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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma jelentősége 

A rendszerváltást követő gazdasági átalakulás érzékenyen érintette az agrár-
struktúrát. A kárpótlási és privatizációs folyamatok során a mezőgazdasági vál-
lalatok átalakultak vagy felbomlottak. Más szemléletű — magán — tulajdonosi 
struktúra jelent meg. A megváltozott gazdasági, piaci viszonyok újfajta kihívá-
sok elé állították a vállalatokat. 

A gazdaság mély recessziója közepette hatályba lépett csődtörvény bizonytalan-
ná tette a bankhitelek behajthatóságát. Ilyen körülmények között különösen sú-
lyos terhet rótt a banki szférára az időközben ugyancsak életbe lépett pénzinté-
zeti törvény. Mindez megváltoztatta, megszigorította a hitelt nyújtók és a hitel-
felvevők viszonyát, rádöbbentette őket az adósminősítés és újraminősítés fon-
tosságára. 

A vállalkozás és a finanszírozó pénzintézet közötti kapcsolatot két nézőpontból 
lehet szemlélni: 

1. a pénzintézet és a vállalkozás, mint leendő ügyfele, 
2. a pénzintézet és a vállalkozás, mint meglévő ügyfele. 

Az első esetről akkor beszélhetünk, amikor a vállalkozásnál idegen tőke iránti 
igény jelentkezik. Ennek különböző okai lehetnek: termelésbővítés, átmeneti 
válság, a szezonalításból eredő likviditási nehézségek stb. A pénzintézet meg-
vizsgálja a kínálkozó befektetési lehetőséget, és a vizsgálat eredményétől függő-
en a kapcsolat létrejön — vagy nem jön létre. A második esetről akkor beszélhe-
tünk, amikor a pénzintézet a folyamatban lévő hitelt kezeli vagy újakat bocsát 
rendelkezésre a vállalkozás igényeinek és helyzetének megfelelően. Mind a két-
féle viszony nagyon fontos közös mozzanata a vállalkozói ügyfélkör minősítése, 
más szóval adósminősítés. Tehát a vállalkozások és azokat finanszírozó pénzin-
tézetek kapcsolata a vállalkozások fizetőképességének megítélésére vezethető 
vissza. 

A vevők és az eladók közötti halasztott fizetések vagy végtermékben való el-
számolás esetén szintén rövid távú adós – hitelező viszonyt alakul ki (rövid lejá-
ratú kötelezettségek), amelyet nem mindig jellemez a szerződés szerinti teljesí-
tés. A fizetési határidők, módok és limitek kialakításához mind a vevőnek, mind 
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az eladónak szüksége van minősítő rendszerre. A vállalatok vezetősége számára 
rendkívül fontos mind a saját vállalatuk, mind a partnereik fizetőképességének 
az előrejelezhetősége. 

A fizetésképtelenség, illetve fizetőképesség statisztikai módszerekkel történő 
előrejelzése nem új keletű. A hitelezési gyakorlatban külföldön már évtizedek 
óta alkalmazzák. Magyarországon is egyre jobban terjednek a csődfüggvények 
az adósminősítési rendszerekben. Ennek ellenére a vállalatvezetésben még elég 
ritkán, a mezőgazdasági szférában egyáltalán nem használják ezeket a módsze-
reket. Véleményem szerint a mezőgazdasági vállalatok fizetőképességének meg-
ítélésében figyelembe kell venni a következő, a mezőgazdaságra jellemző té-
nyezőket: 

• a magyar mezőgazdaság krónikus tőkehiányban szenved, a tőkeszerkeze-
te eltér ágazatokétól, 

• a magyar mezőgazdaság tőkehozamai (saját és idegen tőke jövedelmező-
sége) más ágazatokéhoz képes fordítva alakulnak, 

• a likviditási és egyéb pénzügyi mutatók értékei a szezonalitás miatt egy 
éven belül nagymértékben ingadoznak, s értelmezésük változhat a ki-
számításuk időpontjától függően. 

Indokolt lehet tehát a fizetőképességet, illetve a fizetésképtelenséget előrejelző 
módszerek kifejlesztése kifejezetten a magyar mezőgazdasági vállalatok részére. 

1.2. Célkitűzések 

Értekezésem tárgya a mezőgazdasági vállalkozások és azokat finanszírozó pénz-
intézetek kapcsolatrendszerének talán legfontosabb részét képező adósminősítés, 
és azon belül a fizetésképtelenség objektív előrejelzése pénzügyi mutatók segít-
ségével. 

A fizetésképtelenség közeledésének korai felismerése a finanszírozó pénzinté-
zetnek és a vállalkozásnak is érdeke. Az utóbbira ez akkor is igaz, amikor eset-
leg még nem is tervezi az (újabb) idegen tőke bevonását. A menedzsment in-
formációs rendszerbe beépített fizetésképtelenség előrejelzési modell fontos 
eszköz lehet a menedzsment kezében, mivel segítségével nyomon követheti a 
vállalat fizetőképességének a meghozott irányítási döntésektől függő alakulását. 
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Kutatómunkám célkitűzései a következők: 

1. a többváltozós csődelőrejelzési modellek hazai mezőgazdasági vállalko-
zások fizetőképességének megítélésében való alkalmazhatóságának 
vizsgálata a külföldön kifejlesztett csődelőrejelzési modellek elemzésén 
keresztül; 

2. programozható — szoftveresen megvalósítható — szabályrendszer ki-
alakítása a pénzügyi mutatók számításához a modellfejlesztésben való 
felhasználás céljából; 

3. fizetésképtelenség-előrejelzési modell(ek) kifejlesztése kifejezetten a 
magyar mezőgazdasági vállalkozások részére, a kifejlesztett modell(ek) 
felhasználási lehetőségeinek bemutatása; 

4. annak megállapítása, hogy az éves beszámoló mérlegéből és eredmény-
kimutatásából nyert adatok alapján képezhető pénzügyi mutatók közül 
— azok alkalmazhatóságát figyelembe véve —, melyek a legfontosab-
bak a magyar mezőgazdasági vállalatok fizetőképességének megítélésé-
ben. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A mezőgazdasági pénzgazdálkodás 
sajátosságai 

Az élelmiszeripar finanszírozásában a bankok kisebb kockázatot és nagyobb 
jövedelmezőséget vélnek, mint a mezőgazdaságban, ezért stratégiájuk eltérő 
aszerint, hogy a teljes agrárgazdasági vertikumot vagy csak az élelmiszeripart 
hitelezik (MNB, 1999). 

A mezőgazdasági pénzgazdálkodás egyik — s talán a legfontosabb — jellemző-
je az idényszerűség, amely jellegzetes hatást gyakorol a pénzeszközökre és mű-
ködő tőke alakulására. Az idényszerűség hatását egy mezőgazdasági szövetkezet 
adatai alapján az 1. ábra szemlélteti. 

 
 Pénzáramlás folyamatos működésből 

   A működő tőke alakulása 

   (PUPOS, 2000)

1. ábra. A pénzügyi helyzet változása egy mezőgazdasági szövetkezet tényadatai alapján 
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A szezonalítás miatt rossz a termelő eszközök és kapacitások kihasználtsága, s 
nagyobb készletállomány is szükséges a biztonságos gazdálkodáshoz. Mindez 
hozzájárul a mezőgazdaság finanszírozásának kockázatosságához. A fejleszté-
sek finanszírozásának a mezőgazdaságra jellemző tulajdonsága, hogy a kimuta-
tott jövedelem bizonyos hányada készletben jelenik meg, ami finanszírozás 
szempontjából a törlesztési kötelezettségek teljesítését behatárolja, végső soron 
a hitelképességet rontja (PUPOS, 2000). 

A termelés eredményességét, jövedelmezőségét alapvetően a hozamok alakulása 
határozza meg. A hozamok nagysága sok — vezetői döntéssel nem befolyásol-
ható — természeti tényezőtől függ: időjárás, kártevők stb. Ezek egy része káros, 
de a hatásuk ellen nem, vagy csak viszonylag kis mértékben lehet védekezni. 
Ebből kifolyólag azonos ráfordítási színvonal mellett eltérő hozamot és nyeresé-
get lehet realizálni. Ezzel szemben kockázat-csökkentő tényezőknek számít a 
termékek és termelési folyamatok viszonylagos állandósága, rendszeres ismét-
lődése és ebből fakadó piaci és begyakorlási előnyök (BUZÁS, 2000). 

A mezőgazdasági vállalatok fejlesztésének, működtetésének lényegében minden 
mozzanata összefüggésbe hozható a gazdasági kockázattal, illetve annak kezelé-
sével (BUZÁS, 2000). A kockázatos és idényszerű volta miatt a mezőgazdasági 
termelés tőkeigényes. Azonban a gazdálkodók többsége a rendszerváltás előtt is 
a mezőgazdaságban tevékenykedett. Tőkefelhalmozás nem történt, melynek 
részben az az oka, hogy az ágazatban realizálható jövedelmek — többnyire — 
alkalmatlanok voltak erre, részben hiányzott a tulajdonosi érdek. Ennek követ-
keztében a magyar mezőgazdaság vagyon- és tőkevesztése 1980-s éve óta tart 
(TAKÁCS – TAKÁCSNÉ, 1999). Az ágazat krónikus tőkehiányban szenved, 
áringadozások következtében a vállalkozások kénytelenek tevékenységüket di-
verzifikálni, ami a tőke elaprózódásához és a specializációból származó gazda-
sági előnyről való lemondáshoz vezet súlyosbítva a tőkehiányt. Folyamatos 
romlás következtében a magyar mezőgazdaság tőkeellátottsága 1999-ben meg-
közelítette a hitelképesség szempontjából kritikus szintet. A 2. ábrán látható, 
hogy a tőkeellátottság folyamatos romlásával nő az idegen tőke szerepe (tőkeát-
tétel, idegen tőke/összes tőke), s a hosszú lejáratú idegen tőke arányának növe-
kedésével a mezőgazdaság eladósodik. A termelés növekvő forgóeszközigényét 
egyre nagyobb arányban finanszírozzák tartós forrásból. A konzervatív finanszí-
rozási stratégia költségesebb finanszírozási szerkezetet jelent, mivel nő az ide-
gen tőkének a megtermelt eredményből való részesedése és csökken a jövede-
lemnek a termelésbe visszajutó része. Az önfinanszírozás képessége csökken, 
ezért az eladósodottságot csökkenteni, a tőkeellátottságot javítani kell. Normális 
gazdálkodási körülmények között ez a termelésben keletkezett jövedelem visz-
szaforgatásával történik. Ha erre nincs lehetőség, akkor állami beavatkozásra 
van szükség. 
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3. ábra. A tőke jövedelmezőségének alakulása a magyar mezőgazdaságban 
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A nagy mértékű eladósodottságnak köszönhetően a saját tőke jövedelmezősége 
sokkal kisebb — gyakran negatív —, mint az összes tőke jövedelmezősége (3. 
ábra). A tőkehozamok alakulása a mezőgazdaságban eltér a többi ágazat többsé-
gében tapasztalhatótól (1. táblázat). Ennek következtében a pénzügyi mutatók 
értelmezése és értékelés más — az ágazati sajátosságoknak megfelelő — meg-
közelítést igényel. 

1. táblázat. A nemzetgazdasági ágak, ágazatok jövedelmezősége 1999-ben 

Nemzetgazdasági ág, ágazat Össztőke 
jövedelmezősége1 

Saját tőke 
jövedelmezősége2

Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat 0,05 -1,41 

Bányászat 0,53 0,26 

Élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása 0,7 -0,18 

Feldolgozóipar 3,42 5,17 

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1,24 2,24 

Építőipar 3,32 6,28 

Kereskedelem, javítás 0,81 0,21 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás -3,66 -12,45 

Szállítás, raktározás, posta és távközlés 3,17 5,94 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 2,59 5,15 

Oktatás, egészségügyi, szociális ellátás 8,06 10,97 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 0 -0,51 

Összesen 1,63 1,9 
(KSH, 2001) 

A 2. táblázatban látható, hogy mind a középes, mind a nagy vállalkozások vesz-
teségesek, és csak a kevésbé hitelképes (lásd később) kis vállalkozások tudtak 
nyereséget termelni, ami, véleményem szerint, a kis vállalkozások tőkestruktúrá-
jának alakulásával és nem tisztán piaci alapú finanszírozásával magyarázható. 
A banki gyakorlatban a kis vállalkozások hitelezése a személyi kölcsönök nyúj-
tásában alkalmazottakhoz hasonló minősítési feltételek mellett történik, mivel az 
ilyen vállalkozások pénzügyei gyakran szorosan összekapcsolódnak a családi 
költségvetésekkel. Saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy a fizetésképtelensé-
gük előrejelzése bizonytalanabb, mint a nagyoké. 

