305 3,01 4,27 1 5 
3 12 3,67 1,155 ,333 2,93 4,40 2 5 
4 23 3,83 1,230 ,257 3,29 4,36 1 5 
5 23 3,65 1,152 ,240 3,15 4,15 1 5 
6 13 3,23 1,536 ,426 2,30 4,16 1 5 
7 17 4,12 ,857 ,208 3,68 4,56 3 5 
8 8 4,63 ,518 ,183 4,19 5,06 4 5 
9 7 4,43 ,535 ,202 3,93 4,92 4 5 
10 10 4,40 ,699 ,221 3,90 4,90 3 5 
11 1 4,00 . . . . 4 4 
12 3 4,33 ,577 ,333 2,90 5,77 4 5 

Total 145 3,86 1,196 ,099 3,66 4,05 1 5 

*V=0,3102 
**A „Visszaforgatott nyereség fontossága” változóra vonatkozóan. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A következő kérdés az volt, hogy megállapítható-e kapcsolat a visszaforgatott nyereség 

fontosságának megítélése, valamint a közvetett finanszírozási eszközök alkalmazása között, 

ezért megvizsgáltam a két változó közötti esetleges kapcsolat szignifikanciáját, illetve 

jellemzőit. 

30. táblázat: A változók közötti kapcsolat vizsgálatának eredményei 

Megnevezés 

A visszaforgatott 
nyereség szerepe a 

vállalati tevékenység 
finanszírozásában 

Súlyozott 
változócsoportok 

Korrelációs együttható 1,000 ,125 
p-érték . ,057 

A visszaforgatott 
nyereség szerepe a 
vállalati tevékenység 
finanszírozásában N 145 145 

Korrelációs együttható ,125 1,000 
p-érték ,057 . 

Kendall's tau_b 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 145 145 
Korrelációs együttható 1,000 ,152 
p-érték . ,067 

A visszaforgatott 
nyereség szerepe a 
vállalati tevékenység 
finanszírozásában N 145 145 

Korrelációs együttható ,152 1,000 

p-érték ,067 . 

Spearman's rho 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 145 145 

Forrás: Saját szerkesztés 

A Spearman-féle Rho-mutató (rs=0,152) és a kapcsolódó hipotézisvizsgálat eredményei 

alapján a visszaforgatott nyereség megítélése és a közvetett finanszírozási eszközök 
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alkalmazása között csupán gyenge erősségű kapcsolat volt megállapítható. Ráadásul a 

mintabeli adatok által mutatott kapcsolat a teljes sokaságra vonatkozóan csak 90%-os 

megbízhatósági szinten bizonyult sziginifikánsnak. Ez az eredmény tehát nem támasztotta alá 

azokat a várakozásokat, miszerint a belső finanszírozást preferáló vállalkozások valóban több 

és összetettebb közvetett finanszírozási eszközt alkalmaznának. 

Ezt követően megvizsgáltam, hogy a visszaforgatott nyereség megítélése, mint 

független változó, milyen mértékben képes megmagyarázni a közvetett finanszírozási 

eszközök alkalmazásában adódott különbségeket. A mintabeli eredmények leíró statisztikai 

elemzése alapján az a következtetés volt levonható, hogy a mintába került vállalkozások közül 

a „legtöbb energiát” a visszaforgatott nyereség szerepét fontosnak ítélő vállalkozások 

fordították a közvetett finanszírozás eszközeinek alkalmazására, mivel az általuk elért átlagos 

pontszám 6,40 és 5,32 volt. 

29. ábra: A súlyozott változócsoportok átlagos értéke a belső finanszírozás 
fontosságának függvényében 
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Forrás: Saját szerkesztés 

Látható, hogy általában a visszaforgatott nyereség megítélésének fontosságával együtt javul a 

közvetett finanszírozási eszközök igénybe vételének intenzitása is, bár ez a kapcsolat már a 

minta alapján sem tűnik egyértelműen szignifikánsnak. A kapcsolat erősségének és tényleges 

szignifikanciájának megítélésére ezt követően variancia-analízist végeztem, ahol 

faktorváltozóként a visszaforgatott nyereség fontosságát mérő változót használtam. 

A Levene-teszt alapján a variancia-analízis alkalmazásnak feltétele 5%-os 

szignifikancia szinten nem teljesült (p=0,017), azaz a sokasági csoportok szóródása nem volt 

azonosnak tekinthető. Mivel azonban az egyes mintabeli csoportok varianciái között nem volt 
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nagy az eltérés, a továbbiakban elemeztem a hipotézisvizsgálat eredményeit – szem előtt 

tartva azonban az eredmények alacsonyabb fokú megbízhatóságát. A variancia-analízis 

értelmében a vállalkozások közvetett finanszírozási hajlandósága között szignifikáns eltérés 

(p=0,001) állapítható meg az alapján, hogy mennyire ítélik meg fontosnak a belső 

finanszírozást. Érdekes módon azonban nem a legjobb értékhez („5 - Nagyon fontos”) tartozik 

a legjobb átlagos pontszám, hanem – mint azt a Tukey-LSD módszer is alátámasztotta – a 

negyedik („4 – Fontos”) csoporthoz195. Valamiféle logikai kapcsolat tehát valószínűsíthető a 

változók között, ugyanakkor a kapcsolat iránya nem egyértelmű. 

31. táblázat: A homogenitás vizsgálat és az ANOVA eredményei 

Homogenitás vizsgálat 
Levene-statisztika df1 df2 p-érték 

3,109 4 140 ,017 

 
ANOVA 

 Eltérés négyzetösszeg df Átlagos eltérés négyzetösszeg F p-érték 
Csoporton kívül 123,503 4 30,876 4,671 ,001 
Csoporton belül 925,463 140 6,610   
Összesen 1048,966 144    

*Faktorváltozó: A visszaforgatott nyereség fontossága 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ezt követően elvégeztem a vizsgálatot a közvetett finanszírozási hajlandóság („Súlyozott 

változócsoportok”), mint faktorváltozó segítségével is. A sokasági csoportvarianciák eltérése 

ebben az esetben minden szignifikancia szinten (p=0,000) elfogadható volt.  

30. ábra: A sokasági csoportvarianciák alakulása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mintabeli átlagok a magasabb hajlandóságot (7-nél nagyobb érték) mutató 

vállalkozásoknál nagyobbak voltak, tehát ők átlagosan jobban preferálták a belső 

finanszírozást. Ezek az eltérések azonban nem bizonyultak szignifikánsnak (p=0,312). 

                                                 
195 Lásd 25. számú melléklet. 
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Kijelenthető volt ugyanakkor, hogy a belső finanszírozás fontosságának megítélése kapcsán 

nagyobb szóródás volt megállapítható azoknál a vállalkozásoknál, akik a közvetett 

finanszírozást kevésbé preferálták. 

32. táblázat: A homogenitás vizsgálat és az ANOVA eredményei 

Homogenitás vizsgálat 
Levene-statisztika df1 df2 p-érték 

4,070 10 132 ,000 

 
ANOVA 

 Eltérés négyzetösszeg df Átlagos eltérés négyzetösszeg F p-érték 
Csoporton kívül 19,782 12 1,648 1,169 ,312 
Csoporton belül 186,177 132 1,410   
Összesen 205,959 144    

*Faktorváltozó: Súlyozott változócsoportok 

Forrás: Saját szerkesztés 

A statisztikai elemzések alapján tehát – bizonyos korrekciókkal és kiegészítésekkel – a 

harmadik hipotézis elfogadásra került. 

H4 A vállalkozások eladósodottsága és a közvetett finanszírozási eszközök alkalmazása 
között nincs kapcsolat. 

A negyedik hipotézis értékeléséhez a következő négy változót vontam be az elemzésbe:  

1. „Változócsoportok”, amely megmutatta, hogy az adott vállalkozás egyáltalán 

alkalmazta-e vagy sem a közvetett finanszírozást; 

2. „Súlyozott változócsoportok”, amely megmutatta, hogy az adott vállalkozás mennyire 

cizelláltan alkalmazta a közvetett finanszírozást; 

3. [v_II_9] „Milyennek ítéli meg vállalkozása eladósodottságát?” , amely kérdés esetén a 

válaszadók egy négyfokozatú - „1 – Egyáltalán nincs eladósodva” - „4 – Nagyon 

eladósodott” – ordinális skálán jelölhették be a vállalkozásukra vonatkozó választ; 

4. „Adósságráta”, amely egy új, a beszámoló adatainak196 segítségével számított 

mennyiségi változó és a [v_II_9] számszerű alátámasztására szolgált. Az 

„Adósságráta” értékét vállalkozásonként a következő képlet197 segítségével 

számítottam ki: 

Adósságráta
MFÖ

ST1−=  

                                                 
196 Meg kell azonban jegyeznem, hogy a beszámoló adatait vagy azok egy részét a vállalkozások nagyjából 
kétharmada (64,83%) adta meg. 
197 A képlet felírását az befolyásolta, hogy a saját tőke nagyságáról több információ állt rendelkezésre, mint a 
kötelezettségekről. 
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ahol:  ST = Saját tőke 

 MFÖ = Mérlegfőösszeg 

Először a [v_II_9]  és az „Adósságráta” leíró statisztikai vizsgálatát végeztem el. A 

vállalkozások eladósodottságával kapcsolatban véleményem szerint meglehetősen pozitív kép 

rajzolódott ki, hiszen a megkérdezettek csaknem fele (44,8%) azt nyilatkozta, hogy a 

vállalkozása egyáltalán nincs eladósodva, míg további 23,4% kismértékű eladósodottságról 

számolt be. Az átlagosan, de még nem nagymértékben eladósodott vállalkozások aránya 

24,1% volt és mindössze két vállalkozás ítélte meg úgy, hogy rendkívül sok kötelezettséggel 

rendelkezik. Az átlagos pontszámot (1,78) tekintve is elmondható, hogy a kkv-k kedvezően 

ítélték meg eladósodottsági szintjüket, a medián a „Kismértékben eladósodott” kategóriában, 

míg a leggyakrabban előforduló érték, a módusz az „Egyáltalán nincs eladósodva” 

kategóriában található.  

31. ábra: A vállalkozások eladósodottságának megítélése 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A rendelkezésre álló mérlegadatok alapján az „Adósságrátát” 94 vállalkozás esetén lehetett 

kiszámítani. Az eladósodottsági mutató átlagos értéke a 94 vállalkozás vonatkozásában 

50,67% lett, de meg kell jegyezni, hogy a szórás (s=27,07%) és a relatív szórás (V=53,29%) 

viszont az átlaghoz képest jelentős ingadozásról árulkodik. A ferdeségi mutató negatív értéke 

(ferdeség=-0,42) jobboldali aszimmetriát és balra nyúló eloszlást jelzett. Összességében tehát 

a mintában magasabb az átlagostól kevésbé eladósodott cégek aránya. 

33. táblázat: Az adósságráta leíró statisztikai mutatószámai 

Ferdeség Csúcsosság N Átlag Szórás 
 Std. hiba  Std. hiba Adósságráta 

94 ,5067 ,27072 -,042 ,249 -1,065 ,493 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő lépésben páronként elvégeztem a változók közötti kapcsolat-erősség 

vizsgálatot. Először a [v_II_9] és a „Változócsoportok” kerültek sorra, vagyis egy ordinális és 

egy arányskálán mérhető változó.  

34. táblázat: A [v_II_9] és a „Változócsoportok” közötti korreláció vizsgálat eredményei 

Megnevezés 
Milyennek ítéli meg 

vállalkozása 
eladósodottságát? 

Változócsoportok 

Korrelációs együttható 1 -,047 
p-érték  ,589 

Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát? N 136 136 

Korrelációs együttható -,047 1 
p-érték ,589  

Pearson 
correlation 

Változócsoportok 

N 136 145 
Korrelációs együttható 1,000 -,043 
p-érték . ,555 

Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát N 136 136 

Korrelációs együttható -,043 1,000 
p-érték ,555 . 

Kendall's tau_b 

Változócsoportok 

N 136 145 

Korrelációs együttható 1,000 -,052 

p-érték . ,550 
Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát N 136 136 

Korrelációs együttható -,052 1,000 

p-érték ,550 . 

Spearman's rho 

Változócsoportok 

N 136 145 

Forrás: Saját szerkesztés 

Huzsvai [2011 108. o.] a Spearman-féle rangkorrelációs együttható alkalmazását javasolta 

abban az esetben, ha az egyik vagy mindkét változó ordinális változó. A Spearman-féle rho-t 

vizsgálva a „Változócsoportok” és a [v_II_9]  változó között 95%-os szignifikancia szinten 

(p=0,550) nincs kapcsolat198, vagyis az első korreláció-analízis alapján elfogadható a H0 

hipotézis, miszerint a vállalkozások eladósodottsága és közvetett finanszírozás között nincs 

kapcsolat. 

A korreláció-vizsgálatba bevont második „változópár” a [v_II_9]  és a „Súlyozott 

változócsoportok” voltak, szintén egy ordinális és arányskálán mérhető változó. A Spearman-

féle rangkorrelációs együtthatót 95%-os megbízhatósági szinten (p=0,466) vizsgálva nem 

mutatható ki kapcsolat a „Súlyozott változócsoportok” és a [v_II_9]  változók között, vagyis a 

                                                 
198 A Pearson-féle korrelációs együttható (p=0,589) és a Kendall-féle tau (p=0,555) esetén is ugyanez lett a 
végeredmény. 
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H0 hipotézis ebben az esetben is elfogadható199, tehát az eladósodottság és a közvetett 

finanszírozás között nincs kapcsolat. 

35. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és a [v_II_9] közötti korreláció vizsgálat 
eredményei 

Megnevezés 
Milyennek ítéli meg 

vállalkozása 
eladósodottságát? 

Súlyozott 
változócsoportok 

Korrelációs együttható 1 -,062 
p-érték  ,472 

Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát? N 136 136 

Korrelációs együttható -,062 1 
p-érték ,472  

Pearson 
correlation 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 136 145 
Korrelációs együttható 1,000 -,050 
p-érték . ,478 

Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát N 136 136 

Korrelációs együttható -,050 1,000 
p-érték ,478 . 

Kendall's tau_b 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 136 145 

Korrelációs együttható 1,000 -,063 

p-érték . ,466 
Milyennek ítéli meg 
vállalkozása 
eladósodottságát N 136 136 

Korrelációs együttható -,063 1,000 

p-érték ,466 . 

Spearman's rho 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 136 145 

Forrás: Saját szerkesztés 

A továbbiakban a közvetett finanszírozást mérő változók és az eladósodottsági mutató közötti 

kapcsolat létére és annak erősségére kerestem a választ.  

36. táblázat: A „Változócsoportok” és az eladósodottsági ráta közötti korreláció 
vizsgálat eredményei 

Megnevezés Változócsoportok Adósságráta 

Változócsoportok 1,000 ,094 Korrelációs 
együttható Adósságráta ,094 1,000 

Változócsoportok . ,184 
p-érték (egyoldali) 

Adósságráta ,184 . 
Változócsoportok 94 94 

N 
Adósságráta 94 94 

Forrás: Saját szerkesztés 

A „Változócsoportok” és az „Adósságráta” egyaránt arányskálán mérhető, magas mérési 

szintű változók. Az ilyen típusú változók közötti kapcsolat vizsgálatára Babbie [2001 506. o.] 
                                                 
199 A Pearson-féle korrelációs együttható (p=0,472) és a Kendall-féle tau (p=0,478) szintén ezt az eredményt 
mutatta. 
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a korreláció-analízist, ezen belül a Pearson-féle korrelációs együtthatót, valamint a regresszió 

analízist javasolta. A korreláció analízis, illetve a Pearson-féle korrelációs együttható alapján 

kijelenthető, hogy 95%-os megbízhatósági szinten (p=0,184) nincs kapcsolat a két változó 

között. 

