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Finanszírozás 
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Finanszírozás lényege, fontosabb formái 

• A finanszírozás a hétköznapi szóhasználatban a 
legegyszerűbben pénzzel való ellátásként jellemezhető.  

 

• Magánszemélyeknek 

• Üzleti vállalkozásoknak 

anyagi természetű céljaik eléréséhez különféle termékekre és 
szolgáltatásokra van szükségük, melyek megszerzéséhez pénzre 
kell szert tenniük. 

 

Nem csak pénz segítségével történhet a finanszírozás! 

• Pl. más eszköz formájában (apport, ajándék) 
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Vállalkozásfinanszírozás  

• A vállalkozás-finanszírozás tömören a vállalat 
működéséhez szükséges források biztosítását jelenti. 

 

• A vállalkozás-finanszírozás valójában ennél jóval összetettebb, 
komplexebb fogalom: 
– a forrásigény felmérését,  

– a finanszírozással kapcsolatos döntések megalapozását, 
meghozatalát és  

– végrehajtását, sőt  

– hatásuk utólagos visszamérését is magában foglalja. 
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Vállalkozásfinanszírozás  

• olyan tudatos tevékenység, melynek célja a vállalkozás indulásához, 
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges források előteremtése és 
azok ésszerű felhasználása 

 

• Célja:  
– a rendelkezésre álló pénzeszközöknek a termelési folyamathoz történő 

célszerű hozzárendelése annak érdekében, hogy azok  megtérülése révén 
• nyereséget lehessen elérni, illetve 

• a piac által elismerten növelni lehessen a vállalkozás vagyonát. 
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Vállalkozásfinanszírozási döntések 

Mit kell mérlegelni? 

• a saját és idegen tőke arányát (tőkeszerkezet) 
– VAGYON VÁLTOZATLAN MARAD! 

• a finanszírozásnak milyen formáját választja 

• mely eszközök fedezetéül milyen pénzforrást választ 

 

Finanszírozási döntések 

 

 

vállalkozások tőkeszerkezete 
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befolyás 



Tőkeszerkezet értelmezése 

• vagyonkimutatásban (mérlegben) értelmezhető 

• megmutatja a forráson belül milyen arányt képvisel a saját 
tőke és az idegen tőke 

• csak a forrás oldal vizsgálatát jelenti 

• az idegen tőkén belüli arány vizsgálatára is van lehetőség  
– hosszú- és rövid lejáratú kötelezettség aránya 
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Milyen forma? Honnan származik? 



Vállalkozásfinanszírozás formái 

Belső (ön) finanszírozás 

– Adózott nyereség visszaforgatása 

– Vagyonátrendezésből 

 

Külső finanszírozás 

– Tulajdonosoktól – részesedés finanszírozás 
• Jegyzett tőke emelése 

– Osztalék, részesedés 

– Hitelezőktől – idegen finanszírozás 
• Kötelezettség  

– Kamat  
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Vállalkozói hitelek 

Hitelszükségletet kiváltó okok 

 

Befektetések köréből: 
- A vállalkozó nem rendelkezik a szükséges saját tőkével 

- Az idegen tőke költsége kisebb, mint a saját tőke elvárt hozama 

- A saját tőke megszerzésének hosszú időigénye időszerűtlenné teszi a befektetést 

 

A folyó forgóeszközök körében: 
- A bevételek és kiadások pénzáramai időben eltérnek 

- A termelés és értékesítés szezonális jellege 

- Taktikai raktárra termelés (készlettartás) 

- Saját források le vannak kötve 
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Vállalkozó hitelek 

• A vállalkozói hiteleknek számos típusa elérhető, attól függően, hogy milyen 
célra és időtávra szeretnénk igénybe venni.  

– És ezek kombinációi! 