                                                 
1 ( )

( )
Üzemi üzleti tevékenység eredményeÖssztőke jövedelmezősége

Összes saját idegen tőke
=

+
 

2 Szokásos vállalkozási eredménySaját tőke jövedelmezősége
Saját tőke

=  
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2. táblázat. A méretkategóriák szerinti üzemcsoportok jövedelmezőségi mutatói a társas 
vállalkozásoknál 

Méretkategóriák (1000 Ft SFH) 
Megnevezés Mértékegység kicsi 

≤ 20 000 
közepes 

20 001 – 70 000 
nagy 

>70 000 
Üzemszám  102 90 41 
Mezőgazdasági terület ha 184,79 1.035,38 2.071,82 
Bruttó termelési érték 1000 Ft/ha 327,74 228,37 252,81 
Üzemi költségek 1000 Ft/ha 305,01 227,35 249,94 
Üzemi tevékenység eredménye 1000 Ft/ha 22,73 1,02 2,87 
Pénzügyi műveletek eredm. 1000 Ft/ha – 9,75 – 8,07 – 9,77 
Mérleg szerinti eredmény 1000 Ft/ha 10,34 – 8,26 – 6,56 
Mérleg szerinti eredmény 1000 Ft/üzem 1.911,46 – 8.547,68 – 13.590,61 
Term. ért.-arányos jöv.-ség % 5,06 – 3,30 – 2,23 
Össztőke jövedelmezősége % 8,17 1,71 3,14 
Saját tőke jövedelmezősége % 9,09 – 6,23 – 3,54 
Munkajövedelmezőség 1000 Ft/ÉME 879,32 501,66 632,22 

SFH = standard fedezeti hozzájárulás1 (KESZTHELYI – KOVÁCS, 2000)
 

Az ismertetett jellegzetességek kedvezőtlen hatásának csökkentéséhez a mező-
gazdaság sajátosságait figyelembe vevő gazdaságpolitikai eszközök alkalmazása 
szükséges: állami költségvetési támogatások, árszabályozás, külgazdasági kap-
csolatok szabályozása (vámok, lefölözések stb.). Az állam piacszabályozó tevé-
kenysége társadalmilag is motivált. 1999-ben a 165,4 milliárd Ft-ra módosított 
agrártámogatási előirányzatból január 1. és december 31. között 159,6 mil-
liárd Ft került felhasználásra illetve folyósításra (FVM, 2000). 

A mezőgazdasági vállalkozók hitelgazdálkodását a támogatási rendszer kamat-
támogatással, állami kezességgel és garanciavállalással segíti. Az 3. táblázat 
adatai alapján megfigyelhető a hitelállomány növekedése, amely azt mutatja, 
hogy a finanszírozó pénzintézetek pozitívan értékelték ezen intézkedések mező-
gazdasági vállalatok hitelképességére gyakorolt hatását. A hitelszolgálat meg-

                                                 
1 A standard fedezeti hozzájárulás (SFH, ang.: Standard Gross Margin) egyenlő a tevékenység 
bruttó termelési értéke és a felhasznált változó költségek különbségével. Minden régióban, min-
den növényi és állati termékhez (területegységre, vagy egy állatra vonatkoztatva) egy bizonyos 
SFH-érték van rendelve, amelyet az üzemekből gyűjtött empirikus adatok alapján határoznak 
meg. Az időjárás hatására fellépő hozamingadozások, valamint az input/output árak módosulásai 
miatt keletkező torzítások kiküszöbölése érdekében három év átlagát veszik alapul. Az egység-
nyi méretre vonatkozó értékeket az ágazat méretével megszorozva adódik az illető ágazat stan-
dard fedezeti hozzájárulása, majd ezeket az egész gazdaság szintjén összegezve, megkapjuk az 
ökonómiai üzemméretet jelző SFH-értéket. Tehát az üzemméretet végeredményben a vállalko-
zás átlagos jövedelemtermelő potenciálja fejezi ki (KESZTHELYI – KOVÁCS, 2000). 
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könnyítése érdekében a minisztérium a hitelek átütemezését tette lehetővé 1999-
ben. 

3. táblázat. A kamattámogatásban részesíthető hitelek és kölcsönök összefoglaló adatai 
(milliárd Ft) 

Fennálló hitelállomány 
január 1-jén 

Új hitelszerző-
dések Megnevezés 

1998 1999 

Fennálló hitel- 
állomány 1999. 

XII. 31-én 
1998 1999 

Éven belüli forgóeszköz 
hitelek összesen 92,1 94,8 110,9 128,2 125,7 

Éven túli forgóeszköz 
hitelek összesen 45,0* 98,4* 100,7** 53,1 23,3 

Éven túli beruházási hite-
lek összesen*** 27,1 33,2 37,5 16,3 16,1 

Tagi kölcsön összesen 7,4 9,5 9,0 2,1**** – 0,5**** 
Mindösszesen 171,6 235,9 258,1 199,7 164,6 
* Az éven túli forgóeszköz hitelek szerződéses állománya. 
** A tényleges hitelállomány a folyó évben esedékessé vált törlesztéseket figyelembe véve. 
*** Reorganizációs célú, valamint Mezőgazdasági és Erdészeti Alapból megvalósuló beruházásokhoz 

1995-ig nyújtott hitelek nélkül. 
**** Új felvétel és visszafizetés egyenlege az I-XII. hónapokban. (FVM, 2000)

 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalkozások finan-
szírozására vonatokozó döntések meghozatala közben nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a mezőgazdaság jellegzetességeit, mivel a hitelezés általános tör-
vényszerűségei csak bizonyos módosításokkal és ágazati sajátosságok figyelem-
be vételével alkalmazhatók. 

2.2. A vállalkozói ügyfélkör adósminősítése a 
pénzintézeteknél 

A bank kockázatos üzem, ennél fogva állandóan felügyelnie kell a tevékenysé-
gét, amely alapvetően idegen források kezelését jelenti. A pénzintézetek kocká-
zata a következő elemekből áll (PSZÁF, 8/2001): 
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1) Hitelkockázat: szűkebb értelemben annak kockázata, hogy a másik 
szerződéses fél hitel-, halasztott pénzügyi teljesítés vagy más hiteljelle-
gű jogviszonyból fakadó fizetési kötelezettségét nem tudja a szerződési 
feltételeknek megfelelően teljesíteni, melynek révén az intézménynek 
vesztesége keletkezhet. Tágabb értelemben hitelkockázatnak minősül 
minden nem-teljesítésből fakadó kockázat, ideértve az adásvételi szer-
ződések nem teljesítéséből fakadó kockázatot (elszámolási kockázat, 
nyitva szállítási kockázat), továbbá az adásvételi szerződések jövőbeli 
teljesítéséből fakadó kockázatot (helyettesítési kockázat). A hitelkocká-
zat a következők szerint csoportosítható: 

a) ügyfélkockázat (customer risk): a szolgáltatást igénybe vevő 
ügyféllel szembeni hitelkockázat, 

b) partnerkockázat (counter party risk): a professzionális pénz- és 
tőkepiaci szereplőkkel szembeni hitelkockázat (pénzügyi intéz-
mények, befektetési vállalkozások, biztosító társaságok, befekte-
tési alapkezelők, más alapkezelők), 

c) kibocsátói kockázat (issuer risk): a hitelviszonyt megtestesítő ér-
tékpapírok, valamint a részvények kibocsátóival szembeni hitel-
kockázat, 

2) Országkockázat (country risk): annak a kockázata, hogy egy ország 
gazdasági szereplői politikai-gazdasági események (politikai kockázat) 
vagy devizahiány miatt bejelentett deviza-átutalási moratórium (transz-
fer kockázat) miatt nem tudják fizetési kötelezettségeiket teljesíteni, 
ezért a kockázatot vállaló intézményt veszteség éri. 

3) Elszámolási kockázat (settlement risk): a pénzügyi teljesítés szempont-
jából esedékes szerződések nem-teljesítéséből eredő kockázat, amely 
abból fakad, hogy a szerződéses partner vagy egy elszámolóház nem 
akar vagy nem képes eleget tenni szerződés szerinti fizetési kötelezett-
ségének. 

4) Nyitva szállítási kockázat: annak a kockázata, hogy az eszköz (áru, ér-
tékpapír, deviza, derivatíva, stb.) eladója leszállítja az eszközt, de nem 
kapja meg az ellenértékét, illetve az eszköz vevője fizet, de nem szállít-
ják le számára az eszközt. 

5) Bizományosi kockázat: annak a kockázata, hogy a megbízásos ügyletet 
megkötötték, és a partner felé teljesíteni kell, de a megbízó nem teljesít. 
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6) Letétkezelői kockázat (custody risk): annak a kockázata, hogy az eszkö-
zök letétbe helyezéséből az intézménynek vesztesége származik a letét-
kezelő vagy alvállalkozójának csődje, illetve működése, hanyag érték-
papír kezelése, stb. miatt. 

7) Teljesítés előtti kockázat (pre-settlement risk): az adásvételi szerződé-
sek jövőbeli teljesítéséből fakadó azon kockázat, hogy a szerződéses 
partner nem teljesítése esetén a szerződést a folyó piaci áron kell újra-
kötni. Mértéke a szerződés piaci értékét jelentő pozitív pótlási költség 
és a piaci árak jövőbeli elmozdulásából fakadó lehetséges jövőbeni hi-
telkockázat összege. 

8) Biztosítéki kockázat (collateral risk): az ügyletkockázathoz tartozik, és 
annak a kockázatát jelenti, hogy egy biztosítékkal fedezett ügylet eseté-
ben az intézmény a biztosítékul elfogadott óvadék vagy a zálogtárgy ér-
vényesítése esetén veszteséget szenved. 

9) Koncentrációs kockázat (concentration risk): az eszközök és mérlegen 
kívüli tételek jelentős hányadának összpontosulása egy ügyfélcsoportra, 
egy ágazatra, egy régióra vagy egy országra, ami jelentős veszteséget 
okozhat, ha az adott gazdasági egység vagy terület pénzügyi-gazdasági 
helyzete romlik. 

Ezek közül a legjelentősebb problémát a hitelkockázat, vagy más néven a visz-
szafizetés kockázata jelenti (REKE, 1999). A visszafizetés kockázatát leginkább 
úgy lehet mérsékelni, hogy a bank megszerzi a szükséges információkat, felméri 
a kockázatot és megteremti a szükséges fedezetet. 

A bankcsődök egyik leggyakoribb oka éppen a nyújtott hitelek vissza nem fize-
tése (КРИВЦОВА, 1997). A műveletek speciális jellege miatt a bankok kocká-
zata egyedinek tekinthető, nem hasonlítható össze más tevékenységek kockáza-
tával, mivel az nem csak a részvényeseket, a bank vezetőit és alkalmazottait 
sújtja, hanem egy esetleges csőd a betétesekre is kedvezőtlenül hat, komoly 
gondokat okozhat az ország gazdaságában (REKE, 1999). 

A vissza nem fizetett hitel veszteségként jelentkezik a bankok mérlegében, így a 
bankok portfoliókialakításának egyik fontos kritériuma a visszafizetési kockázat 
minimalizálása. Amíg a bank teljes portfoliójának a kezelése néhány speciális 
szakismerettel rendelkező szakember feladata, addig a mindennapi hiteltárgyalá-
sok, az évente történő adósminősítési feladatok a hitelezési osztályok dolgozóira 
tartoznak. Tőlük nem várható el ugyanolyan speciális és magas szintű képzett-
ség, azért sem, mert túl drága lenne az alkalmazásuk. Ennek megfelelően min-
den banknál létezik az adóminősítési algoritmus szabályzatok vagy kézikönyvek 
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formájában, amelyek segítségével ezek a rutinfeladatok megfelelő biztonsággal 
elláthatók. 