Végül a „Súlyozott változócsoportok” és a „Adósságráta” közötti kapcsolatvizsgálatot 

végeztem el, mivel ebben az esetben is két arányskála típusú változóról volt szó. A Pearson-

féle korrelációs együttható 95%-os szignifikancia szinten (p=0,207) nem mutatott kapcsolatot 

a két változó között. 

37. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és az „Adósságráta” közötti korreláció-
vizsgálat eredményei 

Megnevezés Total_súly_szof_ért Adósságráta 

Total_súly_szof_ért 1,000 ,085 Korrelációs 
együttható Adósságráta ,085 1,000 

Total_súly_szof_ért . ,207 
p-érték (egyoldali) 

Adósságráta ,207 . 

Total_súly_szof_ért 94 94 
N 

Adósságráta 94 94 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A negyedik hipotézis értékeléséhez elvégzett statisztikai „próbákat” és az eljárások 

eredményeit a 38. számú táblázatban foglaltam össze. Összességében elmondható, hogy a kis- 

és középvállalkozások eladósodottsága és akár a közvetett finanszírozás alkalmazása, akár a 

közvetett finanszírozási eszközök alkalmazásának szofisztikáltsága között sem mutatható ki 

kapcsolat, így a kötelezettségek mértéke egyáltalán nem befolyásolja a közvetett finanszírozás 

eszközeinek használatát az adott vállalkozásnál. 

38. táblázat: A negyedik hipotézis tesztelése során kapott eredmények összefoglalása 

Változók Korreláció analízis Konfidencia szint Eredmény 
[v_II_9],  
Változócsoportok 

Igen 95% Nincs kapcsolat 

[v_II_9],  
Súlyozott változócsoportok 

Igen 95% Nincs kapcsolat 

Adósságráta,  
Változócsoportok 

Igen 95% Nincs kapcsolat 

Adósságráta,  
Súlyozott változócsoportok 

Igen 95% Nincs kapcsolat 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kapott eredmények alapján a H4 hipotézis elfogadásra került.  
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H5 Azok a kis- és középvállalkozások, akik a hagyományos finanszírozási források 
széles spektrumát veszik igénybe, gyakrabban alkalmazzák a közvetett finanszírozási 
eszközöket is. 

A hipotézis teszteléséhez először a kérdőívben szereplő forrástípusok alkalmazására, 

elterjedtségére kerestem a választ. A finanszírozási források rangsorának felállításakor 

láthatóvá vált, hogy a mintában szereplő kis- és középvállalkozások elsősorban a belső 

finanszírozást preferálják, valamint a finanszírozás során a banki hiteltermékek is gyakran 

előtérbe kerülnek, így ezt a két forrástípust, alternatívát evidenciának tekintettem és az ezektől 

eltérő forrástípusokat200 vontam be a vizsgálatba. 

32. ábra: A finanszírozás során alkalmazott forrástípusok gyakorisága 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezett vállalkozások közül a legtöbben (62,1%) a lízinget alkalmazták a működésük 

során, ezután európai uniós forrásokra pályáztak (27,6%)201, majd a faktorálás következett 

(12,4%), az értékpapír alapú finanszírozás (9,7%) pedig az utolsó előtti helyre került. A 

váltókibocsátással mindössze egy vállalkozás (0,7%) élt a működése során.  

Érdemes megvizsgálni azt is, hogy mely forrástípusok voltak népszerűtlenebbek a kis- 

és középvállalkozások körében. Vélhetően a finanszírozási forma „ismeretlensége”, az 

adminisztrációs terhek és a korábban már említett méretgazdaságossági okok miatt a vállalati 

kötvénykibocsátást egyik kkv sem alkalmazta. A kötelezettségek kifizetésének határidejét 

meghosszabbító váltókibocsátás sem tartozott a „kedvenc” források közé, ezt a vállalkozások 

99,3%-a még nem alkalmazta a működése során, annak ellenére, hogy a keretfeltételek 

adottak hozzá. Az értékpapír alapú finanszírozással a vállalkozások 93,3%-a még nem 

                                                 
200 A 32. számú ábrát a kérdőív [v_II_3] és [v_II_8] kérdései alapján készítettem. 
201 A vállalkozások arról nem nyilatkoztak, hogy a beadott európai uniós pályázatok közül hány pályázat volt 
sikeres, azaz ténylegesen származott-e belőle forrásuk. 
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foglalkozott, a faktorálást 87,6%, az európai uniós pályázati források bevonását pedig 72,4% 

kerülte el a működése során. Mindössze a lízing esetén billent az alkalmazás oldalára a 

mérleg, ezzel az alternatívánál a megkérdezettek 37,9%-a nem élt. 

Az elemzésben szereplő pénzügyi források alkalmazása véleményem szerint eltérő 

mennyiségű és mélységű pénzügyi tudást, ismeretet igényel, ezért a „Súlyozott 

változócsoportok” kialakításánál már alkalmazott technikát a forrástípusok alkalmazásának 

elemzése során is bevezettem. Az egyes alternatívákhoz 1, 2 vagy 3-as súlyt rendeltem, az 1-

es szorzót a véleményem szerint pénzügyileg legegyszerűbb forrás, míg a 3-as szorzót a 

legbonyolultabb kapta. A legbonyolultabb forrásszerzési lehetőségnek a vállalati 

kötvénykibocsátást ítéltem meg, így ez az alternatíva 3-as súlyt kapott. A faktoringot és a 

váltókibocsátást a közepesen nehéz kategóriába soroltam, ezek 2-es súllyal szerepeltek, míg 

az értékpapírok adás-vétele, az európai uniós pályázati források és a lízing 1-es súllyal 

rendelkezett. A létrejövő új változót „Súlyozott forrástípusoknak” neveztem el. Az eljárás 

eredményeként a vállalkozások egy 0-tól 10-ig terjedő skálán helyezkedhettek el aszerint, 

hogy milyen forrásokat vontak be a finanszírozásba. 

Már a forrástípusok alkalmazásáról szóló 32. számú ábra is arról tanúskodott, hogy a 

vizsgálatba bevont forrástípusok közül, a lízing kivételével viszonylag keveset alkalmaztak a 

kkv-k, vagy a más szavakkal megfogalmazva, kevés olyan kkv volt, amely diverzifikált 

forrásportfólió kialakítására törekedett vagy tudott törekedni. A 39. számú táblázat alapján 

látható, hogy a súlyozás eredményeként létrejövő skála alsó felében helyezkednek el a 

vállalkozások, a legmagasabb pontszám 4 lett, ami fölött egyik kkv sem teljesített.  

39. táblázat: A „Súlyozott forrástípusok” változó megoszlása 

 Gyakoriság Megoszlás (%) Érvényes megoszlás (%) Kumulált megoszlás (%) 
0,00 41 28,3 28,3 28,3 

1,00 66 45,5 45,5 73,8 

2,00 22 15,2 15,2 89,0 

3,00 6 4,1 4,1 93,1 

4,00 10 6,9 6,9 100,0 

Valid 

Total 145 100,0 100,0  

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek 28,3%-a 0 pontot kapott, ami azt jelenti, hogy az említett források egyikét 

sem alkalmazta. A kkv-k csaknem fele (45,5%) 1 pontot ért el, ami arra utal, hogy mindössze 

az 1-es súlyú lízing, pályázati források vagy az értékpapírok adás-vétele közül választott. A 

vállalkozások 15,2%-a vagy a 2-es súlyú finanszírozási lehetőségek közül válogatott, vagy 

pedig egyet-egyet az 1-es súlyúak közül. A 3 és 4 pontot elérő kkv-k aránya együtt 11%, tehát 
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meglehetősen kevés olyan vállalkozás van, amely többféle finanszírozási forrást is beépített a 

finanszírozási struktúrájába. 

Ezután elvégeztem a „Súlyozott forrástípusok” változó leíró statisztikai vizsgálatát. 

Az átlagos pontszám meglehetősen alacsony lett (1,1586), ami az előbbiekben már említett 1-

es súlyú forrástípusok gyakori alkalmazásának és a magasabb súlyú alternatívák csekély 

alkalmazásának köszönhető. Az átlagtól való átlagos eltérés 1,09 pont, ami jelentősnek 

tekinthető, az igénybe vett forráslehetőségek tartalmát, tulajdonságait illetően.  

 

40. táblázat: A „Súlyozott forrástípusok” változó leíró statisztikai jellemzői 

Érvényes 145 N 

Hiányzó érték 0 

Átlag 1,1586 

Medián 1,0000 

Módusz 1,00 

Szórás 1,09719 

Variancia 1,204 

Ferdeség 1,151 

A ferdeség standard hibája ,201 

Csúcsosság ,962 

A csúcsosság standard hibája ,400 

25 ,0000 

50 1,0000 

Percentilisek 

75 2,0000 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mivel a vállalkozások többsége 1 pontot ért el, ezért a helyzeti középértékek, a módusz és a 

medián is ebben a csoportban helyezkedik el. A ferdeségi mutató (ferdeség=1,151) pozitív 

értéke alapján az értékek eloszlása „balra ferdül”, míg a csúcsossági mutató 

(csúcsosság=0,962) pozitív értéket azt mutatja, hogy az eloszlás két széle hosszú. 

A leíró statisztikai vizsgálatokat követően elvégeztem a két változó közötti kapcsolat-

vizsgálatot. A Pearson-féle korrelációs együttható (r=0,394) a „Súlyozott változócsoportok” 

és a „Súlyozott forrástípusok” között közepes erősségű kapcsolatot mutatott 95%-os 

szignifikancia szinten (p=0,000). A lineáris korreláció vizsgálat alapján tehát elmondható, 

hogy kkv-k által alkalmazott közvetett finanszírozási eszközök és a forrásportfólió 

diverzifikáltsága között érzékelhető kapcsolat van, vagyis azok a vállalkozások, akik többféle 

forrást alkalmaznak, általában a közvetett finanszírozási eszközöket is gyakrabban 

alkalmazzák. 
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41. táblázat: A „Súlyozott változócsoportok” és a „Súlyozott forrástípusok” közötti 
kapcsolatvizsgálat eredményei 

Megnevezés Súlyozott változócsoportok Súlyozott forrástípusok 

Korrelációs együttható 1 ,394 
p-érték  ,000 Súlyozott 

változócsoportok 
N 145 145 

Korrelációs együttható ,394 1 
p-érték ,000  Súlyozott 

forrástípusok 
N 145 145 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kapcsolat-vizsgálat „pozitív” eredménye alapján megvizsgáltam azt, hogy azok a 

vállalkozások, akik a finanszírozási források viszonylag szélesebb körét alkalmazták, a 

közvetett finanszírozási eszközöket milyen mértékben vették igénybe. A jelenség 

felméréséhez készítettem egy kontingencia táblázatot (42. számú táblázat), amely 

megmutatta, hogy azok a vállalkozások, akik legalább kétféle forrást alkalmaztak a 

finanszírozásban, a „Súlyozott változócsoportok” esetén mekkora pontszámot értek el, vagyis 

milyen számviteli eljárásokat alkalmaztak. 

 

42. táblázat: A diverzifikált forrásportfóliót kialakít ó kkv-k által alkalmazott közvetett 
finanszírozási eszközök 

Súlyozott változócsoportok Megnevezés 
3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Összesen 

Súlyozott forrástípusok>= 2 
(FILTER) 

Selected 
1 10 8 4 4 2 6 1 2 38 

Összesen 1 10 8 4 4 2 6 1 2 38 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A „ Súlyozott forrástípusok” alapján történő szűrés 38 db olyan kkv-t mutatott ki, amelyek, 

több mint kétféle, illetve magasabb súlyú forrásokat is alkalmaztak a finanszírozás során, ez a 

teljes minta nagyjából negyede (26,21%), ami véleményem szerint meglehetősen kevés.  

A 33. számú ábrán látható, hogy a vállalkozások csaknem fele (47,37%) a „Súlyozott 

változócsoportok” alkalmazási átlagának (5,28) közelében helyezkedett el, azaz 26,32% 5 

pontot ért el, míg 21,05% 6 pontot teljesített. Az átlagtól kisebb érték 1 db vállalkozásra 

(2,63%) volt jellemző, valamint a 38 db vállalkozásból 19 (50,00%), 7 és 12 közötti 

pontszámot ért el. Ez egyértelműen azt igazolja, hogy a többféle forrást használó kkv-k a 

közvetett finanszírozási eszközöket is nagyobb mértékben alkalmazzák. 
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33. ábra: A diverzifikált forrásportfóliót kialakító kk v-k által alkalmazott közvetett 
finanszírozási eszközök megoszlása 

2,63%

26,32%

21,05%
10,53%

10,53%

5,26%

15,79%

2,63%
5,26%

3 5 6 7 8 9 10 11 12
 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vállalkozások pénzügyi újításokra való hajlandósága és a közvetett finanszírozás 

eszközeinek igénybe vétele közötti kapcsolat mélyebb megértése céljából ezt követően 

klaszterelemzést végeztem. A klaszterek egyértelműbb definiálhatósága miatt az eljárás során 

a két mérési változó standardizált értékeivel dolgoztam. A hierarchikus módszerekkel 

szemben – a megfigyelések magas száma miatt - a K-középpontú (nem hierarchikus) 

klaszterek kialakítása tűnt megvalósíthatónak. A későbbi interpretálhatóság miatt maximum 

10 klaszter kialakítása tűnt célszerűnek, az így lehetséges klaszterstruktúrák 

összehasonlítására az egyes megfigyelések saját osztályközepétől vett euklidészi távolság 

összegét, mint jósági kritériumot vettem figyelembe. A fenti összehasonlítás alapján a három 

középpontú klaszterek létrehozása tűnt indokoltnak, ezért a továbbiakban az ehhez 

kapcsolódó megállapításokat mutatom be. 

43. táblázat: A végső klaszterek tulajdonságai 

Végső klaszterközéppontok (standardizált) 

Cluster Megnevezés 
1 2 3 

Standardizált 

ST_Súlyozott változócsoportok ,94 -,77 ,72 

ST_Súlyozott forrástípusok -,90 -,89 ,83 

Nem standardizált 

ST_Súlyozott változócsoportok 7,8171 3,2018 7,2233 

ST_Súlyozott forrástípusok 0,5985 0,6095 2,4967 
 

A klaszterek elemszáma 
1 32,000 

2 75,000 Klaszter 

3 38,000 

Érvényes 145,000 

Hiányzó érték ,000 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az első klaszterbe 32 vállalkozás tartozott. A klaszterközéppontok alapján erre a csoportra a 

közvetett finanszírozás magas pontszáma mellett a pénzügyi innovációs hajlandóság alacsony 

foka volt jellemző. A legtöbb vállalkozást (75 db) tartalmazó második klaszter tagjai esetén a 

közvetett finanszírozási eszközök kismértékű igénybe vételét a pénzügyi innovációs 

hajlandóság alacsony mértéke kísérte. A harmadik klaszterbe tartozó vállalkozások pedig 

mind a közvetett finanszírozás, mind a pénzügyi innováció területén az átlagnál 

szofisztikáltabb eszközöket alkalmaztak. A kutatás eredményei alapján az ötödik hipotézis – 

bár némi korrekcióval – de elfogadásra került.  
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8. Összefoglalás 

8.1. A hipotézisek értékelése, tézisek megfogalmazása 

A kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozásával kapcsolatban öt hipotézist 

fogalmaztam meg, majd a hipotéziseket primer adatbázison többféle statisztikai eljárás 

segítségével teszteltem. A kapott eredmények alapján a következőkben a kutatás téziseit 

foglalom össze. 

H1: A titkos önfinanszírozás és eszközeinek alkalmazása, elterjedtsége, valamint a kis- 
és középvállalkozások tevékenységi köre között van összefüggés. 