 

• Általánosságban elmondható, hogy a hosszabb távú és a fedezet mellett 
nyújtott hitelek alacsonyabb, míg a rövidtávú és fedezet nélküli hitelek 
magasabb kondícióval érhetők el. 
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Vállalkozó hitelek igénylése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A sikeres hitelfelvételhez legalább 1, de inkább 2 lezárt pénzügyi év, pozitív eredmény és 
számlaforgalom, valamint NAV igazolás szükséges. 
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Vállalkozói hitelek alaptípusai:   
1. Folyószámla hitelek 

• Gyors, egyszerű  

• Átmeneti, előre nem látható forráshiány áthidalására 

• Szabadon felhasználható, folyamatosan rendelkezésre áll 

• Fedezet: a vállalkozás számlaforgalma 

 

• „Kedvezőtlen” konstrukciók 

• Viszonylag alacsony összeghatár 
– Maximális összeget az előző évi árbevételhez /15-25%/ vagy folyószámla 

forgalomhoz igazítva határozzák meg 
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Pl. Széchenyi Kártya  
folyószámlahitel röviden: 

• kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban 
részesített hitelkonstrukció 

• szabadon felhasználhatja bármilyen - a vállalkozás érdekében felmerülő – 
kiadásra (átmeneti nehézség) 

• KKV-k számára 
– legalább egy (két – 25M Ft felett) lezárt üzleti évvel rendelkezik,  

– nincs lejárt hitel- és köztartozás 

• már 500 000 forinttól igényelheti, összege akár az 50 millió forintot is elérheti 

• a hitelkeret összege egy évig változatlan,  
– 1+1 év 

• törlesztés: futamidő végén 

• nem szükséges tárgyi fedezet 
– 10M Ft felett lehet ingatlanfedezet 

– egyéb esetekben kezességvállalás, beszedési megbízás 
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Széchenyi Kártya Hitelprogram 

• a mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított 
– Egy (két) lezárt üzleti évvel rendelkezik 

• Fiatal mezőgazdasági termelőnek nem szükséges 

– Nincs lejárt hitel- és köztartozás 

• kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban 
részesített hitelkonstrukció 

• akár 100 millió forint 
– Fiatal mezőgazdasági termelő esetén max. 25M Ft 

• akár ingatlanfedezet nélkül is 
– Kezességvállalás 

– 25-50 M Ft között kérhető a biztosíték 

– 50 M Ft felett ingatlan/ingóság fedezet szükséges 

• 1-3 év, évente felülbírálat 

• törlesztés: a futamidő végén egy összegben 

• kondíciók 
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Vállalkozói hitelek további alaptípusai: 

2. Szabad felhasználású (kötetlen) vállalkozói hitel:  
• ingatlanfedezet mellett biztosít széles körű felhasználási lehetőséget  

• a bank nem vizsgálja a hitel célját és a felhasználás módját 

• hitelhez juthatnak azon vállalkozások is, melyek gazdálkodásuk, pénzügyi helyzetük megítélése 
alapján nem minősülnének hitelképesnek 

• a hitelkérelem gyors és egyszerű, viszont nem ez a legkedvezőbb kondíciójú hitel 

• nem szükséges üzleti terv benyújtása, kezdő vállalkozás is igényelheti (max. az ingatlan forgalmi 
értékének 30%-áig, 10M Ft-ig) 

 

3. Forgóeszköz hitel: Nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, akár 36 

hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök finanszírozására alkalmas. Forintban és 
devizában. Max. 50 M Ft értékhatárig. Rulírozó vagy eseti formában. Pl. Széchenyi Hitel 

 

4. Beruházási és fejlesztési hitel: Bármely fejlesztési célra. Egy adott beruházást (nettó értéken) 

hitelez meg, ahol a biztosíték maga a projekt. Alkalmas más hitelek kiváltására is. Futamidő: 1-10 
év. Önerő: 20-30%. Pl. Széchenyi Hitel 
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Széchenyi Kártya Hitelprogram 

• kifejezetten forgóeszközök finanszírozására alkalmas 
– Min. 13 max. 36 hónap 

• Vállalkozás döntése alapján 

• KKV-k számára 
– lezárt egy (két – 10M Ft felett) üzleti év után 

– nincs lejárt hitel- és köztartozás 

• 1 M Ft-tól 50 M Ft-ig 
– Egyszerre több forgóeszköz hitel is lehet, együttesen max. 50 M Ft 