A vállalkozások és a finanszírozó pénzintézetek kapcsolatainak alakulása szem-
pontjából az ügyfélkockázatot tartom a legfontosabbnak, amely feltárásának és 
kezelésének egyik alapvető eszköze az adósminősítés. 

2.2.1. Az adósminősítés helye a hitelbírálatban és a 
hitelmonitoringban 

A vállalkozói ügyfélkör minősítésének két alapvető esete különböztethető meg: 

1. hitelkérelem benyújtásakor/hitelügylet tárgyalásakor, 
2. az adósok hitelmonitoring keretében évente történő minősítése. 

Az adós jövőbeni fizetőképességének megítélése a vállalkozói ügyfélkörben a 
legnehezebb. Az egyes adósok kapcsán felmerülő ügyfélkockázati tényezők 
csak az általánosság viszonylag magas szintjén hozhatók közös nevezőre. Az 
ügyfélkockázat felmérése ezért a számszerű mutatók számításán túl feltételezi az 
adós üzleti és pénzügyi helyzetének elemzését is. 

A hitelkérelem beérkezését követően a pénzintézet első lépésben az adós előé-
letét veszi szemügyre. Ennek során a bankok megvizsgálják, hogy az adósnak 
nincs-e korábbi, hátralékos tartozása velük szemben, de működik a kereskedelmi 
bankok között úgynevezett bankközi információs rendszer is, vagyis ellenőriz-
hető, hogy más pénzintézetnél nem áll-e fenn hátralékos tartozása az illető vál-
lalkozásnak (FRANK, 2000). Erre azonban nem mindig van lehetőség. A mező-
gazdasági vállalkozások jelentős része (a kis- és közepes vállalkozások többsé-
ge) nem vezet egyáltalán vagy mérhető pénzforgalmú számlát banknál, nincs 
személyes referenciája, érdemleges vállalkozásszerű banki előélete (TAKÁCS – 
TAKÁCSNÉ, 1999). Az is nagyon gyakori, hogy különböző földrajzi, profilbeli, 
ismeretségi stb. okok miatt a hitelt nyújtó és a számlavezető pénzintézet nem 
ugyanaz, ilyenkor a vállalkozás számlavezetési, pénzforgalmi, adósságszolgálta-
tási adatai és szokásai hiányosak vagy egyáltalán nem ismertek. Ennek köszön-
hetően több bank belső adósminősítési szabályzata szerint a mezőgazdasági vál-
lalkozások jelentős részét (őstermelők, kistermelők — mindig) kezdő vállalko-
zásként kezelik, ami gyakran a legrosszabb minősítési osztályba való automati-
kus besorolást jelenti, amelyben vagy egyáltalán nem, vagy csak — a többi osz-
tályhoz képest — komolyabb fedezet mellett kaphatnak hitelt. A kutatásaim azt 
mutatják — más kutatók eredményeihez hasonlóan (ÉLIÁS, 2000) —, hogy 
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jelenlegi formájában a jelzáloghitelezés mezőgazdaságban való használhatósága 
kérdéses (ARUTYUNJAN, 1999). 

A hitelintézet rendszeresen köteles eszközeit (befektetett pénzügyi eszközeit, 
követeléseit, értékpapírjait, illetve pénzeszközeit és készleteit) vállalt kötelezett-
ségeit, valamint egyéb kihelyezéseit értékelni és minősíteni (1996. évi CXII. 
törvény, 86. § (1)). A már folyósított hiteleket évente vagy gyakrabban újrami-
nősítik a hitelmonitoring keretén belül. Ez lehetőséget ad a visszafizetés prob-
lémák korai felismerésére. A monitoring eredményei alapján a bank kidolgozza 
a szükséges intézkedéseket, továbbá céltartalékokat képez a kockázat fedezetére. 

Gyakorlati szempontokat is figyelembe véve a vállalkozói kockázatvállalásoknál 
a bank többféle eljárással mérheti fel a vállalkozások ügyfélkockázatát, de az 
ilyen eljárások többségénél az eredmények számszerűsítése pontozással történik.  

2.2.2. A pénzügyi kockázat elemzése 

Az ügyfélkockázat, vagyis a visszafizetési kockázat — annak az esélye, hogy az 
ügyfél nem szerződésszerűen teljesíti a finanszírozó pénzintézettel szembeni 
fizetési kötelezettségét — elemzése két alapelemből áll: az üzleti és a pénzügyi 
kockázat elemzéséből (4. ábra). Az ábrán, amelyet a 14/2001. (III. 9.) PM ren-
delet, 9. § és néhány bank adósminősítési szabályzata (AMSz1, 2001) alapján 
szerkesztettem, a Bevezetésben említett humán tényezőket és ágazati sajátossá-
gokat az „Üzleti kockázat” alatt tüntettem fel, mivel csak közvetetten számsze-
rűsíthetők és nem képezik ezen értekezés tárgyát. A rendelet szerint: 

„Az ügyfél-, illetve partnerminősítés során pontozással, mátrixok vagy egyéb 
módszerek felhasználásával biztosítani kell, hogy a megfelelő kategória megál-
lapításakor a szubjektív szempontok figyelembevételének aránya ne lehessen 
ötven százaléknál magasabb.” 

Az ügyfélkockázat két fő eleme (üzleti és pénzügyi) egymástól eltérő — de 
egymással szoros kapcsolatban levő — információrendszerekre épül. Az üzleti 
kockázat vizsgálata magában foglalja mindazon tényezők elemzését, melyek 
jelentős szerepet játszanak a vállalkozás tevékenységének, ill. helyzetének alakí-
tásában, de pénzügyi hatásuk az elemzés időpontjában nem — vagy csak nagy 
bizonytalansággal — számszerűsíthető. A pénzügyi kockázat elemzése a szám-

                                                 
1 Az AMSz = AdósMinősítési Szabályzat, a Szerző által bevezetett, technikai jellegű rövidítés. 
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viteli adatokból képezhető mutatószámokkal jellemzett kockázati tényezőkre 
terjed ki. 

* rendelet álatal előírt   **kötelező, éven túli lejáratú hitellel rendelkező adós esetén

ágazat és régió*

ország és árfolyam

környezetvédelem

konkurencia, partnerkapcsolatok*

termékekben rejlő kockázat

piacból eredő kockázat

fizetőkészség, banki előélet**

menedzsment*

tulajdonosi struktúra*

Üzleti kockázat elemzése

tőkeszerkezet* és eladósodottság

likviditás*

jövedelmezőség*, hatékonyság

adósságszolgálat**

pénzáramlás

kötelezettségállomány

csőd kockázata

Pénzügyi kockázat elemzése

Ügyfélkockázat elemzése

 
4. ábra. Az adósminősítés elemei 

Az üzleti és pénzügyi kockázat elemzése után az ügyfelet besorolják az üzleti, 
illetve pénzügyi kockázati kategória egyikébe. A kategóriák száma legalább 
három, de gyakorlatban általában négy-öt. Például: 

1) jó:  A; 
2) közepes:  B; 
3) rossz:  C. 
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Az üzleti és pénzügyi kockázat szerinti besorolás együtt megadja az ügyfél koc-
kázati besorolását — kétpozíciós betűkódját —, amely a kockázati mátrix sze-
rint alakul ki (5. ábra). A kockázatkezelési stratégiájának megfelelően minden 
bank meghatározza, hogy milyen kockázati minősítésű ügyfeleknek hitelez. 

 

Pénzügyi kockázat 
Ügyfélkockázat 

A B C 

A AA AB AC 

B BA BB BC 

Ü
zl

et
i k

oc
-

ká
za

t 

C CA CB CC 

(AMSz (2001) alapján) 

5. ábra. Az ügyfélkockázati mátrix felépítése 
 

Az előbbi ábrán a kockázati besorolás alapján hitelezhető vállalkozásokat jelen-
tő terület szürkével van jelölve. Az azon kívüli vállalkozások csak a hitelössze-
get és járulékait AMSz által előírt arányban1 fedező, megfelelő besorolású bizto-
síték mellett, vagy egyáltalán nem hitelezhetők. 

A továbbiakban a célkitűzésekben elmondottak értelmében kizárólag pénzügyi 
kockázat elemzésével foglalkozom. 

A pénzügyi kockázat elemzésének szempontjai 

A 14/2001. (III. 9.) PM rendelet, 9. § szerint a számszerűsíthető mutatók vizsgá-
lata során a hitelintézetnek az ügyfél-, illetve partnerminősítési szabályzatában 
legalább az alábbi tényezők figyelembevételével mutatószámrendszert kell ki-
alakítania: 

a) a saját vagyon részaránya (összes forráshoz, idegen forráshoz viszonyít-
va stb.), tőkeellátottság, tőkeszerkezet,  

                                                 
1 Általában 100 és 200 % között. 
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b) a likviditás rövid és középtávon,  
c) a jövedelmezőség, valamint  
d) az adósságszolgálat (egy éven túli lejáratú hitellel rendelkező adós eseté-

ben). 

A számszerűsíthető mutatók közül a felsorolt kötelező mutatókon túlmenően 
ajánlott kiemelten vizsgálni a következőket:  

a) cash-flow jellegű mutatók, pénzjövedelem alakulása, pénzforgalmi terv,  
b) eszközök, vevőállomány, szállítóállomány, készletek forgási sebessége,  
c) eladósodottság, tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek eredményhez, 

működési cash-flowhoz viszonyított aránya,  
d) kötelezettségállomány aránya,  
e) hitelintézetekre vonatkozó speciális vizsgálati szempontok (céltartalék, 

vállalt kötelezettségek),  
f) a gazdasági adatokból számítható dinamikus mutatók,  
g) árbevétel viszonyszámok,  
h) más hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek.  

Megfigyelhető, hogy a 4. ábrán bemutatott elemek csak részben egyeznek meg 
az előzőekben felsoroltakkal. A kötelezően használt mutatókon túlmenően a 
pénzintézetek maguk döntik el, milyen pénzügyi mutatókat képeznek és vonnak 
be a vizsgálataikba. A vizsgálatba bevont mutatószámok körének meghatározása 
komoly döntési problémát jelent. A bankok „know-how” jellegű információnak 
tekintik az adósminősítő rendszerük felépítését, így bizalmasan kezelik az álta-
luk használt pénzügyi kockázat elemzési módszereket is. 

A pénzügyi mutatók elemzésének módja 

A pénzügyi mutatók elemzése és értékelése pontozásos rendszerben történik az 
ágazati átlag értékekkel vagy a bank saját adatbázisából számolt átlag értékekkel 
való összehasonlítás alapján. Az elemzés mélységének, alaposságának megfele-
lően, amely a nyújtandó hitel összegétől, a vállalat nagyságától és egyéb, jelen 
értekezés tárgyához közvetlenül nem tartozó, összetevőktől függ, a mutató ki-
számolt értéke után a mutató által jellemzett kockázati tényezőt legalább három 
kategória egyikébe sorolják (AMSz, 2001). Például: 

1. alacsony kockázat: 2 pont; 
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2. közepes kockázat: 1 pont; 
3. magas kockázat: 0 pont. 

Tehát, a pénzügyi kockázat elemzésénél a vizsgált vállalat által kapható maxi-
mális pontszám: 

( )1felhasználandó mutatók száma besorolási kategóriák száma× −  

Egyes mutatók esetében akár negatív pontszám is adható, ha van értelme a nega-
tív tartomány definiálásának. Ilyen, például a ROE. 

ROE (Return on Equity), tőkearányos eredmény: 

adózott eredményROE
saját tőke

=
 

Mind az adózott eredmény, mind a saját tőke lehet negatív veszteség esetén. 
Külön feltételrendszerrel lehet és kell szabályozni a mutató értelmezését (lásd 
még 126. oldal). 

A pénzáramlási mutatók kiszámításánál a pénzintézetek jelentős részénél alkal-
mazzák a DCF (Discounted Cash-Flow) (COPELAND et al., 1999) alapú meg-
közelítést, amelynek lényege az időpreferencia figyelembe vétele a pénzössze-
gek adott időpontra vonatkozó valódi értékének meghatározásakor. A kutatásom 
célja viszonylag rövid időn belüli előrejelzés egy időpontra vonatkozó adatok 
alapján, ezért az általam választott módszerek alkalmazása mellett nincs szükség 
a DCF alapú megközelítésre. 