Az első hipotézis tesztelése során arra kerestem a választ, hogy az egyes nemzetgazdasági 

ágazatokban működő kis- és középvállalkozások milyen mértékben vonják be a közvetett 

finanszírozási eszközöket, azaz a tevékenységi kör befolyásolja-e a titkos önfinanszírozást. A 

gazdasági ágazatok leíró statisztikai vizsgálata mellett többek között variancia-analízist és 

többszörös összehasonlító eljárást (Tukey HSD) végeztem. A vizsgálatba bevont két változó 

közötti kapcsolat mérésére szolgáló H-mutató közepes erősségű kapcsolatot jelzett, ezért a 

hipotézist elfogadtam és a következő tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 1 

A titkos önfinanszírozás (eszközeinek) alkalmazása, elterjedtsége és a vállalkozások 

tevékenységi köre között szignifikáns összefüggés állapítható meg. A közvetett finanszírozás 

alkalmazása és a tevékenységi kör közötti összefüggés közepes erősségű kapcsolatként 

értékelhető. A tevékenységi kör tehát befolyásolja a közvetett finanszírozás eszközeinek 

elterjedtségét, ugyanakkor önmagában nem tekinthető elégséges és kizárólagos magyarázó 

változónak. Az ágazatok közül a „Kereskedelem, javítás” ágazatban tevékenykedő 

vállalkozások élnek leginkább a közvetett finanszírozás eszközeivel. 

H2: A kis- és középvállalkozások kisszámú domináns homogén csoportokba 
(klaszterekbe) sorolhatóak aszerint, hogy milyen titkos önfinanszírozási eszközöket 
vesznek igénybe. 

A második hipotézis értékelése során kísérletet tettem a kis- és középvállalkozások olyan 

csoportjainak meghatározására, amelyek egyforma értékelési eljárásokat alkalmaznak. A 

hipotézis teszteléséhez nem-hierarchikus klaszteranalízist végeztem. Az SPSS 39 db klasztert 

azonosított, ezek közül három nagyobb elemszámú csoport emelkedett ki. A többi klaszter 

elemzésétől a csoportok kis elemszáma miatt eltekintettem. A három kiemelt klaszterre 

vonatkozóan megvizsgáltam azokat az értékelési eljáráscsoportokat, amelyeket a csoportokba 
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tartozó kkv-k alkalmaztak. Mivel a hipotézisben megfogalmazott homogén csoportokat 

sikerült beazonosítani, ezért a hipotézist elfogadtam és az alábbi tézist állítottam fel: 

Tézis 2  

A kis- és középvállalkozások körében tipikus viselkedésminták figyelhetők meg aszerint, 

hogy milyen közvetett finanszírozási eszközöket vesznek igénybe. Bár az indirekt 

finanszírozási eszközök alkalmazásának számos kombinációja fellelhető, kijelenthető, hogy 

csupán három domináns viselkedésminta azonosítható. A kialakult három klaszter 

vállalkozásaira egyaránt jellemző, hogy viszonylag kevés közvetett finanszírozási módot 

vesznek igénybe, illetve hogy mindannyian alkalmazzák az „Átlagár és FIFO” módszereket 

és az így elérhető közvetett finanszírozási lehetőségek nyújtotta előnyöket. 

H3: Azok a kis- és középvállalkozások, amelyek preferálják a belső finanszírozást, a 
titkos önfinanszírozást is nagyobb mértékben alkalmazzák. 

A harmadik hipotézis szerint a konzervatívabb finanszírozási politikát folytató vállalkozások, 

akik a belső finanszírozást tartják elsődlegesnek, valószínűsíthetően a közvetett finanszírozást 

lehetővé tevő eszközök alkalmazására is nagyobb súlyt fektetnek. Ezáltal ugyanis pótlólagos 

finanszírozási tőkéhez juthatnak. A hipotézis tesztelése során a leíró statisztikai vizsgálatokon 

kívül többek között variancia-analízist, valamint a post-hoc tesztek közül a Tukey LSD tesztet 

alkalmaztam. A kapott eredmények azt mutatták, hogy a kkv-k átlagosan fontosnak ítélik meg 

a belső finanszírozást, de ez nem befolyásolta a titkos önfinanszírozás kiterjedtebb 

alkalmazását. A további vizsgálatok azonban kimutatták azt, hogy a titkos önfinanszírozást 

előtérbe helyező vállalkozások a belső finanszírozást is preferálják. A harmadik hipotézis 

tehát az eredeti formájában nem, de módosítva elfogadható volt és a következő tézis 

fogalmazható meg: 

Tézis 3 

A vállalkozások túlnyomó része a visszaforgatott nyereség szerepét elsődlegesnek tartja a 

finanszírozásban. Azok a vállalkozások, akik az átlagosnál nagyobb mértékben alkalmazzák a 

közvetett finanszírozást, a belső finanszírozást is fontosnak tartják. A reláció fordítva azonban 

nem áll fenn, mivel a közvetett finanszírozást nem alkalmazó vállalkozások között erősen 

megoszlik a belső finanszírozás fontosságának megítélése. 
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H4: A kis- és középvállalkozások eladósodottsága és a titkos önfinanszírozási eszközök 
alkalmazása között nincs kapcsolat. 

A negyedik hipotézis a titkos önfinanszírozás és a kkv-k eladósodottsága közötti kapcsolat 

létének és irányának felderítésére vonatkozott. Az eladósodottság mérésénél nem csak a kkv-k 

értékítéletét vontam be a vizsgálatba, hanem ahol lehetőség volt rá, a beszámoló adatai 

alapján számított adósságrátát is. Az új változók leíró statisztikai vizsgálata után páronkénti 

korreláció-analízist végeztem. Mivel a korreláció-analízis nem mutatott ki összefüggést a 

közvetett finanszírozás és a kkv-k eladósodottsága között, ezért a hipotézist elfogadtam. 

Tézis 4 

A közvetett finanszírozás alkalmazása és a vállalkozások eladósodottsága között szignifikáns 

kapcsolat nem mutatható ki. Az eladósodottság mértéke tehát nincs hatással sem az 

alkalmazott közvetett finanszírozási módszerek számára, sem pedig az igénybe vett eljárások 

szofisztikáltságára. 

H5: Azok a kis- és középvállalkozások, akik a hagyományos finanszírozási források 
széles spektrumát veszik igénybe, gyakrabban alkalmazzák a titkos önfinanszírozási 
eszközöket is. 

Az ötödik hipotézist az az előfeltevés alapozta meg, miszerint a diverzifikált forrásstruktúrát 

kialakító kis- és középvállalkozások szívesebben nyúlnak az alternatív finanszírozási források 

eszköztárához, vagyis a közvetett finanszírozási módszereket is szívesebben beépítik a 

vállalkozásuk finanszírozásába. A hipotézis tesztelése során a belső finanszírozástól és a 

banki hiteltermékektől eltérő források alkalmazását vizsgáltam. A forrástípusok leíró 

statisztikai vizsgálata után a számviteli értékelési eljárások csoportjainál már alkalmazott 

technikát alkalmaztam, vagyis az egyes alternatívákat súlyoztam. A kapcsolatvizsgálat pozitív 

eredménye után megvizsgáltam azt, hogy az összetettebb forrásszerkezettel rendelkező 

vállalkozások a titkos önfinanszírozás mely útjait választják. Végül klaszteranalízis 

segítségével kísérletet tettem a titkos önfinanszírozás és a diverzifikált forrásportfólió 

kialakítására törekvés közötti összefüggések feltárására. A kapott eredmények alapján, némi 

korrekcióval, de elfogadtam az ötödik hipotézist és az alábbi tézist fogalmaztam meg: 

Tézis 5 

A finanszírozás során innovatívabb pénzügyi eszközöket alkalmazó vállalkozások a közvetett 

finanszírozási lehetőségeket is szélesebb körben veszik igénybe. Ezzel szemben azonban nem 

igazolható az az összefüggés, miszerint a közvetett finanszírozási módszerek alkalmazása 
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egyben azt is jelentené, hogy a vállalkozás finanszírozása során diverzifikáltabb 

forrásstruktúrát alakít ki. 

8.2. A kutatás új és újszerű tudományos eredményei 

Az értekezés a kkv finanszírozás témakörében egyfajta „hiánypótló”, kiegészítő szerepet tölt 

be, mivel egy olyan finanszírozási terület elemzését állította fókuszba, amely még viszonylag 

felderítetlen. A kkv finanszírozással kapcsolatos kutatások ugyanis elsődlegesen a közvetlen 

finanszírozási alternatívákat mérik fel.  

A kkv-k titkos önfinanszírozásának vizsgálatát egy átfogó kkv finanszírozási helyzetkép 

megalkotása után végeztem el, ennek megfelelően a kutatás új és újszerű tudományos 

eredményekkel, valamint, reményeim szerint a gyakorlati élet számára is hasznosítható 

példákkal, módszerekkel, tanulságokkal is szolgál.  

8.2.1. A kutatás új eredményei 

A titkos önfinanszírozás és a tőkeszerkezet gyakorlati összefüggéseit a kettős könyvvitelt 

vezető Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozások mintáján vizsgáltam. Mivel 

nem volt még olyan kutatás, amely az említett területi egység kkv-inak ezirányú számviteli 

szokásait mérte volna fel, ezért a kutatási eredmények új tudományos eredményeknek 

tekinthetők: 

1. A titkos önfinanszírozás és eszközeinek alkalmazása, elterjedtsége és a 

vállalkozások tevékenységi köre között szignifikáns összefüggés, közepes erősségű 

kapcsolat figyelhető meg. 

2. A kis- és középvállalkozások körében tipikus viselkedésminták figyelhetők meg 

aszerint, hogy milyen közvetett finanszírozási eszközöket vesznek igénybe. 

3. Azok a vállalkozások, akik az átlagosnál nagyobb mértékben alkalmazzák a 

titkos önfinanszírozást, a belső finanszírozást is fontosnak tartják. A reláció 

fordítva azonban nem áll fenn. 

4. A titkos önfinanszírozás alkalmazása és a vállalkozások eladósodottsága között 

nincs szignifikáns kapcsolat. 

5. A finanszírozás során innovatívabb pénzügyi eszközöket alkalmazó vállalkozások 

a közvetett finanszírozási lehetőségeket is nagyobb mértékben veszik igénybe. 

Meg kell jegyeznem ugyanakkor, hogy a kutatás „területi” lehatárolása miatt ezek az 

eredmények csak a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő kkv-kra általánosíthatók. 
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8.2.2. A kutatás újszerű eredményei 

A bevezetésben megfogalmazott kutatási célok, valamint a fejezetek sorrendjében haladva az 

értekezés véleményem szerint újszerű eredményei a következők: 

1. Az Európai Unióban működő kkv-k által alkalmazott finanszírozási források 

rangsora 

2. A Magyarországon működő kkv-k által alkalmazott finanszírozási források 

rangsora 

A finaszírozási források rangsorának felállítását azért soroltam a kutatás újszerű eredményei 

közé, mivel a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása során a források különböző szempontok 

szerinti csoportosításával ugyan „találkoztam”, de ilyen formában meghatározott prioritási 

sorrenddel nem, továbbá mindkét rangsor konkrét kutatási202 eredményeken alapul.  

8.2.3. A kutatás gyakorlati hasznosítási lehetőségei 

A kutatás gyakorlati hasznosítási lehetőségei a kutatási célok és a fejezetek sorrendje szerint 

az alábbi területeken konkretizálódnak: 

1. Finanszírozási források feltérképezése: a 3.2. alfejezetben a vállalatfinanszírozásban 

leggyakrabban alkalmazott finanszírozási források típusait és jellemzőit összegeztem, 

a belső és külső finanszírozási csatornákat elkülönítve. Mivel az idő nagyon sok 

esetben szűk keresztmetszet a kis- és középvállalkozások számára, valamint a 

vállalkozók egy része kevésbé jártas a pénzügyi ismeretekben, ezért ez az összefoglaló 

hasznos és értékes információkat tartogathat a téma iránt érdeklődők számára. 

2. A kkv finanszírozás nemzetközi gyakorlata: a 4.1. alfejezetben az Európai Unióban 

működő kkv-k finanszírozási gyakorlatát vizsgáltam, egy 2009-ben lefolytatott kutatás 

alapján, amelynek részleteit a Flash Eurobarometer című dokumentumban hozták 

nyilvánosságra. A minta jellemzőinek ismertetése után kitértem a kkv-k által 

legsúlyosabbnak tartott problémák elemzésére, a finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférés nehézségeinek taglalására, a finanszírozási struktúra kialakítására. Minden 

témakör tekintetében rendszerző ábrák segítségével illusztráltam az eredményeket, 

amelyek az összes tagállam válaszait tartalmazták. Az értekezés ezen része tehát 

minden olyan kkv számára hasznos lehet, aki érdeklődik a más tagállamokban 

működő kkv-k finanszírozási szokásaival kapcsolatban, akár azért, mert a külföldi 

példákat kívánja megismerni, esetleg a jó gyakorlatokat beépíteni a saját 

finanszírozási struktúrájába, akár azért, mert uniós kapcsolatokkal is rendelkezik és 

                                                 
202 Lásd a 4. fejezetben többször hivatkozott EC Flash Eurobarometer. 
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érdeklődik a másik országban működő kkv-k általános eladósodottsága, 

forrásstruktúrája, finanszírozási gyakorlata iránt. 

3. A magyarországi kkv finanszírozás tapasztalatainak összegzése: a 4.2. alfejezetben 

a magyarországi kis- és középvállalkozások finanszírozásának nehézségeit és 

jellegzetességeit foglaltam össze. A nemzetközi kitekintésről szóló rész logikai ívén 

haladva először a magyarországi kkv-szektor néhány statisztikai jellemzőjét 

ismertettem, majd részletesen elemeztem a kkv finanszírozás akadályait, egyben a 

megoldási lehetőségeket, javaslatokat és a „javuló tendenciákat” is felvázolva. Ez az 

alfejezet ötleteket adhat a kkv-knak arra vonatkozóan, hogy amennyiben lehetőség 

adódik rá, melyik forrást (pl.: faktoring) lenne érdemes kipróbálni. 

4. A közvetett finanszírozás eszköztárának felderítése: a 6. fejezet teljes egészében a 

titkos önfinanszírozás alternatíváinak ismertetéséről szól. A számviteli törvény alapján 

választható lehetőségeket mérlegcsoportonkénti bontásban tárgyaltam, minden esetben 

felhívva a figyelmet a közvetett finanszírozás hatásaira. Összefoglaló táblázat 

segítségével meghatároztam azt, hogy az egyes eljárások milyen hatást gyakorolnak a 

mérlegfőösszegre, a saját tőkére és az adózás előtti eredményre. Egy számszerű példa 

alapján levezettem az egyik választási lehetőség kétféle kimenetelét. Ez a fejezet 

azoknak a vállalkozásoknak hasznos, akik nyitottak a finanszírozás hagyományostól 

eltérő formái felé és ki akarják hozni a maximumot a számviteli törvény által kínált 

választási lehetőségekből. 

8.3. A kutatás korlátai és lehetséges kiterjesztési irányai 

Az empirikus kutatás során egyrészt korlátokba ütköztem a válaszadók részéről, másrészt 

pedig a modellezhetőség érdekében korlátokat voltam kénytelen felállítani: 

- a modellezhetőség miatt több korlátozó feltételt203 is meg kellett határoznom, így a 

téma társasági adótörvényhez kapcsolódó részeivel is. A társasági adóval kapcsolatos 

vonatkozások önálló disszertáció204 témáját képezik, de a titkos önfinanszírozás 

szempontjából célszerű lenne pár év múlva megvizsgálni azt, hogy hogyan változott, 

illetve csökkent-e a társasági adótörvény dominanciája a számviteli törvény fölött. 