• folyósítás számla alapján lehetséges 

• törlesztés havonta 
– akár 8 hónap türelmi időt követően 

• kezességvállalás szükséges 
– legalább 50 %-os mértékű tulajdonosának 

– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozótól különböző magánszemélynek 

• kondíciók 
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Széchenyi Kártya Hitelprogram 

• A vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását segítő kedvezményes 
hitel 

• KKV-k számára 
– Legalább egy éve működik 

– Nincs lejárt hitel- és köztartozása 

• Max. 50 M Ft, max. 10 éves futamidőre 
– Összköltség min. 20%-ának megfelelő önerő szükséges 

• Folyósítás számla alapján történik 

• Törlesztés  
– Tőketörlesztés: max. 2 éves türelmi időt követően 

– Havi vagy negyedéves időközönként 

• Biztosítékai: 
– Garanciaintézmény, magánszemély + beruházás tárgya 

• Kondíciók  
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Széchenyi Kártya Hitelprogram 

 

• a projekt befejezését követően folyósított vissza nem térítendő állami 
támogatások előfinanszírozására szolgál 

• KKV-k számára 
– Legalább egy éves működés 

– Kezdő vállalkozás, amennyiben a projekt ezt nem zárta ki 

• Max. 50 M Ft, de max. az elnyert támogatás összege 

• Futamidő max. 60 hónap 
– 18 hó rendelkezésre tartás 

• Folyósítás számla alapján történik 

• Törlesztés a támogatásból 

• Biztosítékok:  
– Garanciaintézményi, magánszemély, tárgyi biztosíték 
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Széchenyi Kártya Hitelprogram 

• Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti 
– KKV-k elegendő önrész hiányában is pályázhatnak 

• legalább egy éves működés 
– ahol a pályázat nem zárja ki, kezdő vállalkozás 

 

• 500e Ft – 50M Ft 

• 13 hónaptól 120 hónapig 
– 18 hó rendelkezésre tartás 

• tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erő 

 

• a hitel folyósítása számla alapján történik  

• tőke törlesztésére akár 2 éves türelmi idő 
– negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van  

– tőketörlesztés lineáris 
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Vállalkozói hitelek alaptípusai: 
Mikrohitel  

• mikrovállalkozások (induló vállalkozások is) 
– a foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele nem haladja meg a 

200 millió forintot 

• beruházási és fejlesztési céljaihoz 
– Ingatlan, gépek, berendezések, járművek, szoftverek 

• forgóeszköz (anyag, áru) szükségletük finanszírozására  

 

• 0,5-10 millió forint 

• 3,9 %, a teljes futamidő alatt változatlan 

• Futamidő: 
– Beruházás: legfeljebb 10 év,  

– Forgóeszközre : legfeljebb 3 év,  
• maximum egy év türelmi idővel a tőkére 

 

• Kizárólag ingatlanfedezet mellett folyósítható 
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A faktoring ügylet értelmezése 
 

A faktorálás áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő 
kereskedelmi számlán alapuló rövid lejáratú 
pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. 
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A faktor ügylet szereplői 

 

- A faktorbank, mely a faktoring szolgáltatást nyújtja 

- Az áruügylet eladója, amely a faktoring szolgáltatás vevője 

- Az áruügylet vevője, aki az adós, a fizetésre kötelezett 
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A faktorügylet 

 

Alábbi szolgáltatásokat jelentheti: 

- Adminisztrációs feladatok ellátása 

- Követelések behajtása 

- Követelésfinanszírozás 

- Hitelezési kockázat átvállalása 
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Adminisztratív szolgáltatás 

 

Főkönyvi számlák vezetése, követelések nyilvántartása, pénzügyi 
tanácsadás, statisztikai kimutatások készítése. 

 

Követelések behajtása (inkasszálás) 

 

Azt a faktorügyletet, amely csak az adminisztrációs szolgáltatást és 
a követelések behajtását tartalmazza, alapfaktoring ügyletnek 
nevezzük. 