Az így kiszámolt és az elérhető maximális pontszám aránya alapján a vállalatot 
besorolják a pénzügyi kockázati kategóriák egyikébe, s az üzleti kockázati kate-
gória figyelembevételével a kockázati mátrix (5. ábra) segítségével kialakul az 
ügyfélkockázati besorolást jelentő kód (22. oldal). 

2.2.3. A pontozásos módszer értékelése 

A jelenleg alkalmazott banki minősítési módszerek sok évtizedes elemző tapasz-
talaton nyugszanak, így nyugodtan kijelenthető, hogy megalapozottak (REKE, 
1995b). Ettől eltekintve érdemes elgondolkozni azon, hogy ezek a módszerek 
milyen körülmények között alakultak ki. Továbbá, érdemes megvizsgálni, 
mennyire követték ezek a módszerek a gazdaság fejlődését, a piaci körülmények 
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változásait. A kategóriás besorolás miatt a határértékek értelmezése nehézkes, a 
kockázati tényezők értékei nem folytonosak, így a válság közeledését eleve ké-
sőn jelezhetik. Ennél fogva fokozott jelentőséggel bír a pénzügyi mutatók rend-
szerének megfelelő kialakítása a vizsgált vállalkozások sajátosságainak megfele-
lően. A mutatók pontozásának diszkrét — nem folytonos — volta miatt nehe-
zebb a módszer felhasználása a vállalkozások fizetőképessége időbeli alakulásá-
nak vizsgálatában. 

Ez általában megfelel a bankok igényeinek, mivel a tárgyaláskori minősítés tu-
lajdonképpen egy statikus pontérték, amely, ha elég magas, valószínűsíti a vál-
lalkozás fizetőképességét. Ugyanez mondható el a már nyújtott hitelek adósai-
nak minősítéséről, mivel ott is legalább évente egyszer történik az ellenőrzés. 
Ezen ellentmondások leküzdése több év adatainak elemzésével lehetséges, s a 
bankok rendelkeznek is ilyen adatbázissal. Azonban, ahogy már említettem, a 
mezőgazdasági vállalkozások többsége soha nem jut el a többéves adósi viszo-
nyig. Az ilyen ágazatokra vonatkozó módszer kidolgozásakor az idősoros he-
lyett a keresztmetszeti minta alkalmazása célravezető lehet. Kutatásaimban erre 
tettem kísérletet. 

A pénzintézeti adósminősítő — vevőminősítő — módszerek felhasználása a 
termelői szférában hasznos, de nehézkes az előbb felsorolt hátrányaik miatt. 
Hátrányuk továbbá, hogy speciálisan képzett munkaerőt igényelnek az alkalma-
zásukhoz, s bár több tényezőt egyszerre vesznek igénybe, az egyes tényezők 
elbírálásánál nagy szakmai gyakorlatra van szükség. Ezért szoftveres algoritmi-
zálásuk nehézségekbe ütközhet, ha a vállalkozó a meglévő irodai szoftvercso-
magját szeretné erre felhasználni. A mezőgazdasági kis- és közepes vállalatok-
nál használható menedzsment információs rendszerekben is alkalmazható mód-
szernek a véleményem szerint az „Alkalmazott elemzési módszerek” című rész-
ben (50. oldal) megfogalmazott követelményeknek kell megfelelnie. 

Az adósminősítési módszerek menedzsment eszközeként való felhasználásának 
további akadálya, hogy a bank és a vállalkozás szempontjából nem ugyanazt 
jelenti a fizetés kockázata. Ugyanis a bank a visszafizetés kockázatát elemzi, a 
vállalkozás menedzsmentje inkább a fizetőképesség alakulására, a fizetésképte-
lenség előrejelzésére kíváncsi. A kettő szorosan összefügg, de nem ugyanazt 
takarja. Egyes szerzők szerint (ЯНИШЕВСКАЯ et al., 1991) a hitelképesség az 
adós olyan tulajdonsága, amely feltételezi, hogy magas a valószínűsége a hitel 
és kamatai szerződés szerinti visszafizetésének és így a hitelezés ésszerű és cél-
szerű. Ez megfelel a magyar gyakorlatnak is. A vállalati menedzsment szem-
pontjából inkább a fizetőképességet kell vizsgálni, ami olyan képesség, hogy a 
vállalat mindig időben és teljes mértékben eleget tud tenni bármilyen nemű fize-
tési kötelezettségének (ШЕРЕМЕТ et al., 1992). A két megközelítés közötti 
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különbség a több változós előrejelzési modellek alkalmazásakor, véleményem 
szerint, az elviselhető kockázati szint beállításával érvényesíthető (lásd „Cut 
Value választása”, 83 oldal). 

2.3. Többváltozós csődelőrejelzési módszerek 

2.3.1. Csődelőrejelzés pénzügyi mutatószámok elemzésé-
vel 

A hitelfelvevő fizetőképességének előrejelzése a hitelezők nagyon régi álma. 
Már a húszas évek elején az Új Gazdasági Politika (oroszul: НЭП) idején a pi-
acgazdaság szellemének megfelelően a szovjet közgazdászok aktívan dolgoztak 
a hitelképesség meghatározásának problémáján (КИРИСЮК – ЛЯХОВСКИЙ, 
1993). Megalkották a hitelképesség még ma is helytálló fogalmát, amely szerint 
egy vállalt hitelképes, ha: 

a) képes a hitelügylet megkötésére; 
b) képes szerződés szerint teljesíteni a visszafizetési kötelezettségét 

(ИЛЬИНА, 1990). 
Az Egyesült Államokban a 30-s évek végén megjelentek azok a tanulmányok, 
melyek a pénzügyi mutatószámok elemzésével próbálták előre jelezni az üzleti 
bukás lehetőségét. Az alapmódszerek mindmáig alkalmasnak bizonyultak a vál-
lalkozások gazdasági és pénzügyi helyzetének vizsgálatában. Számos tanácsadó 
vállalat kezdett foglalkozni a témával. Megszületett az a felismerés, hogy csőd-
be jutott vállalatok adatai alapján kiszámított egyes pénzügyi viszonyszámok 
nagymértékben eltérnek a sikeres vállalatok mutatóitól. 

Elsőként W. H. Beaver (1966) kezdte alkalmazni a viszonyszám-analízist, mint 
csődelőrejelző módszert. Akkor még egyenként hasonlította össze a sikeres vál-
lalatokból összeállított minta mutatóit a fizetésképtelenné vált vállalatok megfe-
lelő mutatóival, s azt tapasztalta, hogy a később csődbe ment és sikeres vállala-
tok értékei feltűnő különbséget mutatnak. Mind a két csoport 79-79 vállalatot 
tartalmazott, és már öt évvel a csőd előtt kimutathatók voltak olyan jelek, ame-
lyek alapján valószínűsíthető a válság közeledése. 

A kapcsolódó tanulmányok mindegyike javaslatot tudott tenni arra, hogy milyen 
mutatókat érdemes figyelni, milyen következtetéseket lehet levonni a mutatók 
értékeinek időbeni változásaiból, azonban nehezen tudták meghatározni a vál-
lalkozások fizetésképtelenné válásának valószínűségét. Ugyanis a probléma 



Többváltozós csődelőrejelzési módszerek 

 

27

egyváltozós megközelítése ellentmondásos és hamis eredményekre vezethetett. 
Az egyes pénzügyi viszonyszámok tekintetében eltérően kategorizálható vállala-
tok esetében például az egyváltozós minősítéssel nem juthattak egyértelmű 
eredményhez. 

2.3.2. Többváltozós matematikai-statisztikai módszerek 

Beaver egyváltozós összehasonlító vizsgálatai után egyre több — a problémára 
megoldást kínáló — módszer született. A 4. táblázatban összefoglaltam az is-
mertebb többváltozós csődelőrejelzési tanulmányokat, az alkalmazott eljárásokat 
és az előrejelzéseik pontosságát a fizetésképtelenség bekövetkezése előtt egy 
évvel. 

4. táblázat. Ismertebb csődelőrejelzési modellek 

Modellek Módszer 
Egy éves 

előrejelzési
pontosság 

(%) 

Altman, E. (1968) DAN 95 
Deakin, E. (1972) DAN 97 
Altman – Lorris (1976) DAN 90 
Korobow – Sturh – Martin (1976) REG 90 
Altman – Halderman – Narayanan (1977) DAN 93 
Springate, Gordon L.V. (1978) DAN 93 
Springate – Botheras (1979) DAN 88 
Dambolena – Khoury (1980) DAN 96 
Zmijewski, M. (1984) Probit 76 
Zmijewski, M. (1984) Probit 97 
Altman – Izan (1984) DAN 92 
Fulmer, John G. (1984) DAN 98 
Barth – Brumbaugh – Sauerhaft – Wang (1985) Logit 87 
Frydman – Altman – Kao (1985) REK 94 
Pantelona – Platt (1987a) DAN 95 
Pantelona – Platt (1987b) Logit 96 
CA-Score (Legault, 1987) DAN 83 
Platt – Platt (1990) Logit 90 
Altman – Hartzell – Peck (1995) DAN 92 
Moody’s Riskscore™ (HERRITY, 1999)  79 

DAN = diszkriminancia analízis (discriminate analysis)  
REG = regressziós modell (regression model) 
REK = rekurzív osztás (recursive partitioning) 

(VIRÁG – HAJDU (1996) nyomán, kiegészítve) 
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A táblázatból kiderül, hogy a fizetésképtelenség-előrejelzési modellek megalko-
tásának leggyakrabban alkalmazott statisztikai módszere a diszkriminancia ana-
lízis. A 80-as évek közepétől használják a Logit-elemzést — logisztikai regresz-
sziót — is.A felhasznált többváltozós módszerek megjelenése a csődelőrejelzé-
sekben annak köszönhető, hogy alkalmazásuk során olyan kérdésekre tudtak 
választ adni, amelyekre a hagyományos viszonyszámelemzés nem volt képes. 
Ezek a kérdések a következők: 

• mely viszonyszámok a legfontosabbak egy gazdálkodó egység csődbeju-
tási lehetőségének vizsgálatakor, 

• milyen súlyokkal kell az egyes mutatószámokat figyelembe venni, 
• hogyan lehet ezeket objektív módon meghatározni (VIRÁG – HAJDU, 

1995)? 

A 4. táblázatban közölt modellek alkotói eltérő válaszokat adtak, hiszen az 
egyes modellek más és más időpontokban készültek, más és más vállalati min-
tát, változókat és matematikai módszert alkalmaztak. 

Ma Magyarországon is egyre többen foglalkoznak vállalatelemzéssel (VIRÁG 
1996, REKE 1995abc) és csődelőrejelzéssel (VIRÁG – HAJDU 1995, REKE 
1996, HÁMORI 2001) többváltozós statisztikai módszerek segítségével, azon-
ban nincs tudomásom a kifejezetten mezőgazdasági vállalkozásokra kifejlesztett 
csődelőrejelzési modellről. 

A hatékony gazdálkodás elengedhetetlen feltétele a gazdasági döntések helyes 
megalapozása, amelynek egyik eszköze az elemzés. Az elemzés során a vizsgált 
tárgyát befolyásoló tényezők kapcsolatrendszerének a feltárása történik. A kis- 
és középvállalkozások jövőjét meghatározó tényező az, hogy a vállalati infor-
mációs rendszereket és üzleti intelligenciát bármilyen kis mértékben alkalmazó 
vállalkozások versenyelőnybe kerülnek azon versenytársaikkal szemben, akik 
ezt nem vagy csak késve teszik meg. Fokozottan igaz ez a nemzetközi nagyvál-
lalatokkal történő összehasonlításban (KOVÁCS, 2000). 

2.3.3. Két modell rövid leírása 

Az értekezésemben két csődelőrejelzési modellt szeretnék bemutatni. Mind a 
kettő — saját vállalati környezetükben — meglehetősen megbízhatóan működik. 