- a kutatás legnagyobb korlátját a csekély válaszadási hajlandóság jelentette. Minden 

érintett, így a kutatók és a vállalkozások számára is nagy előrelépés lenne, ha ez a 

                                                 
203 Lásd 102. oldal. 
204 GALÁNTAINÉ  Máté Zsuzsanna (2008): Adóverseny és adóharmonizáció az Európai Unióban, újabb 
törekvések a társasági adózásban. Doktori értékezés, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és 
Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr 
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tendencia lassan megfordulna, hiszen így még pontosabb képet lehetne alkotni a kkv-k 

mindennapjairól, az eredményekből, a jó példák nyilvánosságra hozatalából pedig 

minden érintett profitálhatna. 

A korlátok egy részének lebontása a kutatás jövőbeni kiterjesztési lehetőségeit is magában 

hordozza, vagyis: 

- A területi lehatárolás feloldása: az empirikus kutatás kizárólag a kettős könyvvitelt 

vezető, Győr-Moson-Sopron megyei kis- és középvállalkozásokra terjedt ki, ezért 

megállapításaim is csak az ebben a megyében működő kkv-kra vonatkoznak. A kettős 

könyvvitel követelményét nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel az értékelési 

eljárások ebben a rendszerben érvényesülnek. A területi lehatárolást viszont fel lehet 

oldani és a jövőben célszerű lenni a vizsgálatot több megyére, esetleg országos szintre 

is kiterjeszteni és összehasonlító elemzést végezni. 

- Nagyvállalkozások titkos önfinanszírozása: a téma vizsgálatát a nagyvállalkozások 

vonatkozásában is el lehetne készíteni, további lépésként pedig az eredményeket a 

kkv-szektor eredményeivel ütköztetni. 

- A fentieken kívül az 5. fejezetben tárgyalt KKV IFRS , ami egy viszonylag új 

standard, fogadtatását és gyakorlati alkalmazását is mindenképpen nyomon kell 

követni, alkalmazását lehetőség szerint nemzetközi összehasonlításban is 

megvizsgálni. 
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Mellékletek 

 
1. számú melléklet: A megkérdezett vállalkozások száma és mérete a foglalkoztatottak 

száma alapján tagállamonként 
 

Tagállam Kkv-k 
száma 

Mikrovállalkozás 
(%) 

Kisvállalkozás 
(%) 

Középvállalkozás 
(%) 

Ausztria 224 80,3 16,4 2,6 
Belgium 220 95,2 4 0,6 
Bulgária 220 89,8 8,2 1,7 
Ciprus 110 92,7 6,1 1 
Csehország 221 78,8 16,4 4 
Dánia 221 76,4 19,1 3,9 
Egyesült Királyság 502 84,3 12 2,9 
Észtország 110 84,2 12,9 2,5 
Finnország 111 93,1 5,7 0,9 
Franciaország 1000 83,7 13 2,5 
Görögország 220 98 1,6 0,2 
Hollandia 323 90,5 7,6 1,5 
Írország 110 90,1 7,1 2,1 
Lengyelország 506 94,2 4,2 0,8 
Lettország 112 77,7 18,2 3,5 
Litvánia 110 74,5 20,5 4,4 
Luxemburg 103 87,9 10,7 1,4 
Magyarország 228 87,6 9,8 2,1 
Málta 100 94,1 4,9 1,1 
Németország 1003 89,9 8 1,8 
Olaszország 1006 92,8 4,6 2,1 
Portugália 327 84,5 13,2 1,8 
Románia 221 88,3 9,3 1,9 
Spanyolország 1012 87,2 10,6 1,8 
Svédország 220 91 7,4 1,4 
Szlovákia 112 78,8 8,4 2,2 
Szlovénia 110 79,1 15 5 
EU27 (%) 100 89,95 7,74 1,75 
EU27 (db) 8762 7882 678 154 
     
Horvátország 100 79,1 16,3 4,6 
Norvégia 100 72,9 23,4 3,7 
Izland 101 81,1 16 2,9 
     
Összesen 9063    

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 12. o. 
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2. számú melléklet: A megkérdezett vállalkozások egyéb jellemzői 
 

Megnevezés Kkv-k 
száma 

Mikrovállalkozás 
(%) 

Kisvállalkozás 
(%) 

Középvállalkozás 
(%) 

 
Ágazat, tevékenységi kör 
Építőipar 961 86,9 11,5 1,3 
Egyéb ipar 1038 79,1 14 5,2 
Kereskedelem 2518 92,8 5,8 1,1 
Szolgáltatás 4244 91,6 6,5 1,4 
 
Éves forgalom 
0-2 millió EUR 6987 94,9 4,8 0,2 
2 millió EUR- 
10 millió EUR 

873 64,2 28,7 6,5 

10 millió EUR – 
50 millió EUR 

199 41,9 20,4 30,3 

50 millió EUR -  95 50,1 8,5 15,1 
 
Alapítás éve 
2008-2009 361 96,2 3,3 0,5 
2004-2007 1660 94,2 5 0,7 
1999-2003 1679 92,1 6,4 1,2 
-1998 4782 87,6 9,3 2,3 
 
Tulajdonosi kör 
Részvénytársaság 
– tőzsdén jegyzett 

415 77,5 14,7 5,1 

Családi vállalkozás 
vagy egyéni 
vállalkozás 

3820 88,9 8,9 1,8 

Egyéb 800 84,5 10,9 3,2 
Kockázati 
tőketársaság 

84 86 6,3 5,9 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 13. o. 
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3. számú melléklet: A kis- és középvállalkozások működése során felmerülő legsúlyosabb problémák 
 

Fogyasztók, 
vevők 

felkutatása, 
megtartása 

A piaci 
verseny 

A pénzügyi 
forrásokhoz való 

hozzáférés 

A termelés 
és/vagy 

munkaerő 
költségei 

Képzett és tapasztalt 
munkaerő megszerzése és 

megtartása 

A 
szabályozási 
környezet 

Egyéb 
tényezők 

Nem 
válaszolt Tagállam 

(%) (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  
Ausztria 15,9 19,1 13,1 5 20,3 5,6 10,3 10,7 
Belgium 26,4 13,1 9,5 7,7 16,9 7,4 12 7 
Bulgária 33,5 12,5 11,8 4,5 13,8 10,4 10,8 2,5 
Ciprus 31,3 26 14,6 10,2 7,1 2,8 7,9 0 
Csehország 24,9 13,6 13,9 3,2 7 2,8 30,6 3,9 
Dánia 24,7 8,6 12,4 10,5 5,3 2,3 17,9 18,4 
Egyesült 
Királyság 

39,4 8,5 14,6 3,8 4,1 8,7 15 5,9 

Észtország 42,7 7,3 15,3 1,1 6,5 1,9 7,1 18,1 
Finnország 25,6 11,5 8 14,2 11,5 3,7 15,2 10,2 
Franciaország 28,4 10,7 18,7 9,4 8,6 9,8 9,5 4,8 
Görögország 12,6 12,8 38,6 7,2 4,7 2,7 16,3 5 
Hollandia 23,2 9,2 13,2 5,6 6,8 6,3 26,7 9,1 
Írország 37,5 17,6 12,9 13,7 0,2 9,1 7,7 1,3 
Lengyelország 34 20,6 10,8 6,8 5 12,3 8,6 1,9 
Lettország 41,8 3,2 17,8 0 1,1 15,7 17,1 3,3 
Litvánia 20,3 13,6 21,5 2,7 1,3 1,2 36,3 3,1 
Luxemburg 28,7 25,1 17,6 0,5 12,6 5,5 9,7 0,4 
Magyarország 43,5 1,7 18,7 3,1 4,2 12,4 14,3 2,1 
Málta 27,5 27,7 7,9 15,1 4 6,4 11,5 0 
Németország 30,8 7,9 13,2 5,3 13,5 9,4 14,6 5,4 
Olaszország 23,2 13,2 18,8 13,3 5,4 3,6 18,5 3,9 
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Fogyasztók, 
vevők 

felkutatása, 
megtartása 

A piaci 
verseny 

A pénzügyi 
forrásokhoz való 

hozzáférés 

A termelés 
és/vagy 

munkaerő 
költségei 

Képzett és tapasztalt 
munkaerő megszerzése és 

megtartása 

A 
szabályozási 
környezet 

Egyéb 
tényezők 

Nem 
válaszolt Tagállam 

(%) (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  
Portugália 34 19,1 11,6 6,3 3,3 2,5 18,9 4,3 
Románia 32,5 8,1 19,1 5,7 5,4 9 18,7 1,4 
Spanyolország 32,9 11,8 23,4 7,8 6,9 1,9 14,8 0,4 
Svédország 19,5 16,7 10,9 7,2 13 3,8 19,6 9,2 
Szlovákia 25,2 17,5 12,1 0,2 9,4 4,3 28 3,2 
Szlovénia 34,7 12,2 13,9 10 1,1 1,9 22,2 4,1 
EU27 29,1 12,8 16,1 7,7 7,8 7,2 15 4,4 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 30. o. 
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4. számú melléklet: A kis- és középvállalkozások működése során felmerülő legsúlyosabb problémák tevékenységi kör, éves forgalom, 
az alapítás éve és a tulajdonosi kör alapján 

 

 

Fogyasztók, 
vevők 

felkutatása, 
megtartása 

A piaci 
verseny 

A pénzügyi forrásokhoz 
való hozzáférés 

A termelés 
és/vagy 

munkaerő 
költségei 

Képzett és 
tapasztalt 
munkaerő 

megszerzése és 
megtartása 

A szabályozási 
környezet 

Egyéb 
tényezők 

Nem 
válaszolt 

Tevékenységi kör         

Egyéb ipar 31,3 12,9 16,6 8,8 9,7 5,7 12,3 2,6 

Építőipar 25,6 10 19,9 9,4 11,7 6,6 10,9 5,9 

Kereskedelem 25,2 18,2 17,3 7,4 6,1 6,2 16,4 3,1 

Szolgáltatások 31,7 10,2 14,4 7,2 7,3 8,2 15,7 5,2 

Éves forgalom         

0-2 millió EUR 29 12,1 16,9 8,2 7,4 7,1 15,3 4 

2-10 millió EUR 30 14,7 16,4 6,3 8,8 7,3 13,2 3,3 

10-50 millió EUR 32,9 19,6 9,7 4,9 5,4 15,8 9,6 2,1 

50 millió EUR- 14,7 21,2 8 17,8 3,9 8 22,7 3,7 

Alapítás éve         

2008-2009 32,1 8 12,3 8,9 15,9 6,3 9,5 7 

2004-2007 23,3 10,2 19,6 10,2 6,3 5,7 19,9 4,7 

1999-2003 29,6 11,9 21,4 6,9 7,6 4,2 14,7 3,7 

-1998 30,6 14,1 13,8 7,1 7,8 8,6 13,7 4,4 

Tulajdonosi kör         
Részvénytársaság-
tőzsdén jegyzett 24,2 12,2 16,1 9 8,1 6,1 18,4 5,9 

Családi vállalkozás 
vagy egyéni vállalkozó 28,3 11,9 15,7 9,4 7 7,3 16,3 4,1 

Egyéb  37,9 17 17,4 4,3 6 4,1 9,7 3,6 

Kockázati tőketársaság 21,4 1 28,9 2,3 5 11,4 29,8 0,3 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 31. o. 
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5. számú melléklet: Finanszírozási szerkezet a belső és külső források alkalmazása 

alapján 
 

Tagállam Kkv-k 
száma 

Csak belső 
forrásokat 

használ 
(%) 

Csak külső 
forrásokat 

használ 
(%) 

Belső és külső 
forrásokat 

egyaránt használ 
(%) 

Nem 
válaszolt 

vagy egyik 
lehetőséget 

sem 
választotta 

(%) 
Ausztria 224 21,3 20,8 46,1 11,8 
Belgium 220 14,2 32,4 15,3 38,1 
Bulgária 220 32,4 8,8 35,9 22,9 
Ciprus 110 3,8 40,5 41,2 14,5 
Csehország 221 10,2 33,9 13 42,9 
Dánia 221 27,1 20,7 31,5 20,7 
Egyesült 
Királyság 

502 16,5 22,7 43,1 17,7 

Észtország 110 14,1 41,9 10,6 33,4 
Finnország 111 32,1 19 18,1 30,8 
Franciaország 1000 17,4 23,6 32,8 26,2 
Görögország 220 12,6 31,6 37,8 18 
Hollandia 323 9,5 35,4 11,5 43,6 
Írország 110 14,3 32,3 47,5 5,9 
Lengyelország 506 12,5 40,7 26,5 20,3 
Lettország 112 46,7 10,5 23,2 19,6 
Litvánia 110 8,4 14,5 17,2 59,9 
Luxemburg 103 32,6 20,9 24,6 21,9 
Magyarország 228 22,9 20,5 15 41,6 
Málta 100 22,6 20,1 39,8 17,5 
Németország 1003 24,5 16,8 42,5 16,2 
Olaszország 1006 11,7 33,5 27,4 27,4 
Portugália 327 12,6 19,7 13,8 53,9 
Románia 221 11,7 23,9 34,9 29,5 
Spanyolország 1012 9,8 28,3 28,3 33,6 
Svédország 220 22,6 18,9 42,9 15,6 
Szlovákia 112 27,6 22,5 27 22,9 
Szlovénia 110 33,9 11,7 37,8 16,6 
EU27 8762 16,1 28 31,3 24,6 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 270. o. 
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6. számú melléklet: Finanszírozási szerkezet a belső és külső források használata 
alapján vállalatméret, ágazat, éves forgalom, alapítás és tulajdonosi kör szerint 

 

Megnevezés Kkv-k 
száma 

Csak belső 
forrásokat 

használ 
(%) 

Csak külső 
forrásokat 

használ 
(%) 

Belső és külső 
forrásokat 

egyaránt használ 
(%) 

Nem 
válaszolt 

vagy egyik 
lehetőséget 

sem 
választotta 

(%) 

A vállalat mérete 
Mikrovállalkozás 7883 16,6 27,9 30,3 25,2 

Kisvállalkozás 678 11,4 29,6 38,2 20,8 

Középvállalkozás 154 9,7 26,5 45,3 18,4 

Ágazat, tevékenységi kör 
Építőipar 961 13,7 31 32,2 23,1 

Egyéb ipar 1038 17 23,9 34,5 24,6 

Kereskedelem 2518 14,8 30,1 31,2 23,9 

Szolgáltatás 4244 17,2 27,1 30,3 25,4 

Éves forgalom 
0-2 millió EUR 6987 16,2 27,1 31,3 25,4 
2 millió EUR- 
10 millió EUR 

873 
15,7 34,1 33,7 16,5 

10 millió EUR – 
50 millió EUR 

199 
11,5 34,3 34,5 19,8 

50 millió EUR - 95 16,8 14,5 39,5 29,2 

Alapítás éve 

2008-2009 361 21,7 23,6 31,9 22,7 

2004-2007 1661 14,3 27,2 31,2 27,2 

1999-2003 1679 14,9 29 29,2 26,9 

-1998 4782 16,7 28 32,5 22,8 

Tulajdonosi kör 
Részvénytársaság 
– tőzsdén jegyzett 

415 14,2 37 28,2 20,6 

Családi vállalkozás 
vagy egyéni 
vállalkozás 

3820 13,1 27,6 32,4 26,9 

Egyéb 800 12,5 32,7 35,7 19,1 
Kockázati 
tőketársaság 

84 5,7 27,5 37 29,8 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 271. o. 
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7. számú melléklet: A belső források alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 67,8 25,3 3,8 3,1 
Belgium 29,5 54 12,9 3,6 
Bulgária 68,3 26,3 4,6 0,8 
Ciprus 44,9 49,1 4,8 1,2 
Csehország 23,2 73,3 2,6 0,9 
Dánia 58,6 28,7 7,8 4,9 
Egyesült 
Királyság 