A jogosult csak akkor jut a pénzéhez, ha az adós esedékességkor 
fizet, ill. amikor a faktor a követelést behajtotta. 
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Követelések finanszírozása 
 
A bank a rá engedményezett követelést megvásárolja. Két formája 

lehetséges: 
 

Visszkereseti: a bank a jogosulttól megvásárolja annak követelését 
azzal a feltétellel, ha esedékességkor a kötelezett nem vagy csak 
részben fizet, akkor a követelés engedményezője a különbözetet ill. 
a teljes összeget neki megfizeti. 

 

Visszkereset nélküli: a vevő nemfizetéséből eredő kockázatot a bank 
magára vállalja. 
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A faktoring előnyei 
 

- Csökken a kinnlevőség, eszközök forgási sebessége nő 

- Cash-flow felgyorsul 

- Bevétel tervezhető, újra-befektethető 

- Követelések időben megérkeznek (kedvezőbb fizetési feltételeket adhat) 

- Költségei alacsonyabbak a hitelnél 

 

A faktoring díja 
 

Kamat + kockázatvállalás díja + keret-felállítási díj (egyszeri és folyamatos), 
melynek mértéke függ a bruttó számlaértéktől. 
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Faktoring:  

 

- Rövid lejáratú követelést vesz 
meg 

- Számlakövetelést 

- Kis összegű követelésre is kiterjed 

- A vevő az ügyletről többnyire 
tudomást szerez (klasszikus 
faktorálás) 

- Visszkereseti jog kikötése gyakori 

- Költségek nagysága a 
szolgáltatásoktól függ 

 

Forfeit ügylet: 

 

- Az exportőr közép- és hosszú 
lejáratú követeléseit veszi meg 

- Váltó és számlakövetelés 

- Jelentősebb összegű 
követelésekre terjed ki 

- A vevő nem szerez tudomást az 
ügyletről 

- Visszkereseti jog kikötése kizárt 

- Díja igen magas 
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A termelési eszközök megszerzésének lehetséges 
módozatai 

 

- Készpénzes vásárlás: az ellenérték megfizetése mellett az eladó a dolgot átadja 
a vevőnek, a tulajdonjog átszáll. A vevő viseli a használattal kapcsolatos 
költségeket, jogosult a hasznok szedésére. Viseli a pusztulás, écs veszélyeit. 

 

- Részletvétel/hitel: a vevő a szerződés tárgyát azzal a feltétellel vásárolja meg, 
hogy a vételárat a szerződésben meghatározott időtartamon belül megfizeti. 

 Jogosult a hasznok szedésére, a költségeket viseli, nyilvántartásába veszi az 
eszközt, écs-t elszámolja. 

 A tulajdonjog átszáll + elidegenítési és terhelési tilalom, míg az ellenértéket ki 
nem egyenlítették. 
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- Bérlet: a szerződés alapján a bérlet tárgya a bérbeadó tulajdonában marad, 
időleges használatra adja át a dolgot a bérbevevőnek. A bérbeadó tartja 
nyilván, számolja el az écs-t. A fenntartási költséget a bérbevevő állja. 

 

 Lízing 
Fogalma: Az ügylet keretében a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát 

a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy a lízingbevevő 
meghatározott idejű használatába adja. 

Egy polgári jogi, eszköz alapú finanszírozási szerződésfajta, a bérlet és az adásvétel 
keveredéséből alakult ki. 

 

Hazánkban az 1970-es évektől adott a jogi szabályozás a lízingügylettel kapcsolatban.  
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A lízing értelmezése 

 

A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj 
megfizetésére vállal kötelezettséget.  

A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek 
tulajdonjogát a lízingbevevő csak a finanszírozási futamidő 
végén, az összes lízingdíj, valamint az ún. maradványérték 
megfizetését követően szerezheti meg (kivétel: operatív 
lízing).  

Tulajdonjog a finanszírozóé!! 
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Fajtái  
A lízingnek két alapvető fajtáját különböztetjük meg: 

 
Az operatív (működési) lízing esetében a szerződés tartalma nem a 
finanszírozás, hanem a szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbeadó 
valamilyen eszközt meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében a 
lízingbevevő használatába ad, a lízingbevevő pedig a futamidő lejártával a 
lízingtárgyat visszaszolgáltatja a lízingbeadónak. Az eszköz tulajdonjoga a 
lízingbeadónál marad.   