Többváltozós csődelőrejelzési módszerek 

 

29

A választásom másik oka az, hogy mind a két modell kis- és középméretű1 vál-
lalkozások adatai alapján készült. A harmadik ok: mind a két esetben kizárólag a 
mérlegből és eredménykimutatásból nyerhető adatokra van szükség. A modellek 
nem veszik figyelembe a piaci kapitalizációt, mint néhány más — például a leg-
ismertebb Altman-féle — módszer. Ily módon szélesebb körben alkalmazhatók 
és nem kizárólag olyan vállalatok esetében, amelyeknek részvényei szabad for-
galomban kaphatók. Ez utóbbi egyáltalán nem jellemző a magyar mezőgazdasá-
gi vállalkozásokra. 

Fulmer-féle modell 

A modell 60 — 30 sikeres és 30 csődbement — vállalkozás adatai alapján ké-
szült. Fulmer által megvizsgált vállalatok átlag vagyona 455 ezer amerikai dollár 
volt. A modell kezdeti változata 40 mutatószámot tartalmazott. Az utolsó válto-
zat kilenc mutatóval számol. 

A modell általános alakja2, 3: 

= + + + − +

+ + + + −
1 2 3 4 5

6 7 8 9

5,528 0,212 0,073 1,270 0,120
2,335 0,575 1,083 0,894 3,075

H x x x x x
x x x x  

Ebből: 

1
eredménytartalékx =
mérlegfőösszeg  

2
  értékesítés nettó árbevételex

mérlegfőösszeg
=

 

3
  

 
adózás előtti eredményx

saját tőke
=

 

                                                 
1 A méret szerinti besorolás amerikai ill. kanadai viszonyokra vonatkozik és vállalati vagyon 
alapján történt. 
2 Az eredeti képlet utolsó konstans tagja nem „– 3,075”, hanem „– 6,075”. A változtatást az x7 
változó számolásánál alkalmazott logaritmus értékének az éves beszámoló ezer forintra kerekí-
tett összegekkel történő kitöltése következtében jelentkező torzulása miatt vezettem be. 
3 cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  
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4
-cash flowx

kötelezettségek
=

 

5
  hosszú lejáratú kötelezettségekx
mérlegfőösszeg

=
 

6
  rövid lejáratú kötelezettségekx

mérlegfőösszeg
=

 

( )7 lgx tárgyi eszközök=  

8
forgótőkex

kötelezettségek
=

 

9
   lg

 
adózás előtti eredmény kifizetett kamatokx

kifizetett kamatok
 +

=  
   

Ha a H értéke nullánál kisebb, elkerülhetetlen a csőd. A modell megbízhatósága 
98 % egy évre szóló előrejelzés esetében, 81 % két évre szóló előrejelzés eseté-
ben (FULMER, 1984) 

Springate-féle modell  

Ezt a modellt Gordon L. V. Springate (SPRINGATE, 1978) dolgozta ki Simon 
Fraser Egyetemen 1978-ban úgynevezett stepwise diszkriminancia analízis 
módszert alkalmazva, amelyet Edward I. Altman fejlesztett ki Egyesült Álla-
mokban 1968-ban (ALTMAN, 1968). 

Az eljárás segítségével a 19 legjobbnak vélt népszerű pénzügyi mutatószám 
közül csupán négyet tartott meg. A modell a következő alakot vette fel: 

1 2 3 41,03 3,07 0,66 0,4Z x x x x= + + +  

Ebből1: 

1
forgótőkex

mérlegfőösszeg
=

 

                                                 
1 forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  
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2
adózás előtti eredmény kifizetett kamatokx

mérlegfőösszeg
+

=
 

3
adózás előtti eredményx

rövid lejáratú kötelezettségek
=

 

4
  értékesítés nettó árbevételex

mérlegfőösszeg
=

 

Ha a Z mutató értéke 0,862 alá süllyed, a vállalat minősítése „csődös”. A modell 
kidolgozásához Springate 40 vállalat adatait használta fel és 92,5 %-os megbíz-
hatóságot ért el. Később Botheras (1979) a Springate-féle eljárással 50 db átla-
gosan 2,5 millió dolláros vagyonú vállalat adatain 88 %-os megbízhatóságot 
mutatott ki. 

 

Annak ellenére, hogy a csődelőrejelzési modellek látványos eredményeket hoz-
nak ki, ezáltal könnyebb rálátást biztosítva a vállalkozások helyzetére, nem 
használhatók egyedüli módszerként az auditori vagy adósminősítési vizsgálati 
eredmények megalapozására, viszont nagyon hatásos objektív módszer az „elő-
érzetek” számszerűsítésére (ZAVGREN, 1989). 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Adatállomány 

Kutatásaimhoz az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformá-
ciós Szolgálatának adatai (MÉRLEGTÁR, 1999) alapján készítettem adatbázist, 
amely 146, legalább egy éve működő, vállalatból álló minta 1999. évi mérlegeit 
és eredménykimutatásait tartalmazza. A vizsgálatokhoz — pénzügyi mutató-
számok számításához — az 1999. év záró adatait használtam. A minta két rész-
ből áll: 

1. 73 fizetésképtelen vállalkozás; 
2. 73 fizetőképes vállalkozás.  

A vállalatokat CD CÉGHÍREK (2001. május 31.) adatbázisból válogattam az 
alábbi táblázatban (5. táblázat) összefoglalt tevékenységi körök alapján: 

5. táblázat. A mintában szereplő vállalkozások tevékenységi körei. 

Tevékenységi kör kódja: A kód jelentése 

EAOR 3  Mezőgazdaság és Erdőgazdálkodás 

TEAOR A Mezőgazdaság, Vadgazdálkodás és Erdőgazdálkodás 

TEAOR98 A Mezőgazdaság, Vadgazdálkodás és Erdőgazdálkodás 

A fizetésképtelennek való minősítés kritériumának az illető vállalat ellen 2000-
ben indított felszámolási eljárást választottam. A döntésemet arra alapoztam, 
hogy a fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak legfeljebb egytizede vál-
lal végelszámolást, hiszen akkor elkerülhetetlen az adósságok törlesztése. Ezért 
inkább kivárják, míg valamelyik adósuk felszámolást kezdeményez ellenük. A 
csődeljárás sem bevett gyakorlat a kisvállalkozások körében, tapasztalat szerint 
legfőképp azért, mert az érintettek nincsenek tisztában a törvénnyel, másrészt 
pedig évekig húzódnak a peres ügyek, miközben senki sem látja viszont a pén-
zét, ellenben tovább halmozódnak a költségek. Ezért manapság is a felszámolás 
bizonyul a legegyszerűbb eljárásnak (CSERNYÁNSZKY, 2001). 
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A fizetőképes vállalatokat az 1998. december 31. előtt alapított és 2001. első 
negyedében „rendben működő” olyan vállalatok közül választottam, amelyek 
ellen nem indult sem felszámolási, sem végelszámolási, sem csődeljárás. A 
vizsgált időszak alatt (1999-2000.) nem estek át tőkeemelésen, illetve tőkele-
szállításon. Nem történt változás társasági formát, tulajdonosi összetételt, más 
vállalatokkal való egyesítést vagy feldarabolást illetően. 

2000-ben összesen 304 agrártevékenységet (is) folytató, legalább egy éve mű-
ködő vállalat ellen indult felszámolási eljárás (CÉGHÍREK, 2001). Ezen vállala-
tok alig több mint negyede küldte be az éves beszámolóját az IM Cégnyilvántar-
tási és Céginformációs Szolgálatához, valamivel jobb az adatszolgáltatási fegye-
lem a rendben működő vállalatoknál. A helyzet azzal magyarázható, hogy az 
Igazságügyi Minisztérium nem rendelkezik (!) az ilyen esetekben alkalmazható 
hatásos eszközökkel, mivel nem hatóság. Adott feltételek mellett a minta kiala-
kítását csak bizonyos keretek között tudtam befolyásolni. Megvizsgáltam, hogy 
a rendelkezésre álló mérlegek és eredménykimutatások (A) számszakilag hiba-
mentesek vagy esetleg javíthatók-e. Kihagytam az egyszerűsített mérleget és 
eredménylevezetést beküldő vállalatokat csekély számuk és információs értékük 
miatt. Továbbá, kihagytam a jellemzően nem mezőgazdasági tevékenységgel 
foglalkozókat is. 

Jelen körülmények között csak a jegyzett tőke szerinti csoportosítást alkalmaz-
hattam. Általában egy működő vállalat nagyságát inkább a mérlegfőösszeg (va-
gyon) alapján ítélik meg, ezt azonban érdemben nem, vagy meglehetősen bo-
nyolultan, közvetetten tudtam volna megtenni. Későbbi vizsgálatok során 
(logisztikus regressziós és diszkriminancia analízis modellek fejlesztésekor) ez a 
megoldás szerencsésnek bizonyult. A működő vállalatok jegyzett tőke szerinti 
eloszlását a 6. ábra mutatja be. 

A következő ábrán (7. ábra) látható alkalmazott-létszám szerinti összehasonlítás 
után észrevehető, hogy az ötmillió és az alatti jegyzett tőkéjű vállalatok a mun-
káltatói a mezőgazdaságban alkalmazottak mintegy 80 %-ának. 

A fizetésképtelenné vált vállalatok között jóval nagyobb az egy millió forint és 
az alatti jegyzett tőkéjű vállalkozások aránya (8. ábra). A tőkeszegény vállalatok 
sokkal érzékenyebbek külső hatásokra, rendkívüli körülményekre. Az alapításuk 
könnyebb, s így talán kevésbé megfontolt. A kis tőkéjű vállalatok adatszolgálta-
tási fegyelme is sokkal rosszabb, beküldött adatok között feltűnően több volt a 
hibás, mit más kategóriákba tartozó vállalatoknál (9. ábra). Nehezen számszerű-
síthető —inkább humán szempontok közé sorolható —, de kvalitatív vállalatér-
tékelési kritériumként esetleg használható az éves beszámoló hibás, illetve hi-
bamentes volta. 
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0 - 1 000 000
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1 000 001 - 5 000 000
36%

5 000 001 - 25 000 000
8%

25 000 001 - 50 000 000
2%

50 000 001 - 100 000 000
2%

100 000 001 -
3%  

(CÉGHÍREK (2001) alapján) 

6. ábra. A működő mezőgazdasági vállalatok jegyzett tőke szerinti eloszlása 2000-ben 

0-9 fő
72,4%

10-19 fő
7,6%

20-49 fő
9,2%

50-249 fő
9,8%

250-499 fő
0,7%

500 fő és felette
0,4%  

(FVM (2000) alapján) 

7. ábra. A működő mezőgazdasági vállalatok alkalmazottak létszáma 
szerinti elosztása 1999-ben 
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(CÉGHÍREK (2001) alapján) 

8. ábra. A fizetésképtelen mezőgazdasági vállalatok 
jegyzett tőke szerinti eloszlása 2000-ben 
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9. ábra. A mintában szereplő fizetésképtelen vállalatok 

jegyzett tőke szerinti eloszlása 
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A fizetőképes vállalatok mintáját úgy alakítottam ki, hogy a jegyzett tőke szerin-
ti eloszlás tekintetében struktúrájában hasonló legyen a fizetésképtelen vállala-
tok mintájához. A tőkenagyság-határokon belül a fenti feltételeknek megfelelő 
vállalatok közötti választás véletlenszerűen történt. 

Az eredmények ellenőrzése kontroll vállalati minta 2000. évi mérlegeit és 
eredménykimutatásait tartalmazó adatbázisból nyert 2000. évi záró adatok alap-
ján számított pénzügyi mutatószámok felhasználásával történt. A minta 19 fize-
tésképtelen és 48 fizetőképes vállalatból áll. A kontroll minta összeállításakor is 
a már leírt irányelveket alkalmaztam azzal a különbséggel, hogy minden kritéri-
umnál az eggyel későbbi évet vettem figyelembe: 

• a fizetésképtelenség kritériuma nem 2000-ben, hanem 2001-ben indított 
felszámolási eljárás, 

• a fizetőképes vállalatok 2002. elején is „rendben működtek”, 

• csak 2000. január 1. előtt alapított cégek kerülhettek be a mintába. 

További feltétel, hogy a két vállalati minta nem fedhette egymást. 