59,5 34,6 3,2 2,6 

Észtország 24,7 62,6 2 10,6 
Finnország 50,2 48 0,3 1,4 
Franciaország 50,2 47,9 1,3 0,6 
Görögország 50,4 47,8 1,2 0,6 
Hollandia 20,9 66,4 10,7 2 
Írország 61,8 29,9 6,8 1,5 
Lengyelország 39,1 54,4 4,2 2,3 
Lettország 69,9 23 7,1 0 
Litvánia 25,6 71,2 0 3,2 
Luxemburg 57,3 38,5 4,2 0 
Magyarország 37,9 44,5 15,8 1,8 
Málta 62,4 29,4 6,9 1,3 
Németország 67 31 1,5 0,5 
Olaszország 39,1 58,3 0,3 2,4 
Portugália 26,4 52,1 21,1 0,3 
Románia 46,6 47,1 3,9 2,4 
Spanyolország 38,2 57,6 2,6 1,6 
Svédország 65,5 32,6 0,8 1,1 
Szlovákia 54,5 44,9 0 0,6 
Szlovénia 71,7 28,3 0 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 66 o. 
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8. számú melléklet: A folyószámlahitel, hitelkártya alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 33,9 63,7 0,8 1,6 
Belgium 16,7 72,3 8 2,9 
Bulgária 17,4 79,2 1,6 1,8 
Ciprus 59,6 38,4 1,9 0,1 
Csehország 26,9 70 2 1,1 
Dánia 19,1 73,1 7,1 0,7 
Egyesült 
Királyság 

35,8 60,9 2,8 0,5 

Észtország 16,1 81,4 1,8 0,7 
Finnország 13,8 86,2 0 0 
Franciaország 30,5 67,2 1,6 0,8 
Görögország 10,3 89 0 0,6 
Hollandia 25,7 64,1 10 0,3 
Írország 56,2 41,7 2,1 0 
Lengyelország 38 59,7 2,2 0,1 
Lettország 12 87,6 0,4 0,1 
Litvánia 3,4 92,6 3,6 0,4 
Luxemburg 29,5 66,6 3,9 0 
Magyarország 11,6 80,6 7,3 0,6 
Málta 40,5 45,1 14,5 0 
Németország 30,2 67,9 1,7 0,2 
Olaszország 37,7 59,9 1 1,5 
Portugália 20,7 68,2 10,1 1 
Románia 24,3 74,1 1 0,6 
Spanyolország 25,1 73,2 1,5 0,2 
Svédország 4,4 93,2 1,9 0,6 
Szlovákia 25,3 74,1 0,4 0,2 
Szlovénia 23,2 76,4 0,5 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 72. o. 
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9. számú melléklet: Az egyéb bankhitelek alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 33,5 62,4 1,9 2,1 
Belgium 33,7 58,7 4,8 2,9 
Bulgária 20,9 75 3,2 0,9 
Ciprus 47,8 49,4 2,8 0,1 
Csehország 13,6 83,7 2 0,6 
Dánia 19,6 74,2 6,3 0 
Egyesült 
Királyság 

18,6 78,8 2,1 0,5 

Észtország 10,6 87,2 1,8 0,4 
Finnország 18,3 81,7 0 0 
Franciaország 25,8 72,9 0,9 0,3 
Görögország 32,3 67,6 0 0 
Hollandia 18,9 73,5 7,6 0,1 
Írország 23 74,8 2,1 0,1 
Lengyelország 24,6 73,1 2,2 0,1 
Lettország 6,9 92,7 0,4 0,1 
Litvánia 13,2 84,1 2,3 0,4 
Luxemburg 20,8 73,2 5,9 0 
Magyarország 13 78 8 1 
Málta 12,2 72,1 15,8 0 
Németország 28,3 69,6 1,7 0,5 
Olaszország 32 65,3 1,3 1,4 
Portugália 17,5 76 6,4 0,1 
Románia 19,3 79,8 1 0 
Spanyolország 28,1 70,9 1 0 
Svédország 27,1 71,4 1 0,6 
Szlovákia 18,8 80,9 0 0,2 
Szlovénia 27,3 72,2 0,5 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 75. o. 
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10. számú melléklet: A lízing és faktoring alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 26,4 71,2 0,8 1,6 
Belgium 11,7 76,5 8,9 2,9 
Bulgária 23,9 73,5 1,6 0,9 
Ciprus 10 84,5 4,2 1,3 
Csehország 26,8 71,1 1,5 0,7 
Dánia 20,3 71,8 7,6 0,3 
Egyesült 
Királyság 

18,3 79,6 1,7 0,4 

Észtország 41 56,8 1,8 0,4 
Finnország 13,2 86,8 0 0 
Franciaország 14 82,4 2,3 1,2 
Görögország 17,9 81,4 0,6 0 
Hollandia 13,5 80,1 6,2 0,2 
Írország 26,6 73,3 0 0,1 
Lengyelország 29,3 69,8 0,9 0,1 
Lettország 20,4 79,1 0,4 0,1 
Litvánia 17 80,4 2,3 0,4 
Luxemburg 15,7 74,6 9,8 0 
Magyarország 17,6 67 14,6 0,8 
Málta 19,6 66,2 14,2 0 
Németország 32,6 64,1 2,9 0,5 
Olaszország 19,1 75,3 1,9 3,7 
Portugália 13,6 71,3 15,1 0 
Románia 37,5 60,8 1 0,7 
Spanyolország 16,3 81,9 1,7 0 
Svédország 29 68,6 1,9 0,6 
Szlovákia 33,4 65,1 0 1,5 
Szlovénia 14,9 84,6 0,5 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 84. o. 
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11. számú melléklet: A kereskedelmi hitel alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 4 88,2 4,8 3,1 
Belgium 12,6 76,9 6,9 3,6 
Bulgária 9,6 86,9 1,6 1,8 
Ciprus 39,1 58,7 2 0,2 
Csehország 5,8 90,9 2,6 0,8 
Dánia 11,6 79,5 7,3 1,5 
Egyesült 
Királyság 

34,9 61,8 1,5 1,9 

Észtország 2,2 95,6 1,8 0,4 
Finnország 5,8 94,2 0 0 
Franciaország 8,7 86,8 2,8 1,6 
Görögország 28,5 68,3 1,2 1,9 
Hollandia 10,1 78,9 10,9 0,1 
Írország 46,2 50,2 1,4 2,2 
Lengyelország 33,1 65,5 1,3 0,1 
Lettország 4,8 94,7 0,4 0,1 
Litvánia 8,1 85,9 3,6 2,3 
Luxemburg 8,9 85,2 5,9 0 
Magyarország 3,1 83,9 12,2 0,8 
Málta 13,3 67,9 18,8 0 
Németország 4,6 89,4 5,5 0,5 
Olaszország 10,4 79,8 4,5 5,4 
Portugália 9,2 83,4 7,3 0,1 
Románia 9 89,9 1 0,1 
Spanyolország 21 77,8 0,9 0,2 
Svédország 7,4 72,7 18,7 1,2 
Szlovákia 6,5 93,3 0 0,2 
Szlovénia 4,3 93,6 0,8 1,3 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 78. o. 
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12. számú melléklet: Az állami támogatások és támogatott bankhitelek alkalmazása 
tagállamonként 

 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 10,1 81,8 4,4 3,7 
Belgium 6,4 76,4 14,3 2,9 
Bulgária 8,7 87,8 3,4 0,1 
Ciprus 15 78,1 6,7 0,1 
Csehország 5,9 90,7 2,7 0,6 
Dánia 11,2 78,3 9,4 1,1 
Egyesült 
Királyság 

8,5 88,6 2,8 0,2 

Észtország 5,9 90,1 3,6 0,4 
Finnország 8,6 89,4 1,9 0 
Franciaország 10 86,9 2,3 0,8 
Görögország 32,1 67,9 0 0 
Hollandia 5,3 82,3 12,4 0,1 
Írország 6,9 85,1 8 0 
Lengyelország 3,6 90,6 5,7 0,1 
Lettország 8,4 89,5 2 0,1 
Litvánia 0,9 91,2 7,5 0,4 
Luxemburg 7,5 88,6 3,9 0 
Magyarország 5,5 86,1 7,8 0,6 
Málta 13,2 65,7 19,7 1,3 
Németország 7 88,3 4,5 0,2 
Olaszország 16,2 80,7 1,7 1,4 
Portugália 10,3 57 32,7 0 
Románia 7,1 90,4 2,5 0 
Spanyolország 17,6 79,8 1,8 0,9 
Svédország 4,1 90,3 5 0,7 
Szlovákia 7,4 92,4 0,1 0,2 
Szlovénia 8,9 90,7 0,5 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 69. o. 
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13. számú melléklet: Az egyéb hitelek alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 4,2 90,1 3,5 2,2 
Belgium 5,4 81,9 9,8 2,9 
Bulgária 10,3 85,6 2,4 1,7 
Ciprus 16,9 80,3 2,7 0,1 
Csehország 7,6 89 2,6 0,8 
Dánia 5 87,4 7,6 0 
Egyesült 
Királyság 

11,1 86,9 1,8 0,1 

Észtország 6 91,8 1,8 0,4 
Finnország 6,7 93,3 0 0 
Franciaország 4,3 91,7 3,2 0,8 
Görögország 4,2 95,1 0,6 0 
Hollandia 8,8 83,8 7,4 0,1 
Írország 3,9 94,3 1,7 0,1 
Lengyelország 6,8 91,2 2 0,1 
Lettország 10,1 87,7 2,2 0,1 
Litvánia 4,9 90,9 3,8 0,4 
Luxemburg 7 83,3 9,8 0 
Magyarország 8,3 79,1 11,8 0,7 
Málta 3,8 77,8 18,4 0 
Németország 5 87,4 7,6 0 
Olaszország 4,4 86,3 5,1 4,2 
Portugália 3,6 86,3 9,6 0,5 
Románia 14,2 84,8 1,1 0 
Spanyolország 9,3 86,2 4,5 0 
Svédország 6,9 83,9 7,7 1,4 
Szlovákia 3,5 95,9 0,4 0,2 
Szlovénia 5,6 93,6 0,8 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 81. o. 
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14. számú melléklet: A saját tőke emelése a tulajdonosok vagy külső tőkebefektetők 
révén, tagállamonként 

 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 0,8 87,4 9,4 2,5 
Belgium 0,7 86,7 9,7 2,9 
Bulgária 0 73,1 24,5 2,4 
Ciprus 1,3 89,9 8,7 0,1 
Csehország 0,2 93,6 5,2 1,1 
Dánia 3,1 87,3 8,6 1,1 
Egyesült 
Királyság 

0,5 95,8 2,7 0,9 

Észtország 0 96,1 3,5 0,4 
Finnország 0,1 99,9 0 0 
Franciaország 4 84,9 10,1 0,9 
Görögország 4,3 94 1,7 0 
Hollandia 1 83,9 13,8 1,3 
Írország 0 98 1,5 0,5 
Lengyelország 0,8 76,3 20,7 2,2 
Lettország 0,4 65,7 33,8 0 
Litvánia 3,1 92,8 3,7 0,4 
Luxemburg 2,6 74,9 22,5 0 
Magyarország 0 72,2 27 0,8 
Málta 1,4 79,5 19,1 0 
Németország 0,1 90,7 9,1 0,1 
Olaszország 0,2 75,4 20,3 4,1 
Portugália 0 65,8 34 0,1 
Románia 0,4 98,7 1 0 
Spanyolország 0,3 82,9 16,7 0 
Svédország 25,5 70,7 3,2 0,6 
Szlovákia 0 98,6 1,2 0,2 
Szlovénia 0 98,4 1,6 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 93. o. 



 

 183 

15. számú melléklet: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának alkalmazása 
tagállamonként 

 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 0,6 93,1 4,6 1,8 
Belgium 0 88,1 9 2,9 
Bulgária 0,1 73,1 24,3 2,5 
Ciprus 0,4 91,3 5,6 2,7 
Csehország 0 94 5,2 0,8 
Dánia 1,8 90,4 7,5 0,3 
Egyesült 
Királyság 

2,2 92,1 2,6 3,1 

Észtország 1,3 96 1,8 0,9 
Finnország 0 100 0 0 
Franciaország 0,1 88,9 9,3 1,7 
Görögország 2,9 94 0,6 2,4 
Hollandia 1,4 84,4 12,1 2,1 
Írország 4,2 93,1 0 2,7 
Lengyelország 1,9 79,3 18 0,8 
Lettország 0,7 79,4 18,8 1,2 
Litvánia 0,1 94,5 5 0,4 
Luxemburg 0 86,9 13,1 0 
Magyarország 0 72,4 26,9 0,7 
Málta 11,1 71,3 17,6 0 
Németország 0 92,5 7,1 0,5 
Olaszország 1 79,9 15 4,1 
Portugália 0,8 69,6 29,5 0,1 
Románia 1 94,9 1 3,1 
Spanyolország 2 87,1 10,3 0,6 
Svédország 3,2 90,7 4,9 1,1 
Szlovákia 0,4 99 0,4 0,2 
Szlovénia 0 97 3 0 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 87. o. 
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16. számú melléklet: A hátrasorolt kölcsön alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 2,3 91,6 3,7 2,5 
Belgium 0,2 87,2 9,7 2,9 
Bulgária 0,1 73,8 23,6 2,5 
Ciprus 5,6 89,2 5,1 0,1 
Csehország 0,8 93,6 4,6 1,1 
Dánia 2,1 88,8 6,9 2,2 
Egyesült 
Királyság 

0,3 96,6 2 1,1 

Észtország 0,9 96,9 1,8 0,4 
Finnország 1,5 98,5 0 0 
Franciaország 0,1 94,4 3,8 1,7 
Görögország 0,1 99,3 0 0,6 
Hollandia 2,7 86 10,4 0,9 
Írország 0,2 97,3 0,2 2,3 
Lengyelország 0,4 95,5 3,7 0,4 
Lettország 1 86,8 12,1 0,1 
Litvánia 0 94,9 4,2 0,9 
Luxemburg 0 89,3 10,5 0,2 
Magyarország 0,1 72,3 26,9 0,7 
Málta 3,1 78 18,9 0 
Németország 1,3 90,9 7,1 0,7 
Olaszország 0,3 83,9 11 4,8 
Portugália 0,8 79,3 19,8 0,1 
Románia 1,8 94,5 1,6 2,2 
Spanyolország 1,6 90,9 7,4 0,1 
Svédország 0,9 85,7 12 1,4 
Szlovákia 1,7 96,1 0,8 1,5 
Szlovénia 0,3 97,7 0,8 1,2 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 90. o. 
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17. számú melléklet: Az egyéb források alkalmazása tagállamonként 
 

Tagállam Alkalmazta 
(%) 

Nem 
alkalmazta 

(%) 

Nem elérhető számára ez 
a forrás (%) 

Nem válaszolt 
(%) 

Ausztria 0,6 89 7,3 3,1 
Belgium 0,7 86,7 9,7 2,9 
Bulgária 0,2 63,5 27 9,3 
Ciprus 1,8 90,7 6,5 1 
Csehország 1,7 92,3 4,9 1,1 
Dánia 0,3 90,4 7,7 1,6 
Egyesült 
Királyság 

1,6 96,5 1,2 0,7 

Észtország 0 97,3 1,8 0,9 
Finnország 1,9 98,1 0 0 
Franciaország 1,4 90 3,7 4,9 
Görögország 4,2 95,8 0 0 
Hollandia 0,9 87,4 9,9 1,8 
Írország 0 100 0 0 
Lengyelország 0,5 95,2 4,3 0,1 
Lettország 0,6 74,6 24,8 0,1 
Litvánia 1,5 90,7 2,3 5,6 
Luxemburg 0 85,7 12,3 2 
Magyarország 1,1 73,7 23,8 1,4 
Málta 0 81 19 0 
Németország 1 93,7 4,9 0,4 
Olaszország 0,6 90,9 4,7 3,9 
Portugália 0,5 83,9 15,5 0,1 
Románia 0,2 97,9 1,1 0,8 
Spanyolország 1,3 90,8 7,4 0,5 
Svédország 1,6 78,6 11,9 7,9 
Szlovákia 0 95,4 0,8 3,9 
Szlovénia 0,1 94,5 0,9 4,5 