• lízingelő: a díjak költségként elszámolhatók, így csökkentik az adóalapot, a 
saját erő és a havi díjak áfája visszaigényelhető 
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• A pénzügyi (finanszírozási) lízing, amelynek keretében a 
lízingbeadó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a 
szerződés lejáratakor a lízingbevevő jellemzően él a szerződés 
által biztosított vételi jogával, és ezzel megszerzi a lízingelt 
vagyontárgy tulajdonjogát. 

 Tulajdonos: a lízingbeadó 

 Nyilvántartás: a lízingbevevőnél 

 Amortizáció: a lízingbevevőnél 

 

Adókedvezmény: kamat! (KKV tárgyi eszköz beruházás esetén) 
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A pénzügyi lízingen belül: 
nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízing 

 

• A zárt végű pénzügyi lízingnél  
– a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus 

• Vagyonszerzési illeték a futamidő elején 

– lízingelő: áfa fizetés a futamidő kezdetén, mely a számla alapján egy összegben 
visszaigényelhető, költségek: amortizáció, kamat 

 

• Nyílt végű lízingnél 
– a lízingbevevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a 

futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja (vevőkijelölési jog), 
• Vagyonszerzési illeték a futamidő végén 

– vagy szerződést hosszabbíthat,  

– lízingelő: áfa fizetés havonta, tőkerészek áfa-tartalma visszaigényelhető 
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Előnyök: 
 
• Jellemzően kisebb önerővel is igénybe vehető (-5%).  
• Biztonságosabb a finanszírozó számára. 
• Gyors elbírálás, gyakran rugalmasabb fizetési ütemezés  
• Adózási előnyök a költségek leírásában: pl. operatív lízing esetén a teljes bérleti díj 

és minden egyes járulékos szolgáltatás áfájára vonatkozik az adólevonási jog. 
 
 

Hátrányok: 
 
A futamidő végi tulajdonszerzés kevésbé biztosított, mint a hitel esetében, mert 
könnyebben felbontható a szerződés a lízingbeadó által (ő a tulajdonos végig). 
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A KKV SZEKTOR FINANSZÍROZÁSI 
SAJÁTOSSÁGAI 
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Egyes vállalkozási körök lehatárolása 

• Három szempont szerinti besorolás 
– A létszámfeltétel kötelező 
– Emellett még egy feltétel teljesülése elegendő 

• Mikrovállalkozás 
– Létszám: 10 fő max. 
– Nettó árbevétel/mérlegfőösszeg: 2 M euro max. 

• Kisvállalkozás 
– Létszám: 50 fő max. 
– Nettó árbevétel/mérlegfőösszeg: 10 M euro max. 

• Középvállalkozás  
– Létszám: 250 fő max. 
– Nettó árbevétel: 50 M euro max. 
– mérlegfőösszeg: 43 M euro max.  
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A KKV szektor makrogazdasági szerepe 

• Európai Unióban kiemelt szerepet játszanak 

• bejegyzett cégek több mint 99%-a kis- és középvállalkozás, 
hasonlóan hazánkban is 

• magyar kkv. átlagos mérete kisebb, tulajdonosi 
tőkeellátottsága gyengébb 

• hazai kkv-k körében sajnálatosan sok a kényszervállalkozás 
– munkanélküliségtől való menekülés 

• Többsége a belső piacra specializálódott 
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KKV szektor támogatása pl. –  
2018. aktuális 

 

• Építőipart támogató eszközbeszerzési pályázat! 

• Szállodák és panziók létesítésére és felújítására a Balaton térségében! 

• 1,7 milliárdos pályázat indul középvállalkozásoknak 

• 5 milliárd forintos fejlesztési forrás vállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásaihoz 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
 
SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profiljának specializálása intelligens szakosodással: 
mezőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás növénytermesztés, alternatív szántóföldi 
növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése 


