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1. A disszertáció célja, témája és szerkezete 

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 

helyzetének, 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 

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

                                                 
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. 
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  
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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 felsőoktatási 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.]. 

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 

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

gyakran akadályokba ütköznek8.  

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. 

- 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 kötelezettségeit egyszerűsítő „legújabb” számviteli 

vívmányra. 

- A TITKOS ÖNFINANSZÍROZÁS ESZKÖZTÁRÁNAK FELDERÍTÉSE : a közvetett 

finanszírozás eszköztárának részletes elemzésével azokra a lehetőségekre próbáltam 

                                                 
8 Ezt a megállapítást az OECD országtanulmánya is megerősíti [OECD Economic Surveys: Hungary 2010, 
OECD Publishing 2010]. 
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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. 

 

Az értekezés szerkezete 

Az értekezés két részre tagolható, egyrészt a szakirodalom feldolgozására, amely a 

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

ismertetésére.  

Az értekezés felépítése 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

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 

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) 

E
lm

él
et

i r
és

z 
G

ya
ko

rla
ti 

ré
sz

 

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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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 

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, 
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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 ismertetésére9, 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 

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. 

                                                 
9 Véleményem szerint az egyes tagállamok finanszírozási sajátosságainak felderítése önálló elemzés, akár 
disszertáció témáját is képezheti. 
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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. 

fejezetben10 összegyűjtött titkos önfinanszírozási eszközök alkalmazásának vizsgálatán 

alapult. 

 

A titkos önfinanszírozás fogalma és gyakorlati jelentősége 

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 vállalati finanszírozás módszereit 

foglalja össze a következő ábra: 

 

                                                 
10 A 6. fejezet előkészítéseként funkcionált a számvitel és az értékelési eljárások „evolúciójáról” szóló 5. fejezet, 
amelyet a KKV IFRS-ről szóló alfejezet tesz teljessé. 
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A vállalati finanszírozás módjai 

 

Forrás: Katits 2002 22. o. 

A belső finanszírozás lehetséges változatai az önfinanszírozás és a vállalati vagyon 

átstrukturálása. Az önfinanszírozás11 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 lehetővé12. 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.].  

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 

                                                 
11 Illés és szerzőtársai [2001 249-250. o.] önfinanszírozásnak a mérleg szerinti eredmény visszaforgatása révén 
megvalósuló finanszírozást nevezik. 
12 A titkos önfinanszírozás lehetőségeiről részletesen az értekezés 6. fejezetben írtam. 

Részesedés finanszírozás 

Finanszírozás 

Külső finanszírozás Belső finanszírozás 

Saját finanszírozás 

Társasági (tagi) kölcsön 

Idegen finanszírozás 

Hibrid finanszírozás 

Nyilvános önfinanszírozás 

Titkos önfinanszírozás 

Finanszírozás a tőke 
felszabadításából 
(vagyon átcsoportosítás) 

Zárt körben 

Nyilvánosan 

Bank 

Vállalat 
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új belépők nyilvános vagy zártkörű kibocsátási eljárás során válhatnak tulajdonossá13. 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 kötvény14 

kibocsátásával.  

Katits Etelka könyvében15 találtam tehát rá arra a gondolatmenetre, amely segített a 

téma lehatárolásában, pontosításában. Az értekezés középpontjába 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 közvetett vagy indirekt finanszírozás véleményem szerint így 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. 

A következő 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.  

 

                                                 
13 A részvénytársaságokkal és a részvénykibocsátással kapcsolatos jogi körülményeket Magyarországon a 
gazdasági társaságokról szóló törvény X. fejezete határozza meg. 
14 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)]. 
15 KATITS Etelka (2002): Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 
Kft., Budapest 



 

10 

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 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. 

A közvetett finanszírozás jelentőségét egy számszerű példa segítségével is 

alátámasztottam, ezért a fenti táblázatból kiválasztottam egy számviteli választási 

lehetőséget16 és a következőkben levezetem ennek az alternatívának a lehetséges kimeneteleit. 

Mind a választási alternatívák elméleténél, mind pedig a gyakorlati példa és a paraméteres 

levezetés esetén korlátozó feltételeket határoztam meg. 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 kötelezettségeket17, valamint azt feltételeztem, hogy az adózott eredményt 

visszaforgatják a vállalkozásba, vagyis az osztalék összege nulla. 

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 el18. 

 
 
 

                                                 
16 Természetesen bármelyik eljárás hatása számszerűsíthető. 
17 Az úgynevezett „kapcsolódó tételeket”, például a lekötött tartalékba vezetendő összegeket. 
18 A példa levezetéséhez az ötletet Éva [2006 113-115. o.] adta. 



 

13 

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 
 

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: 
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I. Az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválják 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
= +

−
=

+
−

++
+
−

+
+
−

+
+
−

=
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) 

 

2. 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 
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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. 

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. 

3. A kutatás módszertana 

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 kritikusan 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 
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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. 

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 került. 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-

analízis, többszörös összehasonlítási eljárások, klaszteranalízis. 

4. A hipotézisek értékelése 

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. 
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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 

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: 
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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. 

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 
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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 

egyben azt is jelentené, hogy a vállalkozás finanszírozása során diverzifikáltabb 

forrásstruktúrát alakít ki. 

5. A kutatás 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. 

A kutatás újszerű eredményei 

A bevezetésben megfogalmazott kutatási célok, valamint a fejezetek sorrendjében haladva az 

értekezés véleményem szerint újszerű eredményei a következők: 
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1. Az Európai Unióban működő kkv-k által alkalmazott finanszírozási források 

rangsora 

2. A Magyarországon működő kkv-k által alkalmazott finanszírozási források 

rangsora 

A finanszírozási 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 kutatási19 eredményeken alapul.  

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: az értekezés 3.2. alfejezetében 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: az értekezés 4.1. alfejezetében 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 érdeklődik a másik országban működő kkv-k általános eladósodottsága, 

forrásstruktúrája, finanszírozási gyakorlata iránt. 

                                                 
19 Lásd az értekezés 4. fejezetében többször hivatkozott EC Flash Eurobarometer. 
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3. A magyarországi kkv finanszírozás tapasztalatainak összegzése: az értekezés 4.2. 

alfejezetében 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: az értekezés 6. fejezete 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. 
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