 

Forrás: EC Flash Eurobarometer – Annex 2009b 96. o
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18. számú melléklet: A regisztrált gazdasági szervezetek száma 1990 és 2009 között Magyarországon 
 

Év 
Egyéni 

vállalkozás 
Közkereseti 

társaság 
Betéti 

társaság 
Korlátolt 

felelősségű társaság Részvénytársaság Szövetkezet 
Összes 

vállalkozás 

1990 393450 418 5789 18317 646 7641 426261 
1991 510459 463 22977 41204 1072 7766 583941 
1992 606207 1187 41218 57262 1712 7694 715280 
1993 688843 2492 67301 72897 2375 8175 842083 
1994 778036 3348 89045 87957 2896 8252 969534 
1995 791496 3951 107106 102697 3186 8321 1016757 
1996 745247 4394 127725 122044 3536 8362 1011308 
1997 659690 4509 140043 143109 3929 8330 959610 
1998 648701 5006 161857 157990 4251 8230 986035 
1999 660139 5217 170762 160647 4350 8191 1009306 
2000 682925 7873 188136 167033 4372 7516 1057855 
2001 698001 8213 199152 172919 4423 7074 1089782 
2002 708513 8113 208454 182242 4425 6768 1118515 
2003 716729 7889 214787 193247 4345 6790 1143787 
2004 717323 7725 219023 209720 4357 6532 1164680 
2005 710838 7483 220955 224146 4371 6230 1174023 
2006 670203 7244 221152 238411 4373 5860 1147243 
2007 702595 6868 218307 257347 4493 5488 1195098 
2008 1000022 6486 211823 292165 4828 5245 1520569 
2009 1012770 6153 202173 319849 5020 4365 1550330 

* Az „Összes vállalkozás” a táblázatban felsorolt társasági formák számának évenkénti összegét takarja. 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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19. számú melléklet: A működő vállalkozások száma 1999 és 2008 között 
Magyarországon 

 

Év Egyéni 
vállalkozás 

Közkereseti 
társaság 

Betéti 
társaság 

Korlátolt 
felelősségű 
társaság 

Részvény-
társaság 

Szövet-
kezet Összesen 

1999 334308 3463 120363 108529 3260 3978 573901 
2000 360075 5970 134169 114112 3336 3954 621616 
2001 360668 6333 146422 121849 3425 3786 642483 
2002 390843 6263 154420 131776 3451 3532 690285 
2003 383509 6010 157877 142954 3443 3422 697215 
2004 376463 5844 160236 155333 3415 3207 704498 
2005 372973 5535 155325 163475 3388 3080 703776 
2006 351745 5309 156942 173393 3457 2784 693630 
2007 336205 4950 152243 183920 3536 2466 683320 
2008 332918 4625 146345 206333 3728 2318 696267 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 
 

20. számú melléklet: A működő vállalkozások száma létszámkategóriánként 1999 és 
2008 között Magyarországon 

 
 

Év 
Mikrovállalkozás 

(1-9 fő) 
Kisvállalkozás 

(10-49 fő) 
Középvállalkozás 

(50-249 fő) 
Nagyvállalkozás 

(250 fő-) 

1999 549212 24686 5371 1093 
2000 592860 25849 5350 1088 
2001 613341 26157 5337 1046 
2002 660950 26829 5006 1003 
2003 667100 27782 5015 958 
2004 673527 28806 5028 946 
2005 672345 29507 4980 924 
2006 662825 29388 5010 923 
2007 653603 28443 5088 924 
2008 666353 28926 5157 954 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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21. számú melléklet: A működő vállalkozások száma gazdasági ágazatonként 1999 és 2008 között Magyarországon 
 

Év 
Mezőgazdaság, vad-, erdő-, 

halgazdálkodás Ipar Épít őipar 
Kereskedelem, 

javítás 
Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 
Szállítás, raktározás, posta, 

távközlés 

1999 25880 67643 50293 167742 29865 33644 
2000 26775 69934 54451 172808 31498 35050 
2001 26531 71501 57263 167224 32265 34771 
2002 26154 72811 67899 165877 33565 40454 
2003 25246 69553 71071 161055 33290 38682 
2004 24784 68166 72371 160041 33236 37731 
2005 24274 65675 72394 156274 32737 36902 
2006 23519 62712 70251 151871 31997 35743 
2007 22921 60305 68487 149998 31877 34923 
2008 24386 59433 68785 150006 32385 34932 

 

Év Pénzügyi közvetítés 
Ingatlanügyletek, gazdasági 

szolgáltatás Oktatás Egészségügyi, szociális ellátás 
Egyéb közösségi, személyi 

szolgáltatás 

1999 13670 127979 10786 18425 34435 
2000 16641 146222 13725 20681 37362 
2001 17626 161713 16473 21757 38757 
2002 18765 177325 19329 22360 49249 
2003 21011 185038 21621 22905 51383 
2004 22685 189259 23557 23697 52780 
2005 24644 192309 24945 24192 53410 
2006 24863 194383 25060 25196 52551 
2007 25077 192272 24511 25533 52154 
2008 27144 199036 25030 26884 53372 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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22. számú melléklet: A részvénytársasági hitelintézetek kkv-knak nyújtott hiteleinek állománya 2001-2009 között  
 

2001 2002 2003 2004 2005 
Összesen Összesen Összesen Összesen Összesen Megnevezés 

db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft 

Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 
(jan.1-től halmozott) 

51 871 1 424,824 86 211 1 294,663 160 769 1 676,667 137 507 1 668,254 102 300 2 542,304 

ebből: beruházási hitel                     
Folyószámla-hitel                     

Éven túli hitelek összesen 18 788 514,169 29 100 521,541 42 948 630,137 15 367 584,320 17 020 665,680 
Éven túli forinthitelek 17 875 389,492 27 957 411,489 34 321 432,489 9 831 270,018 9 424 263,878 
   ebből: beruházási hitel 4 234 126,166 6 703 136,543 4 903 128,361 2 511 93,235 2 275 77,057 
Éven túli devizahitelek 913 124,677 1 143 110,052 8 627 197,648 5 536 314,302 7 596 401,803 

Éven belüli hitelek összesen 33 083 910,655 57 111 773,122 117 821 1 046,530 122 140 1 083,933 85 280 1 876,624 
Éven belüli forinthitelek* 31 011 748,539 55 347 635,145 114 912 820,250 115 814 756,620 73 608 1 481,098 

   ebből:  export-előfinanszírozási hitel 39 3,410 96 9,899 78 21,849 40 3,385 18 0,614 
Éven belüli devizahitelek* 2 072 162,116 1 764 137,978 2 909 226,280 6 326 327,315 11 672 395,526 

Hitelállomány összesen (tárgyidőszak 
végén) 

71 785 1 280,676 64 393 1 402,368 .. 1 785,639 .. 2 225,455 102 608 2 797,690 

ebből: beruházási hitel                     
Folyószámla-hitel                     
 

Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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A részvénytársasági hitelintézetek kkv-knak nyújtott hiteleinek állománya 2001-2009 között 

(folytatás) 
 

2006 2007 2008 2009 
Összesen Összesen Összesen Összesen Megnevezés 

db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft 

Tárgyidőszakban nyújtott hitelek 
összesen 
(jan.1-től halmozott) 

218 019 3 005,995 233 835 3 482,159 295 930 3 896,971 677 741 2 901,288 

ebből: beruházási hitel             4 051 199,594 
Folyószámla-hitel             587 695 843,697 

Éven túli hitelek összesen 23 825 1 112,221 24 529 1 251,640 24 379 1 247,325 14 927 649,932 
Éven túli forinthitelek 12 731 421,465 11 757 469,098 12 427 510,497 9 966 312,100 
   ebből: beruházási hitel 3 425 153,907 3 047 153,135 3 048 152,268     
Éven túli devizahitelek 11 094 690,756 12 772 782,542 11 952 736,828 4 961 337,831 

Éven belüli hitelek összesen 194 194 1 893,774 209 306 2 230,518 271 551 2 649,647 662 814 2 251,356 
Éven belüli forinthitelek* 172 021 1 283,163 188 892 1 574,140 245 811 1 872,945 619 761 1 598,474 

   ebből:  export-előfinanszírozási hitel 17 0,990 21 4,080 14 3,482     

Éven belüli devizahitelek* 22 173 610,611 20 414 656,378 25 740 776,701 43 053 652,882 
Hitelállomány összesen (tárgyidőszak 
végén) 

149 664 3 138,171 174 241 3 649,323 175 851 3 771,632 186 245 3 464,027 

ebből: beruházási hitel             16 207 1 028,472 
Folyószámla-hitel             106 662 608,971 

 

Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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23. számú melléklet: Az első hipotézishez tartozó eredmények 
 

A változócsoportok alkalmazására vonatkozó megoszlások 
 

Megnevezés I. csoport II. csoport III. csoport IV. csoport V. csoport VI. csoport VII. csoport 
Nem alkalmazza (%) 44,1 73,8 87,6 12,4 92,4 66,9 58,6 

Alkalmazza (%) 55,9 26,2 12,4 87,6 7,6 33,1 41,4 
Összesen (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Correlations 

  Ágazat Súlyozott változócsoportok 
Ágazat Pearson Correlation 1 ,367 
 Sig. (2-tailed)  ,000 
 N 145 145 
Súlyozott változócsoportok Pearson Correlation ,367 1 
 Sig. (2-tailed) ,000  
 N 145 145 

Nonparametric correlations (Kendall’s tau_b) 
Ágazat Correlation Coefficient 1,000 ,338 
 Sig. (2-tailed) . ,000 
 N 145 145 
Súlyozott változócsoportok Correlation Coefficient ,338 1,000 
 Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 145 145 

Nonparametric correlations (Spearman’s rho) 
Ágazat Correlation Coefficient 1,000 ,434 
 Sig. (2-tailed) . ,000 
 N 145 145 
Súlyozott változócsoportok Correlation Coefficient ,434 1,000 
 Sig. (2-tailed) ,000 . 
 N 145 145 

*Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
 

Test of Homogeneity of Variancies        ANOVA 
 

Levene statistics df1 df2 Sig.  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
,936 7 137 ,481 Between Groups 294,637 7 42,091 7,644 ,000 

    Within Groups 754,329 137 5,506   
    Total 1048,966 144    
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Post Hoc Test - Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Súlyozott változócsoportok       

 (I) Ágazat (J) Ágazat    95% Confidence Interval 

   
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat Ipar -0,075 0,982 1 -3,1 2,95 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,725 1,338 0,461 -6,84 1,39 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,943 1,09 0,989 -4,3 2,41 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,178 0,989 1 -3,22 2,87 

  Oktatás -0,125 1,214 1 -3,86 3,61 

  Építőipar -0,445 0,953 1 -3,38 2,49 

  Kereskedelem, javítás -3,245* 0,894 0,009 -6 -0,49 

 Ipar Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,075 0,982 1 -2,95 3,1 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,65 1,173 0,324 -6,26 0,96 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,868 0,881 0,976 -3,58 1,84 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,103 0,752 1 -2,42 2,21 

  Oktatás -0,05 1,03 1 -3,22 3,12 

  Építőipar -0,37 0,704 1 -2,54 1,8 

  Kereskedelem, javítás -3,170* 0,621 0 -5,08 -1,26 

 Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 2,725 1,338 0,461 -1,39 6,84 

  Ipar 2,65 1,173 0,324 -0,96 6,26 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés 1,782 1,266 0,852 -2,11 5,68 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 2,547 1,179 0,383 -1,08 6,18 

  Oktatás 2,6 1,374 0,559 -1,63 6,83 

  Építőipar 2,28 1,15 0,497 -1,26 5,82 

  Kereskedelem, javítás -0,52 1,101 1 -3,91 2,87 

 Szállítás, raktározás, posta és távközlés Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,943 1,09 0,989 -2,41 4,3 

  Ipar 0,868 0,881 0,976 -1,84 3,58 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -1,782 1,266 0,852 -5,68 2,11 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 0,766 0,889 0,989 -1,97 3,5 

  Oktatás 0,818 1,135 0,996 -2,67 4,31 

  Építőipar 0,498 0,849 0,999 -2,12 3,11 

  Kereskedelem, javítás -2,302 0,781 0,072 -4,71 0,1 

 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,178 0,989 1 -2,87 3,22 

  Ipar 0,103 0,752 1 -2,21 2,42 
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  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,547 1,179 0,383 -6,18 1,08 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,766 0,889 0,989 -3,5 1,97 

  Oktatás 0,053 1,037 1 -3,14 3,25 

  Építőipar -0,267 0,714 1 -2,47 1,93 

  Kereskedelem, javítás -3,067* 0,632 0 -5,01 -1,12 

 Oktatás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,125 1,214 1 -3,61 3,86 

  Ipar 0,05 1,03 1 -3,12 3,22 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,6 1,374 0,559 -6,83 1,63 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,818 1,135 0,996 -4,31 2,67 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,053 1,037 1 -3,25 3,14 

  Építőipar -0,32 1,003 1 -3,41 2,77 

  Kereskedelem, javítás -3,120* 0,947 0,027 -6,04 -0,2 

 Építőipar Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,445 0,953 1 -2,49 3,38 

  Ipar 0,37 0,704 1 -1,8 2,54 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,28 1,15 0,497 -5,82 1,26 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,498 0,849 0,999 -3,11 2,12 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 0,267 0,714 1 -1,93 2,47 

  Oktatás 0,32 1,003 1 -2,77 3,41 

  Kereskedelem, javítás -2,800* 0,575 0 -4,57 -1,03 

 Kereskedelem, javítás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 3,245* 0,894 0,009 0,49 6 

  Ipar 3,170* 0,621 0 1,26 5,08 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 0,52 1,101 1 -2,87 3,91 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés 2,302 0,781 0,072 -0,1 4,71 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 3,067* 0,632 0 1,12 5,01 

  Oktatás 3,120* 0,947 0,027 0,2 6,04 

  Építőipar 2,800* 0,575 0 1,03 4,57 

LSD Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat Ipar -0,075 0,982 0,939 -2,02 1,87 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,725* 1,338 0,044 -5,37 -0,08 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,943 1,09 0,389 -3,1 1,21 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,178 0,989 0,858 -2,13 1,78 

  Oktatás -0,125 1,214 0,918 -2,53 2,28 

  Építőipar -0,445 0,953 0,641 -2,33 1,44 

  Kereskedelem, javítás -3,245* 0,894 0 -5,01 -1,48 

 Ipar Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,075 0,982 0,939 -1,87 2,02 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,650* 1,173 0,025 -4,97 -0,33 
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  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,868 0,881 0,326 -2,61 0,87 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,103 0,752 0,892 -1,59 1,38 

  Oktatás -0,05 1,03 0,961 -2,09 1,99 

  Építőipar -0,37 0,704 0,6 -1,76 1,02 

  Kereskedelem, javítás -3,170* 0,621 0 -4,4 -1,94 

 Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 2,725* 1,338 0,044 0,08 5,37 

  Ipar 2,650* 1,173 0,025 0,33 4,97 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés 1,782 1,266 0,161 -0,72 4,28 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 2,547* 1,179 0,033 0,22 4,88 

  Oktatás 2,6 1,374 0,061 -0,12 5,32 

  Építőipar 2,280* 1,15 0,049 0,01 4,55 

  Kereskedelem, javítás -0,52 1,101 0,637 -2,7 1,66 

 Szállítás, raktározás, posta és távközlés Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,943 1,09 0,389 -1,21 3,1 

  Ipar 0,868 0,881 0,326 -0,87 2,61 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -1,782 1,266 0,161 -4,28 0,72 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 0,766 0,889 0,391 -0,99 2,52 