2001-ben 122, mezőgazdasági tevékenységet (is) folytató, vállalat ellen indult 
felszámolási, s egyáltalán nem indult csődeljárást. (CÉGHÍREK, 2002). 122-ből 
33 vállalat 2000. évi mérlege és eredménykimutatása található a Mérlegtárban 
(2000). Következő lépésben kizártam a javíthatatlanul hibás adatokkal és csak 
„B” típusú eredménykimutatással rendelkezőket, továbbá, az egy milliónál ki-
sebb jegyzett tőkéjű vállalatokat (2 darab), 19 használható mérleg és 
eredménykimutatás maradt a kontroll vállalati minta fizetésképtelen részéhez 
tartozó adatbázisban. 

Az eredetileg 50, hibátlan adatokkal rendelkező, „rendben működő” vállalat 
közül kettőt kizártam, mivel bevételt nem értek el az előző évhez képes elha-
nyagolható mértékben változtak meg az adataik, tehát gyakorlatilag nem mű-
ködtek. Így a kontroll mintában 48 fizetőképes vállalat maradt. 

A mérleg- és eredménykimutatások adatait az Igazságügyi Minisztérium „Mér-
legtár 1999/2”, illetve „Mérlegtár 2000” adatbázisából nyertem. Az adatok re-
kordstruktúrában való rögzítése, további feldolgozáshoz való előkészítése Mic-
rosoft Excel 2000 program segítségével történt. Az előzetes statisztikai vizsgála-
tokhoz, próbafuttatásokhoz szükséges módosításokat, továbbá a változok szelek-
tálása utáni átrendezéseket, a statisztikai szoftvernek való átadása előtt mindig a 
táblázatkezelőben végeztem. 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

38

Ahogy más szerzők is tapasztalták (REKE, 1995a), számos előnye van az Excel 
felhasználásának az adatelőkészítésben: 

• adatok egyszerű bevitele, kezelése, transzformációja, 
• egyszerű statisztikák készítése, 
• mutatószámok egyszerű képzése alapadatok alapján, 
• adatok interaktív korrigálása az elkészített statisztikák alapján. 

A két szoftver együttes felhasználása további előnyöket biztosít az által, hogy a 
vizsgálatokhoz szükséges adatok egy — esetleg viszonylag képzetlen, más tevé-
kenységre specializálódott, csak irodai programcsomaggal rendelkező stb. — 
harmadikféltől származhatnak. Tehát, a táblázatkezelő használata rugalmasabbá, 
kényelmesebbé és nem utolsó sorban olcsóbbá teszi az adatok gyűjtését és elő-
készítését. 

Statisztikai vizsgálatokhoz, modellek felépítéséhez SPSS 10.0 for Windows 
nevű programcsomagot használtam. 

3.2. Pénzügyi mutatók 

Vizsgálataimhoz több mint 60 — az egyszerűsített éves beszámoló adataiból 
képezhető — különböző pénzügyi mutatószámot gyűjtöttem össze. Többségük 
már régóta ismert és alkalmazott, vagy rendelet (14/2001. (III. 9.) PM rendelet, 
9. §) által előírt a hitelezési gyakorlatban (pl. gyors ráta, likviditási mutató). A 
mutatók kiválasztásakor nem állt szándékomban értékelni azokat. Egyrészt 
azért, hogy a szubjektív véleménnyel — sajátommal vagy máséval — minél 
kevésbé befolyásoljam a végeredményt, másrészt a kutatásaim eredményeként 
reméltem a mezőgazdasági vállalatok fizetésképtelenségének előrejelzésében 
alkalmazandó pénzügyi mutatók körének a meghatározását. Elméletileg a muta-
tók automatikus képzése is lehetséges, például az éves beszámoló sorainak az 
egymással való osztással, összeadással stb. Az így kapott mutatók többsége 
szakmailag értelmezhetetlen volna, de lehetőséget adhatna akár teljesen új ösz-
szefüggések feltárására is. Ezen megközelítés hátránya a számítógép-
kapacitásnak a mutatok számának emelkedésével exponenciálisan növekvő igé-
nye.1 Későbbi kutatásaim során meg szeretném vizsgálni az automatikus muta-

                                                 
1 A számítogép-kapacitási igény nem leküzdhetetlen akadály, a kielégítésének több módja is 
lehet. Például: Distributed Analysis funkció az SPSS-ben, amely során a számítási feladat meg-
fogalmazása lokális (irodai) gépen történik, s a tényleges elvégzése pedig egy távoli — sokkal 
nagyobb kapacitású — szerveren. 
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tóképzés alkalmazhatóságát, azonban a munka jelenlegi stádiumában legalább 
három okom volt arra, hogy ne ezt a „mechanikus” megoldást válasszam: 

1) az egyik célkitűzésem az átlagos — irodák többségében található — 
számítógép-kapacitás mellett alkalmazható modellfejlesztési módszer 
kialakítása; 

2) feltételeztem, hogy a kevésbé számítógép-kapacitás igényes módszerrel 
is lehet megfelelő megbízhatóságot elérni; 

3) az egyszerűbb vizsgálatokkal meg akartam teremteni az alapját, ellen-
őrizni a szükségességét a további, bonyolultabb vizsgálatoknak. 

A leírtak értelmében kompromisszum megoldáshoz kellett folyamodnom: meg-
próbáltam minél több ismert, vagy általam szerkesztett, szakmailag eleve értel-
mezhető mutatót bevonni. Néhányat más szerzők modelljeiből kölcsönöztem. 
Ezután kizártam az olyan mutatókat, amelyek lineárisan képezhetők más fel-
használt mutatókból a multikollinearitás elkerülése céljából (HUNYADI et al., 
1997). Kizárásnál a minden esetben próbafuttatásokat végeztem egyenként be-
vezetve, illetve kihagyva a kérdéses (multikollinearitás kialakulásában érintett) 
mutatókat. Így mindig a legjobb eredményt biztosítók, a végeredménnyel leg-
jobban korrelálók maradtak meg.  

Néhány mutatót átalakítottam oly módon, hogy matematikailag kezelhetőbb 
legyen. Némelyik mutató elnevezése csupán technikai jellegű, s eltérhet a meg-
szokottól. Az induló modellekben szereplő pénzügyi mutatókat, szoftveres fel-
dolgozásuk során alkalmazott jelöléseket és az általános képleteiket az alfejezet 
következő részében, a mutatók értékeinek főbb jellemzőit és a modellfejlesztés-
hez szükséges előkészítés módját „A pénzügyi mutatók előkészítése” című rész-
ben ismertetem (63. oldal). 

A vagyon összetételét jellemző mutatók (var1 – var9) 

A vagyonstruktúra statikus mutatóinak kedvező vagy kedvezőtlen volta nehezen 
ítélhető meg: függ a vállalkozás tevékenységi körétől, helyétől is. Termelő vál-
lalkozásoknál általában a befektetett eszközök aránya, szolgáltatóknál a forgó-
eszközök aránya a domináns (BORSZÉKI, 2000b). Ezen mutatók felhasználását 
más mutatókkal való kapcsolatuk miatt tartottam szükségesnek, ugyanis az op-
timális vagyonstruktúrára általánosan elfogadható érték nincs, a megítélés alap-
ját a vállalkozás saját korábbi évekre vonatkozó adatai, illetve az ágazat átlagá-
nak adatai képezhetik (TAKÁCS, 2000); vagy — az én esetemben — a ke-
resztmetszeti mintán belüli összefüggések. 
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var1 
tartósan befektetett eszközök aránya: 

befektetett eszközök
eszközök összesen  

var2 
forgóeszközök aránya I.: 

forgóeszközök
eszközök összesen  

var3 
forgóeszközök aránya II.: 

forgóeszközök aktívidőbeli elhatárolások
esszközök összesen

+

 
var4 
tárgyi eszközök aránya: 

tárgyi eszközök
befektetett eszközök  

var5 
immateriális javak aránya: 

immateriális javak
befektetett eszközök  

var6 
befektetett pénzügyi eszközök aránya: 

befektetett pénzügyi eszközök
befektetett eszközök  

var7 
készletek aránya: 

készletek
forgóeszközök  

var8 
tárgyi eszközök nagyságrendje 

( )lg tárgyi eszközök  
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A mutatót a vállalkozás méretének érzékeltetésére, méret szerinti szűrésre hasz-
nálják (HERRITY, 1999). Ezt és következő mutatót azért vettem be a vizsgálat-
ba, mert feltételeztem a vállalati méret és fizetőképesség közötti kapcsolatot. 

var9 
vagyon nagyságrendje: 

( )lg eszközök összesen  
A mutató a vállalati összvagyon nagyságrendjét érzékelteti. 

A tőke összetételét jellemző mutatók (var10 – var18) 

A tőkestruktúra mutatói már statikusan is értékelhetők. 

var10 
saját tőke aránya: 

saját tőke
források összesen  

Vállalkozások esetében kedvező, ha a saját tőke az összes forrás 50 %-át megha-
ladja, a hitelképesség alsó határa a 35 % (BORSZÉKI, 2000b). 

var11 
idegen tőke aránya I.: 

kötelezettségek
források össszesen  

Az előző mutató ellenpárja — 0,65 felett eladósodott, 1 felett biztosan vesztesé-
ges a vállalkozás. 

var12 
idegen tőke aránya II. (BEAVER, 1966): 

kötelezettségek passzív időbeli elhatárolások
források összesen
+

 
var13 
hosszú lejáratú kötelezettségek aránya: 

  hosszú lejáratú kötelezettségek
források összesen  
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var14 
rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 

  rövid lejáratú kötelezettségek
források összesen  

Szerepelt a FULMER (1984) modelljében. 

Magyarországon 1996-ig a hitelállomány kétharmada rövid lejáratú bankhitel, 
az összes idegen forrás 80 %-a rövid lejáratú kötelezettség volt. Az adósság ked-
vezőtlen szerkezete a növekvő költségeken keresztül negatívan befolyásolta az 
eredményt, ami tovább növelte a külső forrás iránti igényt és nem kedvezett a 
fejlesztéseknek (BORSZÉKI, 2000b). Az agresszív finanszírozási politika na-
gyobb csődveszélyt rejt magában. 

var15 
eredménytartalék aránya: 

eredménytartalék
források összesen  

A mutató a vállalkozás profithalmozó képességét jellemzi. Minél magasabb az 
értéke, annál kevésbé csődgyanús a vállalat. Több tényező hatását tömöríti: a 
vállalkozás életkora, osztalékpolitikája, veszteséges vagy nyereséges volta. Pél-
dául: egy viszonylag fiatal vállalat esetében a mutató értéke valószínűleg maga-
sabb lesz, mint egy hasonló, de hosszabb ideje működőé ceteris paribus. Ez 
megfelel a valóságnak: minél fiatalabb egy vállalat, annál nagyobb a csőd veszé-
lye. Az 1993. évi adatok szerint a csődbement amerikai vállalatok mintegy 
50 %-a öt évesnél fiatalabb volt (DUN & BRADSTREET, 1994). A mutató né-
hány korábbi modellben is feltűnt, mint szignifikáns tényező (ALTMAN, 1968) 
(FULMER, 1984). 

var16 
saját tőke növekedése: 

saját tőke
jegyzett tőke  

Lényegében a felhalmozott tőketartalék és eredménytartalék nagyságát számsze-
rűsíti. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kedvezőbb a növekmény és az in-
duló tőke aránya, és fordítva, ami közvetett módon a részvények árfolyamát is 
befolyásolja, azaz a vállalat értékére utal (BORSZÉKI, 2000b). A negatív érték 
komoly veszteség következménye. 
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var17 
jegyzett tőke nagyságrendje: 

( )lg jegyzett tőke  
A mutató értéke a jegyzett tőke tízes alapú logaritmusa.  

var18 
tőkeáttétel: 

saját tőke
kötelezettségek  

Általában az általam használt mutató reciprokját alkalmazzák (eladósodottsági 
együttható) és a következőképpen értelmezik: az együttható egynél nagyobb 
értékét tartják megfelelőnek, legalábbis alacsony kockázatúnak a tőkekihelye-
zésnél. Ennek ellenére általában 1 alatti ez az érték, ami nagyobb kockázatot 
jelez, de nem okoz gondot a vállalkozás működésében, és nem zárja ki a hitelhez 
jutás lehetőségét (TAKÁCS, 2000). 