  Oktatás 0,818 1,135 0,472 -1,43 3,06 

  Építőipar 0,498 0,849 0,558 -1,18 2,18 

  Kereskedelem, javítás -2,302* 0,781 0,004 -3,85 -0,76 

 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,178 0,989 0,858 -1,78 2,13 

  Ipar 0,103 0,752 0,892 -1,38 1,59 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,547* 1,179 0,033 -4,88 -0,22 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,766 0,889 0,391 -2,52 0,99 

  Oktatás 0,053 1,037 0,96 -2 2,1 

  Építőipar -0,267 0,714 0,709 -1,68 1,14 

  Kereskedelem, javítás -3,067* 0,632 0 -4,32 -1,82 

 Oktatás Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,125 1,214 0,918 -2,28 2,53 

  Ipar 0,05 1,03 0,961 -1,99 2,09 

  Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás -2,6 1,374 0,061 -5,32 0,12 

  Szállítás, raktározás, posta és távközlés -0,818 1,135 0,472 -3,06 1,43 

  Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás -0,053 1,037 0,96 -2,1 2 

  Építőipar -0,32 1,003 0,75 -2,3 1,66 

  Kereskedelem, javítás -3,120* 0,947 0,001 -4,99 -1,25 

 Építőipar Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat 0,445 0,953 0,641 -1,44 2,33 

 Ipar 0,37 0,704 0,6 -1,02 1,76 
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Homogeneous Subsets 

 
Súlyozott változócsoportok 

 Subset for alpha = 0.05 
 

Ágazat 
N 1 2 

Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 

8 3,88 
 

Ipar 20 3,95  
Oktatás 7 4,00  
Ingatlanügyek, gazdasági 
szolgáltatás 

19 4,05 
 

Építőipar 25 4,32  
Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés 

11 4,82 4,82 

Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

5 6,60 6,60 

Kereskedelem, javítás 50  7,12 

Student-Newman-Keulsa,b 

Sig.  ,098 ,058 
Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 

8 3,88 
 

Ipar 20 3,95  
Oktatás 7 4,00  
Ingatlanügyek, gazdasági 
szolgáltatás 

19 4,05 4,05 

Építőipar 25 4,32 4,32 
Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés 

11 4,82 4,82 

Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

5 6,60 6,60 

Kereskedelem, javítás 50  7,12 

Tukey HSDa,b 

Sig.  ,121 ,050 
Mezőgazdaság, vad- és 
erdőgazdálkodás, halászat 

8 3,88 
 

Ipar 20 3,95  
Oktatás 7 4,00  
Ingatlanügyek, gazdasági 
szolgáltatás 

19 4,05 
 

Építőipar 25 4,32 4,32 
Szállítás, raktározás, posta és 
távközlés 

11 4,82 4,82 

Szálláshely szolgáltatás, 
vendéglátás 

5 6,60 6,60 

Tukey Ba,b 

Kereskedelem, javítás 50  7,12 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 11,090. 
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed. 
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24. számú melléklet: A második hipotézishez tartozó eredmények 
 

Cluster membership 
Case 

number 
Cluster Distance 

Case 
number 

Cluster Distance 
Case 

number 
Cluster Distance 

1 1 ,000 49 11 ,000 97 25 ,000 
2 2 ,000 50 11 ,000 98 26 ,000 
3 3 ,000 51 4 ,000 99 2 ,000 
4 4 ,000 52 14 ,000 100 4 ,000 
5 2 ,000 53 2 ,000 101 31 ,000 
6 1 ,000 54 14 ,000 102 10 ,000 
7 7 ,000 55 15 ,000 103 23 ,000 
8 8 ,000 56 16 ,000 104 4 ,000 
9 9 ,000 57 25 ,000 105 25 ,000 
10 10 ,000 58 17 ,000 106 15 ,000 
11 2 ,000 59 18 ,000 107 19 ,000 
12 12 ,000 60 18 ,000 108 32 ,000 
13 13 ,000 61 21 ,000 109 7 ,000 
14 4 ,000 62 4 ,000 110 1 ,000 
15 4 ,000 63 19 ,000 111 33 ,000 
16 1 ,000 64 4 ,000 112 18 ,000 
17 4 ,000 65 1 ,000 113 21 ,000 
18 3 ,000 66 7 ,000 114 4 ,000 
19 2 ,000 67 29 ,000 115 4 ,000 
20 20 ,000 68 11 ,000 116 4 ,000 
21 21 ,000 69 4 ,000 117 7 ,000 
22 22 ,000 70 4 ,000 118 16 ,000 
23 23 ,000 71 20 ,000 119 34 ,000 
24 12 ,000 72 4 ,000 120 15 ,000 
25 25 ,000 73 16 ,000 121 15 ,000 
26 7 ,000 74 24 ,000 122 35 ,000 
27 23 ,000 75 29 ,000 123 16 ,000 
28 2 ,000 76 2 ,000 124 16 ,000 
29 29 ,000 77 26 ,000 125 16 ,000 
30 1 ,000 78 1 ,000 126 1 ,000 
31 4 ,000 79 12 ,000 127 25 ,000 
32 29 ,000 80 12 ,000 128 2 ,000 
33 1 ,000 81 2 ,000 129 29 ,000 
34 23 ,000 82 1 ,000 130 2 ,000 
35 4 ,000 83 3 ,000 131 1 ,000 
36 1 ,000 84 20 ,000 132 4 ,000 
37 2 ,000 85 1 ,000 133 1 ,000 
38 2 ,000 86 27 ,000 134 14 ,000 
39 2 ,000 87 28 ,000 135 36 ,000 
40 23 ,000 88 4 ,000 136 26 ,000 
41 23 ,000 89 7 ,000 137 1 ,000 
42 10 ,000 90 2 ,000 138 37 ,000 
43 29 ,000 91 15 ,000 139 1 ,000 
44 5 ,000 92 20 ,000 140 38 ,000 
45 29 ,000 93 16 ,000 141 16 ,000 
46 6 ,000 94 2 ,000 142 4 ,000 
47 29 ,000 95 30 ,000 143 7 ,000 
48 29 ,000 96 2 ,000 144 4 ,000 
      145 39 ,000 
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Number of Cases in each Cluster 
1 16,000 

2 17,000 

3 3,000 

4 21,000 

5 1,000 

6 1,000 

7 7,000 

8 1,000 

9 1,000 

10 3,000 

11 3,000 

12 4,000 

13 1,000 

14 3,000 

15 5,000 

16 8,000 

17 1,000 

18 3,000 

19 2,000 

20 4,000 

21 3,000 

22 1,000 

23 6,000 

24 1,000 

25 5,000 

26 3,000 

27 1,000 

28 1,000 

29 9,000 

30 1,000 

31 1,000 

32 1,000 

33 1,000 

34 1,000 

35 1,000 

36 1,000 

37 1,000 

38 1,000 

Cluster 

39 1,000 

Valid 145,000 
Missing ,000 

 



 

 198 

25. számú melléklet: A harmadik hipotézishez tartozó eredmények 
 

Descriptives 

95% Confidence 
Interval for Mean 

 N Mean 
Std.  

Deviation 
Std. Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Min Max 

Egyáltalán nem fontos 8 4,13 1,885 ,666 2,55 5,70 2 6 

Nem fontos 14 3,36 1,646 ,440 2,41 4,31 0 6 

Átlagos szerepe van 25 4,72 2,052 ,410 3,87 5,57 2 10 

Fontos szerepe van 42 6,40 2,768 ,427 5,54 7,27 1 12 
Nagyon fontos szerepe 
van 

56 5,32 2,861 ,382 4,56 6,09 0 12 

Total 145 5,28 2,699 ,224 4,83 5,72 0 12 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Súlyozott változócsoportok 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3,109 4 140 ,017 

 
ANOVA 

Súlyozott változócsoportok 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 123,503 4 30,876 4,671 ,001 
Within Groups 925,463 140 6,610   
Total 1048,966 144    

 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Súlyozott változócsoportok 

  
95% Confidence 

Interval 

  

(I) A 
visszaforgatott 

nyereség szerepe 
a vállalati 

tevékenység 
finanszírozásában 

(J) A 
visszaforgatott 

nyereség szerepe 
a vállalati 

tevékenység 
finanszírozásában 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Nem fontos ,768 1,140 ,962 -2,38 3,92 

Átlagos szerepe 
van -,595 1,044 ,979 -3,48 2,29 

Fontos szerepe 
van -2,280 ,992 ,151 -5,02 ,46 

Egyáltalán nem 
fontos 

Nagyon fontos 
szerepe van -1,196 ,972 ,733 -3,88 1,49 

Egyáltalán nem 
fontos -,768 1,140 ,962 -3,92 2,38 

Átlagos szerepe 
van 

-1,363 ,858 ,508 -3,73 1,01 

Tukey HSD 

Nem fontos 

Fontos szerepe 
van 

-3,048 ,793 ,002 -5,24 -,85 
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Nagyon fontos 
szerepe van -1,964 ,768 ,084 -4,09 ,16 

Egyáltalán nem 
fontos ,595 1,044 ,979 -2,29 3,48 

Nem fontos 1,363 ,858 ,508 -1,01 3,73 
Fontos szerepe 
van 

-1,685 ,649 ,077 -3,48 ,11 

Átlagos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van -,601 ,618 ,867 -2,31 1,11 

Egyáltalán nem 
fontos 2,280 ,992 ,151 -,46 5,02 

Nem fontos 3,048 ,793 ,002 ,85 5,24 

Átlagos szerepe 
van 1,685 ,649 ,077 -,11 3,48 

Fontos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van 1,083 ,525 ,242 -,37 2,53 

Egyáltalán nem 
fontos 1,196 ,972 ,733 -1,49 3,88 

Nem fontos 1,964 ,768 ,084 -,16 4,09 
Átlagos szerepe 
van 

,601 ,618 ,867 -1,11 2,31 

Nagyon fontos 
szerepe van 

Fontos szerepe 
van 

-1,083 ,525 ,242 -2,53 ,37 

Nem fontos ,768 1,140 ,502 -1,49 3,02 
Átlagos szerepe 
van 

-,595 1,044 ,570 -2,66 1,47 

Fontos szerepe 
van 

-2,280 ,992 ,023 -4,24 -,32 

Egyáltalán nem 
fontos 

Nagyon fontos 
szerepe van -1,196 ,972 ,220 -3,12 ,72 

Egyáltalán nem 
fontos -,768 1,140 ,502 -3,02 1,49 

Átlagos szerepe 
van 

-1,363 ,858 ,115 -3,06 ,33 

Fontos szerepe 
van 

-3,048 ,793 ,000 -4,62 -1,48 

Nem fontos 

Nagyon fontos 
szerepe van -1,964 ,768 ,012 -3,48 -,45 

Egyáltalán nem 
fontos ,595 1,044 ,570 -1,47 2,66 

Nem fontos 1,363 ,858 ,115 -,33 3,06 
Fontos szerepe 
van 

-1,685 ,649 ,010 -2,97 -,40 

Átlagos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van -,601 ,618 ,332 -1,82 ,62 

Egyáltalán nem 
fontos 2,280 ,992 ,023 ,32 4,24 

Nem fontos 3,048 ,793 ,000 1,48 4,62 
Átlagos szerepe 
van 

1,685 ,649 ,010 ,40 2,97 

Fontos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van 1,083 ,525 ,041 ,05 2,12 

LSD 

Nagyon fontos 
szerepe van 

Egyáltalán nem 
fontos 1,196 ,972 ,220 -,72 3,12 
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Nem fontos 1,964 ,768 ,012 ,45 3,48 
Átlagos szerepe 
van 

,601 ,618 ,332 -,62 1,82 

Fontos szerepe 
van 

-1,083 ,525 ,041 -2,12 -,05 

Nem fontos ,768 1,140 1,000 -2,48 4,02 
Átlagos szerepe 
van 

-,595 1,044 1,000 -3,57 2,38 

Fontos szerepe 
van 

-2,280 ,992 ,230 -5,11 ,55 

Egyáltalán nem 
fontos 

Nagyon fontos 
szerepe van -1,196 ,972 1,000 -3,97 1,58 

Egyáltalán nem 
fontos -,768 1,140 1,000 -4,02 2,48 

Átlagos szerepe 
van 

-1,363 ,858 1,000 -3,81 1,09 

Fontos szerepe 
van 

-3,048 ,793 ,002 -5,31 -,78 

Nem fontos 

Nagyon fontos 
szerepe van -1,964 ,768 ,116 -4,16 ,23 

Egyáltalán nem 
fontos ,595 1,044 1,000 -2,38 3,57 

Nem fontos 1,363 ,858 1,000 -1,09 3,81 
Fontos szerepe 
van 

-1,685 ,649 ,105 -3,54 ,17 

Átlagos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van -,601 ,618 1,000 -2,37 1,16 

Egyáltalán nem 
fontos 2,280 ,992 ,230 -,55 5,11 

Nem fontos 3,048 ,793 ,002 ,78 5,31 
Átlagos szerepe 
van 

1,685 ,649 ,105 -,17 3,54 

Fontos szerepe 
van 

Nagyon fontos 
szerepe van 1,083 ,525 ,408 -,41 2,58 

Egyáltalán nem 
fontos 1,196 ,972 1,000 -1,58 3,97 

Nem fontos 1,964 ,768 ,116 -,23 4,16 
Átlagos szerepe 
van 

,601 ,618 1,000 -1,16 2,37 

Bonferroni 

Nagyon fontos 
szerepe van 

Fontos szerepe 
van 

-1,083 ,525 ,408 -2,58 ,41 

*The mean difference is significant at the 0,05 level. 
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26. számú melléklet: A negyedik hipotézishez tartozó eredmények 
 

Descriptive statistics 
Milyennek ítéli meg vállalkozása eladósodottságát? 

Valid 136 N 
Missing 9 

Mean 1,78 
Median 2,00 
Mode 1 
Std. Deviation ,867 
Variance ,751 
Skewness ,445 
Std. Error of Skewness ,208 
Kurtosis -1,199 
Std. Error of Kurtosis ,413 
Minimum 0 
Maximum 4 

25 1,00 

50 2,00 

Percentiles 

75 3,00 

 
Model Summary (Indepentdent variable: „Változócsoportok”) 

Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

  1 ,094 ,009 -,002 1,226 

 
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 1,226 1 1,226 ,816 ,369 

Residual 138,263 92 1,503   

1 

Total 139,489 93    

 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part 

(Constant) 2,296 ,269  8,520 ,000    1 

Debt_ratio ,424 ,470 ,094 ,903 ,369 ,094 ,094 ,094 

 
Residuals Statistics 

  
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation N 

Predicted Value 2,30 2,72 2,51 ,115 94 
Residual -2,551 3,373 ,000 1,219 94 
Std. Predicted Value -1,872 1,807 ,000 1,000 94 
Std. Residual -2,081 2,752 ,000 ,995 94 
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Descriptive Statistics 
  Mean Std. Deviation N 

Súlyozott változócsoportok 4,99 2,650 94 
Debt_ratio ,5067 ,27072 94 

 
 

Model Summary (Indepentdent variable: „Súlyozott változócsoportok”)  

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 1 ,085 ,007 -,004 2,654 

 
ANOVA 

Model 
Sum of Squares df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 4,743 1 4,743 ,673 ,414 
Residual 648,246 92 7,046   

1 

Total 652,989 93    

 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Correlations 
Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

Zero-
order 

Partial Part 

(Constant) 4,567 ,583  7,827 ,000    
1 

Debt_ratio ,834 1,017 ,085 ,820 ,414 ,085 ,085 ,085 

 
 

Residuals Statistics 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Predicted Value 4,57 5,40 4,99 ,226 94 
Residual -5,068 7,388 ,000 2,640 94 
Std. Predicted Value -1,872 1,807 ,000 1,000 94 
Std. Residual -1,909 2,783 ,000 ,995 94 
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27. számú melléklet: Az ötödik hipotézishez tartozó eredmények 
 

Descriptive tatistics 

 Lízing 
Vállalati 
kötvény 

Európai uniós 
forrás 

Faktorálás Váltó Értékpapírok 

Valid 145 145 145 145 145 145 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean ,62 ,00 ,28 ,12 ,01 ,10 

Median 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Mode 1 0 0 0 0 0 

Std. Deviation ,487 ,000 ,448 ,331 ,083 ,296 

Variance ,237 ,000 ,201 ,109 ,007 ,088 

Skewness -,503  1,013 2,304 12,042 2,761 

Std. Error of 
Skewness 

,201 ,201 ,201 ,201 ,201 ,201 

Kurtosis -1,772  -,987 3,353 145,000 5,700 

Std. Error of 
Kurtosis 

,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 

25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

50 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Percentiles 

75 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 

 
Correlations 

  Súlyozott 
változócsoportok 

Súlyozott 
forrástípusok 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,292 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 145 145 

Correlation 
Coefficient 

,292 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Kendall's tau_b 

Súlyozott 
forrástípusok 

N 145 145 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,360 

Sig. (2-tailed) . ,000 

Súlyozott 
változócsoportok 

N 145 145 

Correlation 
Coefficient 

,360 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

Spearman's rho 

Súlyozott 
forrástípusok 

N 145 145 
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28. számú melléklet: A kérdőív 

Tisztelt Válaszadó! Stion Zsuzsa vagyok, a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment 
tanszékének tanársegéde. Phd-hallgatóként jelen kérdőív a doktori értekezésem megírásához nyújt 
segítséget, a benne szereplő válaszokat kizárólag az értekezés megírásához használom fel és semmilyen 
más formában nem kerülnek nyilvánosságra. Kérem, szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére. 
Együttműködését és válaszait előre is köszönöm! 
 