Likviditási mutatók (var19 – var25) 

A vizsgálataimból kimaradtak az olyan likviditási mutatók, melyek képzéséhez 
az egyszerűsített éves beszámolóból nem lehet adatot nyerni. Például az első- és 
másodfokú likviditás mutatója kiszámításához TÉTÉNYI (1996) szerint szükség 
lenne a vevők mérlegsor tartalmára, ami az egyszerűsített éves beszámoló mér-
legéből hiányzik. 

var19 
forgó és idegen tőke aránya: 

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
kötelezettségek
−

 
A nehézségekkel küzdő vállalatok forgótőkéje általában csökken. Érdekes, hogy 
FULMER (1984) vizsgálataiban a diszkriminancia analízis ezt a mutatót válasz-
totta a népszerűbb likviditási mutatóval vagy gyors rátával szemben.  

var20 
likviditási mutató, más néven harmadfokú likviditás (TÉTÉNYI, 1996), likvidi-
tási arány (VIRÁG, 1996), current ratio (THOMPSON – STRICKLAND, 
2001): 
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forgóeszközök
rövid lejáratú kötelezettségek  

Elfogadott értéke 2, a banki gyakorlat az 1,8 értéket már kiválónak ítéli (BOR-
SZÉKI, 2000b). 

var21 
gyors ráta, másként likviditási gyorsráta (REKE, 1999), vagy quick ratio 
(THOMPSON – STRICKLAND, 2001) 

forgóeszközök készletek
rövid lejáratú kötelezettségek

−

 
Elfogadott értéke, ha a készletek nélkül a forgóeszközök értéke megegyezik a 
rövid lejáratú kötelezettségekkel, azaz a mutató értéke 1, de a 0,8-as érték is 
jónak minősíthető (BORSZÉKI, 2000b). 

var22 
pénzhányad: 

pénzeszközök értékpapírok
rövid lejáratú kötelezettségek

+

 
A szakirodalomban a mutató kiszámításának mind a fenti (VIRÁG, 1996), mind 
az alábbi módjával (BÉHM, 1998) lehet találkozni: 

forgóeszközök készletek követelésekpénzhányad
rövid lejáratú kötelezettségek

− −
=

 
Mindkét képlet ugyanazt az eredményt adja. 

var23 
készpénz likviditás, vagy gyorsráta mutató (TÉTÉNYI, 1996): 

pénzeszközök
rövid lejáratú kötelezettségek  

var24 
elsőfokú likviditás: 

pénzeszközök követelések
rövid lejáratú kötelezettségek

+

 
A vevők (TÉTÉNYI, 1996) helyett a követelések mérlegsort tartalmazó változa-
tot használtam, ami nem jelenthet túl nagy eltérést az „eredeti” mutatóhoz ké-
pest, mivel a termelő vállalatoknál a vevők adják a követelések zömét. 
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var25 
forgótőke lekötése: 

készletek
forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek−  

A mutatót nyugati vállalatértékelő rendszerekben használják (THOMPSON – 
STRICKLAND, 2001) és FULMER (1984) induló modelljében is szerepelt. 

A mutató a forgótőke készletek általi lekötését jelzi. A készletek túlzott felhal-
mozása likviditási gondokhoz, működés finanszírozásának ellehetetlenítéséhez 
vezethet. 

Jövedelmezőségi mutatók (var26 –var41) 

BREALEY és MYERS (1999) szerint, ha egy folytonosan változó érték (általá-
ban a számláló) egy statikus értékkel (általában a nevező) hasonlítunk össze a 
jövedelmezőségi mutatókban, célravezetőbb, ha a statikus értéket átlagoljuk a 
nyitó és záró állomány szerint. Úgy vélem, annak köszönhetően, hogy a több 
változós modellem eleve keresztmetszeti és nem idősoros mintát használ, továb-
bá figyelembe veszi a különböző mutató együttes hatását, az egy időpontra vo-
natkozó adatok felhasználása is elegendő lehet. 

var26 
vagyonarányos EBIT: 

adózás előtti eredmény kifizetett kamatok
eszközök összesen

+

 
A nyugati modellekben (ALTMAN, 1968) (SPRINGATES, 1978) gyakran elő-
forduló mutató. EBIT (Earnings before Interest and Taxes) = adó- és kamatfize-
tés előtti eredmény, ami a vállalat adózás előtti nyeresége lenne, ha mindent 
saját forrásból finanszírozna (COPELAND et al., 1999). Ez tűnt a legmegfele-
lőbb elnevezésnek, így későbbiekben ezt használom. A kifizetett kamatok tétel 
nincs az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásában. Helyette a 
pénzügyi műveletek ráfordításai tételt használtam, ha a vizsgált vállalat nem az 
éves beszámolót nyújtotta be. Előzetes ellenőrzés alapján a helyettesítést meg-
engedhetőnek találtam, ugyanis a mezőgazdasági vállalatokra jellemző, hogy a 
pénzügyi műveletek ráfordításainak nagyobb részét általában a kamat jellegű 
kifizetések teszik ki. 
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var27 
ROE (Return on Equity), tőkearányos eredmény: 

adózott eredmény
saját tőke  

Meglehetősen félreérthető mutató, ugyanis megfelelően nagy veszteség esetén 
mind a számlálója, mind a nevezője negatív lehet, ezért a mutató értéke pozitív 
(és elég magas is!). „Kézi” értékelésnél ez nem jelent gondot, de számítógépes 
kezelésnél korlátozó feltételrendszer felállítására van szükség. Az átalakítások 
további előnye, hogy kiszűrhetők az extrém értékek (HÁMORI, 2001). 

var28 
ROA (Return on Net Assets): 

adózott eredmény
eszközök összesen  

A mutató az eszközök jövedelemtermelő képességét jellemzi. Egyes források 
(BREALEY – MYERS, 1999) szerint a számlálóban nem az adózott eredményt 
kell használni, hanem figyelemben kell venni a kifizetett kamatokat és a kama-
tok adóvonzatát: 

EBIT – (adó + adómegtakarítás) , 
mivel csak így lehet pontosan összehasonlítani különböző tőkestruktúrájú válla-
latokat. Tapasztalataim szerint a többváltozós modellben a végeredmény szem-
pontjából nincs jelentős különbség a két változat között. Annál nagyobb volt az 
eltérés az adózott és adó- és kamatfizetés előtti (EBIT) eredményt alkalmazó 
mutató között. Így mindkettőt szerepeltettem az induló modellben, a kiválasztást 
a statisztikai eljárásokra bíztam. 

var29 
eszközarányos üzleti eredmény: 

   üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye
eszközök összesen  

var30 
alaptőke jövedelmezősége: 

adózott eredmény
jegyzett tőke  
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var31 
árbevétel arányos üzemi eredmény: 

   üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye
értékesítés nettó árbevétele  

var32 
árbevétel arányos EBT: 

adózás előtti eredmény
értékesítés nettó árbevétele  

EBT (Earning before Taxes) = adózás előtti eredmény 

var33 
árbevétel arányos EBIT (COPELAND et al., 1999): 

adózás előtti eredmény kifizetett kamatok
értékesítés nettó árbevétele

+

 
var34 
forgótőke jövedelmezősége: 

  szokásos vállalkozási eredmény
forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek−  

var35 
árbevétel arányos cash-flow: 

  
 

adózott eredmény értékcsökkenési leírás
értékesítés nettó árbevétele

+

 
var36 
saját tőke arányos cash-flow: 

  adózott eredmény értékcsökkenési leírás
saját tőke
+

 
var37 
idegen tőke arányos cash-flow (BEAVER, 1966): 

  adózott eredmény értékcsökkenési leírás
kötelezettségek

+
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var38 
forgótőke arányos cash-flow 

  adózott eredmény értékcsökkenési leírás
forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek

+
−  

var39 
kölcsöntőke arányos cash-flow: 

adózott eredmény értékcsökkenési leírás
rövid lejáratú kötelezettségek

+

 
var40 
vagyonarányos cash-flow: 

adózott eredmény értékcsökkenési leírás
eszközök összesen

+

 
var41 
bérarányos eredmény: 

   
  

üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye
személyi jellegű ráfordítások  

Megfigyelhető az összefüggés a cég mérete és alkalmazottai száma között (6. 
ábra, 7. ábra). A mutatót azért vezettem be, mert feltételeztem a közvetett össze-
függést a vállalat bérezési politikája és működésének eredményessége, fizetőké-
pessége között. 

Hatékonysági mutatók (var42 – var46) 

A jövedelmezőségi mutatóknál már jeleztem, hogy nem számoltam átlag értéke-
ket a vetítési alapul szolgáló tételeknél ott sem, ahol a források szerint kellett 
volna, mivel eleve keresztmetszeti — egy időpontra vonatkozó — mintát hasz-
náltam. 

var42 
eszközarányos bevétel (ALTMAN – BAIDYA – DIAS, 1979): 

értékesítés nettó árbevétele
eszközök összesen  
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var43 
befektetett eszközök forgása: 

értékesítés nettó árbevétele
befektetett eszközök  

var44 
dologi eszközök megtérülése: 

értékesítés nettó árbevétele
tárgyi eszközök készletek+  

var45 
készletek forgása: 

készletek
értékesítés nettó árbevétele  

var46 
tőkemegtérülési mutató: 

értékesítés nettó árbevétele
forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek−  

Fedezeti mutatók (var47 – var49) 

var47 
fedezet I.: 

saját tőke
befektetett eszközök  

Egyes megközelítések szerint elegendő, ha a saját tőke legalább 30%-ban finan-
szírozza a befektetett eszközöket (BÉHM, 1998) 

var48 
fedezet II. 

saját tőke hosszú lejáratú kötelezettségek
befektetett eszközök

+

 
A mutató értéke akkor megfelelő, ha meghaladja a 100%-ot (TAKÁCS, 2000). 
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var49 
kamatfedezeti mutató: 

   
 

adózás előtti eredmény kifizetett kamatok
kifizetett kamatok

+

 
 

3.3. Alkalmazott elemzési módszerek 

A fizetésképtelenség előrejelzésére több módszer is alkalmas lehet: neurál háló 
(LESHNO – SPECTOR, 1996), diszkriminancia analízis, logisztikus regresszió, 
genetikus algoritmus (BACK et al., 1996), rough sets (BIOCH – POPOVA, 
2001) a teljesség igénye nélkül. Az alkalmazandó módszer kiválasztásához a 
következő elveket fogalmaztam meg: 

1. az eljárás alkalmas legyen az esetek előre definiált két csoportba való be-
sorolására, 

2. egyszerre több változót vegyen figyelembe, 
3. az általa előállított eredmény legyen egyszerűen értelmezhető és kvanti-

tatív, 
4. alkalmas legyen az induló adatok körének szűkítésére minél kisebb in-

formációveszteség mellett, 
5. ne legyen érzékeny az induló adatok eloszlására, szórására, jellegére, 
6. az eljárás eredményeképpen kapott modell könnyen kezelhető legyen: 

táblázatkezelő vagy akár számológép segítségével lehessen használni, 
azaz rugalmas legyen és eszközfüggetlen, 

7. a modell segítségével történő vizsgálat egy menetben (az adatok előké-
szítését leszámítva) elvégezhető legyen, 

8. a kiválasztandó módszer megvalósításához rendelkezésre álljanak a 
szükséges ismereti és anyagi erőforrások. 

A felsoroltaknak leginkább a diszkriminancia analízis és a logisztikus regresszió 
felelt meg. A diszkriminancia analízis alkalmazásának sokkal több korlátozó 
tényezője van (lásd később), azonban az elterjedtsége és a segítségével előállí-
tott modellek egyszerűsége mellette szól. Így a két módszert párhuzamosan al-
kalmaztam. 
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3.3.1. Logisztikus regresszió 

A logisztikus regresszió bizonytalan kimenetelű, kategóriás jellegű eredmény-
változó kategóriájának a bekövetkezési valószínűségét hivatott számszerűsíteni 
egyéb más, magyarázó jellegű változók ismert kimeneteleinek a feltétele mellett. 
A feltételes valószínűség értékére támaszkodva a döntéshozó döntési szabályt 
tud konstruálni arra vonatkozóan, hogy adott megfigyelési egységet az előre 
definiált, eredmény jellegű kategóriák (populációk) melyikéhez klasszifikál 
(HAJDU, 2001). 