Stion Zsuzsa 
 

KÉRDŐÍV A KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖZVETETT FINANSZÍROZÁSÁRÓL  
 

(A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES ÉS ANONIM) 
 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
[V_I_1] 

Cégalapítás éve: ……….. 
[V_I_2] 

Társasági forma: 
1 Rt 3 Bt 5 Egyéb:………………………………………. 
2 Kft 4 Kkt 9 Nem válaszolt 

 
 

[V_I_3] 
1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő A foglalkoztatottak száma 2007-ben 

(Jelölje X-szel!)    
 
 

[V_I_4] 
Milyen ágazat(ok)ban működik a vállalkozás? 
1 Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat (A, B) 
2 Bányászat (C) 
3 Feldolgozóipar (D) 
4 Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás (E) 
5 Építőipar (F) 
6 Kereskedelem, javítás (G) 
7 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (H) 
8 Szállítás, raktározás, posta és távközlés (I) 
9 Pénzügyi közvetítés (J) 
10 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás (K) 
11 Oktatás (M) 
12 Egészségügyi, szociális ellátás (N) 
13 Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (O) 
99 Nem válaszolt 
 
 
Ha több ágazatban is működik, akkor kérem, rangsorolja azokat, fontossági sorrend 
alapján! 
1.  
2.  
3.  
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[V_I_5] 
Az Ön vállalkozása beszállítója-e valamely nagyvállalatnak vagy multinacionális 
vállalatnak? 
0 Nem 
1 Igen 
9 Nem válaszolt 

[V_I_6] 
Milyen könyvvezetési rendszert alkalmaznak a vállalkozásnál? 
0 Egyszeres könyvvitel 
1 Kettős könyvvitel 
9 Nem válaszolt 

[V_I_7] 
A számviteli beszámolót könyvvizsgáló auditálja? 
0 Nem 
1 Igen 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 

[V_I_8] 
Milyen számviteli szabályozórendszer alapján készíti a beszámolót a vállalkozás? 
1 A hatályos magyar számviteli törvény alapján 
2 A hatályos magyar számviteli törvény és a nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok (IFRS) alapján is 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 
II.  A VÁLLALATI T ŐKESTRUKTÚRA JELLEMZ ŐI  

 
[V_II_1] 

Kérem, minősítse ötfokozatú skálán, hogy a vállalati tevékenység finanszírozásában 
milyen szerepet játszanak az alábbi források!  
(1-egyáltalán nem fontos, 2-nem fontos, 3-átlagos szerepe van, 4- fontos, 5-nagyon fontos, 9-nem válaszolt) 

Forrás típusa 1 2 3 4 5 9 
Alapítói vagyon       
Visszaforgatott eredmény       
Ismerősöktől, családtagoktól, barátoktól kapott kölcsön       
Állami támogatás, állami pályázati források       
Európai Uniós pályázati források       
Kockázati tőke       
Rövid lejáratú forinthitel (1 éven belül)       
Rövid lejáratú devizahitel (1 éven belül)       
Hosszú lejáratú forinthitel (1 éven túl)       
Hosszú lejáratú devizahitel (1 éven túl)       
Vállalati kötvénykibocsátás       
Értékcsökkenés       
Faktoring       
Lízing       
Szállítói hitelek       
Vevőktől kapott előlegek       
Váltó       
Értékpapírok        
 



 

 206 

 
[V_II_2] 

Mi a véleménye a kkv-k számára elérhető hitellehetőségekről? (Több válasz is 
lehetséges!) 
1 Nem tartom jó finanszírozási formának, mert magasak az adminisztratív és egyéb 

bankköltségek, rugalmatlan finanszírozási forma 
2 Nem tartom jó finanszírozási formának, mert nehezen lehet hozzáférni 
3 Nem tartom jó finanszírozási formának, mert a kis- és középvállalkozások számára nincs 

elég megfelelő konstrukció 
4 Kedvező finanszírozási formának találom, mert alacsony költségszinttel is megfelelő hitelt 

lehet találni 
5 Kedvező finanszírozási formának találom, mert gyorsan hozzá lehet férni 
6 Kedvező finanszírozási formának találom, mert sokféle konstrukció közül lehet választani 
7 Egyéb:……………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 
 
 
 

[V_II_3] 

Mi a véleménye a lízingről? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Nem tartom jó finanszírozási formának, mert nehezen lehet hozzáférni 
2 Nem tartom jó finanszírozási formának, mert magasak a költségei 
3 Nem tartom jó finanszírozási formának, az árfolyamkockázat miatt 
4 Nem tartom jó finanszírozási formának, az egy évnél rövidebb futamidő miatt 
5 Egyéb:…………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 
 
 
 
Amennyiben már lízingelt, milyen pénznemben vette igénybe? (Több válasz is 
lehetséges!) 

1  Forint 3  Svájci frank (CHF) 8  Nem vonatkozik rá 
2  Euró (EUR) 4  Egyéb:………………………. 9  Nem válaszolt 

 
 
 

[V_II_4] 
Mi a véleménye a vállalati kötvénykibocsátásról? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Kedvezőbb a kamata, mint a hiteleknek 
2 Rugalmasabbak lehetnek a törlesztési feltételei 
3 Kamatával csökkenthető az adózás előtti eredmény 
4 Túl magasak a kibocsátási költségek 
5 Túl sok adminisztratív munka van vele 
6 Nehéz lenne vevőt találni hozzá 
7 Egyéb:……………………………………………………………………………………... 
9 Nem válaszolt 
 
 
Működése során alkalmazta már a vállalati kötvénykibocsátást? 
0 Nem 1 Igen 
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[V_II_5] 

Mi a véleménye az európai uniós pályázati forrásokról? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Nem tartom jó finanszírozási forrásnak, mert túl bonyolult a rendszer 
2 Nincs időm a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokra 
3 A pályázatokra az állam és az egyéb szakmai szervek nem hívják fel kellőképpen a 

figyelmet 
4 Egyéb:…………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 
Működése során pályázott már európai uniós forrás elnyerésére? 
0 Nem 1 Igen 
 

[V_II_6] 

Mi a véleménye a faktorálásról? (Több válasz is lehetséges!) 
1 A faktorálás segítségével hamarabb a pénzemhez jutok 
2 Túl magasak a költségei 
3 Nem tudom alkalmazni, mert általában magánszemélyek a vevők 
4 Nem ismerem ezt a finanszírozási formát 
5 Egyéb:…………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 
Működése során alkalmazta már a faktoringot? 
0 Nem 1 Igen 
 

[V_II_7] 

Mi a véleménye a váltóról? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Túl magasak a költségei 
2 Túl hosszú a futamideje 
3 Kamatával nem csökkenthető az adózás előtti eredmény 
4 A magyarországi gyakorlatban nem elfogadott fizetési forma 
5 Nem ismerem ezt a finanszírozási formát 
6 Egyéb:…………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 

 
Működése során alkalmazta már a váltót? 
0 Nem 1 Igen 
 

[V_II_8] 

Mi a véleménye az értékpapírokról? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Eladásukkal könnyű forráshoz jutni 
2 Eladásuk során plusz hozam, árfolyamnyereség és kamat is keletkezik 
3 Túl sok az adminisztrációs munka velük 
4 Túl időigényes az információszerzés az értékpapírok esetén 
5 Egyéb:…………………………………………………………………………………….. 
9 Nem válaszolt 
 
Milyen futamidej ű értékpapírokat vásárol? (Több válasz is lehetséges!) 
1 Rövid lejáratú 
2 Hosszú lejáratú 
3 Egyéb:……………………………………………………………………………………... 
8 Nem vonatkozik rá 
9 Nem válaszolt 
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[V_II_9] 

Milyennek ítéli meg vállalkozása eladósodottságát? 
1  Egyáltalán nincs eladósodva 4  Nagyon eladósodott 
2  Kismértékben eladósodott 9  Nem válaszolt 
3  Átlagosan eladósodott  

 
III. A számviteli rendszer jellemzői 

 
[v_III_1] 

Az alapítás átszervezés közvetlen költségeit… 
0 Nem aktiválják 1 Aktiválják 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 

Ha aktiválják, akkor az értékcsökkenés leírási ideje… 
1 1 év 2 2 év 3 3 év 4 4 év 5 5 év 8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

[v_III_2] 

A kísérleti-fejlesztés közvetlen költségeit… 
0 Nem aktiválják 1 Aktiválják 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 

Ha aktiválják, akkor az értékcsökkenés leírási ideje… 
1 1 év 2 2 év 3 3 év 4 4 év 5 5 év 8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
[v_III_3] 

A negatív üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenési leírási ideje… 
1 5 év 2 5 évnél több:…………… 8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
[v_III_4] 

A 100.000 Ft alatti immateriális javak egyösszegű leírását… 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

[v_III_5]  
Az immateriális javak értékcsökkenési leírási módszere a többi esetben… 
1    Lineáris, minden évben ugyanakkora összegű leírás 
2    A használati idő elején magasabb összegű – gyorsított – leírás 
3    A használati idő elején kisebb összegű – lassított - leírás 
4    Egyéb:……………………………………………………………………………………… 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 

 
[v_III_6]  

Az immateriális javak terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál alkalmazott 
tartós és jelentős mérték:……………..hónap………………év…………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 

 
[v_III_7]  

Az immateriális javak piaci értéken történő értékelését… 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 
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[v_III_8]  
A 100.000 Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű leírását… 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
 
 

[v_III_9]  
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módszere a többi esetben… 
1    Lineáris, minden évben ugyanakkora összegű leírás 
2    A használati idő elején magasabb összegű – gyorsított – leírás 
3    A használati idő elején kisebb összegű – lassított - leírás 
4    Egyéb:……………………………………………………………………………………… 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 

[v_III_10] 
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál alkalmazott tartós 
és jelentős mérték:……………..hónap………………év…………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 

[v_III_11] 

A tárgyi eszközök piaci értéken történő értékelését… 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
[v_III_12] 

A részesedéseket… 
1 Közvetlen beszerzési áron értékelik 
2 Átlagáron értékelik 
3 FIFO módszer szerint értékelik 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 

[v_III_13] 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat… 
1 Közvetlen beszerzési áron értékelik 
2 Átlagáron értékelik 
3 FIFO módszer szerint értékelik 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 

[v_III_14] 

Az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó árfolyam-különbözetet… 
0 Időben nem határolják el 
1 Időben elhatárolják 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
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[v_III_15] 

Az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó nem realizált árfolyamveszteséget… 
0 Időben nem határolják el 
1 Időben elhatárolják 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 
 

[v_III_16] 

A befektetett pénzügyi eszközök terven felüli értékcsökkenésénél és annak visszaírásánál 
alkalmazott tartós és jelentős mérték:…………..hónap………………év…………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 
 

[v_III_17] 
A befektetett pénzügyi eszközök piaci értéken történő értékelését… 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
[v_III_18] 

A saját termelésű készleteket… 
1    Közvetlen önköltségen értékelik 
2    Súlyozott közvetlen önköltségen értékelik 
3    FIFO módszer szerint értékelik 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 
 

[v_III_19] 

A vásárolt készleteket… 
1 Közvetlen beszerzési áron értékelik 
2 Csúsztatott átlagáron értékelik 
3 Éves átlagáron értékelik 
4 FIFO módszer szerint értékelik 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 

 
 

[v_III_20] 

A készletek értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős 
mérték:…………….hónap…..……………év…….……………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 

[v_III_21] 

A követelések értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős 
mérték:…………..hónap………………év…………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
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[v_III_22] 

A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírokat… 
1 Közvetlen beszerzési áron értékelik 
2 Átlagáron értékelik 
3 FIFO módszer szerint értékelik 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 
 

[v_III_23] 
A forgó értékpapírok értékvesztésénél és visszaírásánál alkalmazott tartós és jelentős 
mérték:…………..hónap………………év…………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 

[v_III_24] 

A valuta- és devizakészleteknél alkalmazott értékelési eljárás… 
1 Átlagár 
2 FIFO módszer 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 
 
 

[v_III_25] 

A külföldi pénznemben fennálló tételeket… 
1 Vételi árfolyamon értékelik 
2 Eladási árfolyamon értékelik 
3 A vételi és eladási árfolyam átlagán értékelik 
4 MNB középárfolyamon értékeli 
8 Nem tudja 
9 Nem válaszolt 

 
[v_III_26] 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek összevont fordulónapi átértékelési 
különbözetének jelentős határa:………………………..% 
8    Nem tudja 
9    Nem válaszolt 
 

[v_III_27] 

A várható jövőbeni költségekre céltartalékot… 
0 Nem képeznek 1 Képeznek 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 

 
[v_III_28] 

A valós értéken történő értékelést... 
0 Nem alkalmazzák 1 Alkalmazzák 
8 Nem tudja 9 Nem válaszolt 
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IV.  BESZÁMOLÓ ADATOK (EFT) 
Megnevezés 2007 Megnevezés 2007 

Mérlegfőösszeg  
Értékhelyesbítés értékelési 
tartaléka 

 

Befektetett eszközök  Valós értékelés értékelési tartaléka  
Immateriális javak 
értékhelyesbítése 

 Hátrasorolt kötelezettségek  

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  Hosszú lejáratú kötelezettségek  
Tartós részesedés  Tartozások kötvénykibocsátásból  
Tartósan adott kölcsön  Rövid lejáratú kötelezettségek  
Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

 Rövid lejáratú hitel  

Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 

 Rövid lejáratú kölcsön  

Befektetett pénzügyi eszközök 
értékelési különbözete 

 Váltótartozások  

Forgóeszközök  Szállítói kötelezettségek  

Készletek  
Kötelezettségek értékelési 
különbözete 

 

Követelések  
Származékos ügyletek negatív 
értékelési különbözete 

 

Váltókövetelések  Céltartalékok  
Követelések értékelési 
különbözete 

 Aktív id őbeli elhatárolások  

Származékos ügyletek pozitív 
értékelési különbözete 

 Passzív időbeli elhatárolások  

Forgatási célú értékpapírok  Nettó árbevétel  
Értékpapírok értékelési 
különbözete 

 Értékcsökkenési leírás  

Pénzeszközök  Adózás előtti eredmény  
Saját tőke  Társasági adó  
Jegyzett tőke  Mérleg szerinti eredmény  
 

KÖSZÖNÖM, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE MUNKÁMAT ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