Az eredményváltozók kimeneteleinek száma lehet kettő vagy több. Ha a kime-
netelek száma kettő, akkor az eljárást binomiális — más szóval dichotom — 
logisztikus regressziónak nevezik. Több változó estén — polinomiális vagy 
multinomiális logisztikus regressziónak. 

Értekezésemben csak a binomiális logisztikus regresszióval foglalkozom, mivel 
a fizetésképtelenség bekövetkezésének, mint előrejelzési problémánk, csak két 
kimenetele lehet: csőd (0) vagy siker (1). A csőd esélyeit növelhetik bizonyos 
gazdasági események, kellő források hiánya a fizetési kötelezettségek fedezésé-
re, rossz üzleti politika, ami a vállalat financiális egyensúlyának felborulásához 
vezetett stb., amelyek hatása észlelhető, kikövetkeztethető az (egyszerűsített) 
éves beszámoló mérlegéből és eredménykimutatásából nyerhető adatokból kép-
zett pénzügyi mutatók segítségével (BEAVER, 1966). A logisztikus regresszió 
tehát olyan nem lineáris klasszifikációs eljárás, amely nem tételezi fel a magya-
rázó változók folytonos voltát, így több változós normalitást sem (HAJDU, 
2001), s amely segítségével választ kaphatunk arra, hogy mitől és miképpen 
függ a vállalatok fizetésképtelenségének bekövetkezése. Lehetőség van a kate-
góriás magyarázó változók szerepeltetésére is. A „stepwise” algoritmus felhasz-
nálásával lehetőség nyílik az eredmény bekövetkezését okozó változók (pénz-
ügyi mutatók) minél teljesebb körének szűkítésére, magyarázó változok szelek-
tálására jelentőségük alapján. 

Összefoglalva, a logisztikus regresszió számos előnnyel rendelkezik más klasz-
szifikációs eljárásokkal (például diszkriminancia analízissel) szemben (HÁMO-
RI, 2001): 

• nem tesz semmilyen megkötést a magyarázó változók eloszlásával kap-
csolatban, 

• folytonos változókon kívül (ilyenek — legalább is bizonyos intervallu-
mon belül — a pénzügyi mutatók) a logisztikus regressziós modellbe be-
építhetők a kategóriás kimenetű változók is, 
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• a logisztikus regressziós függvény értékei valószínűségeknek tekinthe-
tők, 

• az eredmények jól interpretálhatók. 

Alkalmazott jelölések 

n a megfigyelések (vállalatok) száma, jelen esetben n = 146 

p a változók (pénzügyi mutatók) száma, jelen esetben p =49 

y az yi elemet tartalmazó n × 1 vektor 

yi az i-dik megfigyeléshez tartozó függő (dichotom) változó értéke. 
0 , ha az -dik cég fizetésképtelen ;
1 , ha az -dik cég fizetőképes .i

i
y

i


= 
  

πi yi = 1 kimenetel (a vállalat fizetőképes) valószínűsége 

X az xij elemet tartalmazó n × p mátrix 

xij j-dik magyarázó változó i-dik megfigyeléshez tartozó értéke 

β a βj elemet tartalmazó n × 1 vektor 

βj j-dik magyarázó változó a logisztikus regresszió koefficiense 

l likelihood függvény 

L log likelihood függvény 

wi i-dik megfigyelés súlya 

w wi elemet tartalmazó n × 1 vektor 

A logisztikus regresszió fogalma 

Ha egy megfigyeléshez csak egy kimenet tartozik, és mindegyik kimenethez 
tarozik megfigyelés, az yi = 1 kimenet valószínűsége πi, illetve az yi = 0 kimene-
tel valószínűsége 1 – πi, akkor: 

1
i

i
i

odds π
π

=
−  

Vagyis az oddsi egy adott vállalatra (i-dik megfigyelés) vonatkozóan fizetőké-
pesség és fizetésképtelenség valószínűségeinek hányadosa. A logisztikus reg-
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resszió feltételezése szerint az odds természetes alapú logaritmusa — vagy más-
képp a fizetőképesség valószínűségének logitja — a magyarázó változók 
lineáris függvénye (HAJDU, 2001): 

( ) ( ) 0
1

ln logit
p

i i j ij
j

 odds  xπ β β
=

= = +∑  

illetve 

0
1

exp
p

i j ij
j

odds xβ β
=

 
= + 

 
∑  

ahol a β0 egy konstans. 

Általánosabb formában (SPSS Inc., 2001b): 

( ) 'ln X βi i odds =  

Az yi = 1 kimenet (fizetőképesség) valószínűsége magyarázó változók és megfe-
lelő regressziós koefficiensek alapján: 

1
i

i
i

odds
odds

π =
+  

vagyis 

0
1

0
1

exp

1 exp

p

j ij
j

i p

j ij
j

x

x

β β
π

β β

=

=

 
+ 

 =
 

+ + 
 

∑

∑
 

Az oddsi úgy tart végtelenhez, ahogy a Pi tart nullától egyhez. Ha 0 0,5iπ≤ ≤ , 
akkor 0 1iodds≤ ≤ . Ha 0,5 1iπ≤ ≤ , akkor 1 < +  iodds< ∞ . Az oddsi logaritmu-
sát véve lehet kiküszöbölni ezt az aszimmetriát: ha 0iπ → , akkor 

( )ln i odds →−∞ ; ha πi = 0 , akkor ( )ln 0i odds = ; ha 1iπ → , akkor 

( )ln i odds → +∞ . 

A logisztikus regresszió feltételezése tehát csupán annyi, hogy a logit lineáris 
függvénye a magyarázó változóknak, amelyek eloszlására és jellegére vonatko-
zóan semmilyen feltételezéssel nem élünk (HAJDÚ, 2001). 

A logisztikus regressziós modell segítségével a vállalatok minősítése a követke-
zőképpen történik: 
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1. Döntési kritérium meghatározása a valószínűségre vonatkozó kritikus 
érték (cut value) kijelölése. 

2. A β koefficiensek ismeretében xij paraméterek alapján az adott (i-dik) 
vállalat fizetőképességének valószínűsítése — πi kiszámítása. 

3. A számított valószínűség és kritikus érték összehasonlítása: ha a számí-
tott érték meghaladja a kritikus értéket (πi > cut value), akkor a vállalat 
„fizetőképes” minősítést kap, ellenkező esetben a vállalat „fizetésképte-
len”. 

A paraméterek értelmezése 

Az odds (esélyhányados) természetes alapú logaritmusa lineáris függvénye a 
magyarázó változóknak, emiatt a β koefficienseknek nincs tárgyi tartalmuk, így 
nehezen interpretálható a valószínűségre gyakorolt közvetlen hatásuk. A βj pa-
raméter az xj változó egységnyi változásának a logitra gyakorolt hatása parciális 
additív, ezzel szemben az odds-ra gyakorolt hatása parciális multiplikatív: 

( )( ) ( )0 1 1 0 1 1... 1 ...i j ij n in i j ij n inj jx x x x x x
ie e e e oddsβ β β β β β β ββ β+ + + + + + + + += =  , 

azaz a βj koefficiens egységnyi változása jeβ -szeres változást idéz elő az oddsi-
ban ceteris paribus. Ez jelenti azt is, hogy az újonnan kiszámolt esélyhányados 
értéke az előző értéknek a függvénye. Ha az egyes magyarázó változók mérték-
egységei eltérőek, a β paraméterek fent leírt tulajdonságai miatt gondot okozhat 
az összehasonlításuk, mivel az odds-ra gyakorolt hatásuk is eltérő lesz, ha nem 
megfelelő mértékegységben szerepeltetjük (ezer forint helyett forint). Ez igaz a 
dimenzió nélküli (ilyenek a pénzügyi viszonyszámok) változókra is, ha a nagy-
ságrendjük, értékkészletük jelentősen különbözik. Standardizálással az ilyen 
problémák elkerülhetők, s a β paraméterek alapján fontossági sorrendbe állítha-
tók a változók — jelen esetben a pénzügyi mutatók. 

Paraméterek becslése 

Az előrejelzés céljának megfelelően a modell segítségével azt kell eldönteni, 
hogy az adott vállalat fizetőképesnek mondható-e vagy nem, tehát az eredmény-
változó { }0;1iy =  (lásd Alkalmazott jelölések, 52. oldal) dummy vagy 
Bernoulli-féle változó. A paraméterbecslés maximum likelihood módszerrel tör-
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ténik (MLE = Maximum Likelihood Estimates). A likelihood függvény (SPSS 
Inc., 2001b): 

( ) ( )11 i ii i

n
w yw y

i i
i n

l π π −

=

= −∏ . 

A logaritmusa: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
1

ln ln 1 ln 1
n

i i i i i i
i

L l w y w yπ π
=

= = ⋅ + − ⋅ −∑ , 

és a βj szerinti deriváltja: 

( )'

1
Xi

n

i i i ij
ij

LL w y xπ
β =

∂
= = −
∂ ∑ . 

A maximuma ott található, ahol a derivált egyenlő nullával, azaz teljesül a kö-
vetkező kritérium: 

( )
1

0
n

ii i ij
i

w y xπ
=

− =∑ , 

ahol xi0 = 1 , vagyis β0 konstans. Az SPSS a Newton-Raphson-féle algoritmust 
(JENNRICH – SAMPSON, 1976) használ az MLE eléréséhez. A konvergencia 
alapja: 

a) a paraméterbecslések iterációk közötti abszolút különbség; 

b) a log-likelihood függvénybeli százalékos különbség a sikeres iterációk 
között; 

c) az iterációk számának korlátozása. 

Ha iterációk közben ( )1i iπ π−  kisebb, mint 10-8 minden megfigyelés esetében, 

akkor értéke nagyon közel lesz nullához, és az iterációs folyamat leáll. 

Összefoglalva, a paraméterek becslése a logisztikus regressziós modellben ma-
ximum likelihood függvény alapján történik, emiatt csak a nagy minták esetén 
hoz ki elfogadható eredményt. 
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A változók szelektálása 

Értekezésemben az úgynevezett „stepwise” eljárást használtam a változók kö-
zötti szelektáláshoz. A stepwise eljárás lényege, hogy bizonyos kritériumok sze-
rint lépésenként történik a változók kihagyása vagy beválasztása a modellbe. A 
szelektálás iránya szerint beszélhetünk forward és backward stepwise módszer-
ről. Az elsőnek a lényege, hogy az összes változóból indul és egyenkénti kilép-
tetéssel csökkenti a modellben szereplők számát. A második eljárás ennek a 
fordítottja: egyenként lépteti be a változókat, amíg el nem éri az ellenőrzési kri-
tériumoknak legjobban megfelelő állapotot. A magyarázó változók közötti vá-
lasztáshoz az SPSS hat lehetséges módszert biztosít (HARTMAN, 2000). Én a 
Wald-statisztikát (WALD, 1939) kiléptető kritériumként használó forward és 
backward algoritmust alkalmaztam a próbafuttatások során. A Wald módszer 
hátrányaként említik, hogy érzékeny a kiugró értékek jelenlétére, azonban ezen 
tulajdonság segített a pénzügyi mutatók korlátozó feltételrendszerének kialakítá-
sában. A változók kiléptetéséhez használt Wald-statisztika, ha i-dik megfigyelés 
nem kategóriás kimenetelű (az általam használt mutató mind ilyen): 

2

2

i

i
iWald

β

β

σ
=

 
. 

Nagy minták esetén a Wald-statisztika közelítőleg becsült paraméterek számával 
egyenlő df szabadságfokú 2χ  aszimptotikus eloszlást követ. 

A végleges modellek kialakításához a likelihood arány (LR) alapú stepwise al-
goritmust alkalmaztam, 

likelihood without the variable2ln
likelihood with the variable

LR  = −  
 

, 

mivel a próbafuttatások során kialakított néhány modell nagy koefficienseket 
tartalmazott. Ilyenkor a Wald statisztika túl alacsony értéket mutat a nagy stan-
dard hibák (

2

iβσ ) miatt, ez a változók hibás választásához vezet (HAUCK – 
DONNER, 1977). 

A változók beléptetése a modellen kívüli minden változóra kiszámított score-
statiszitkák alapján történik. Ha r1 a modellben lévő változók — nevezetesen 

11 2, ,..., rα α α  — száma és r2 modellen kívüli mutatók — nevezetesen 

21 2, ,..., rγ γ γ  — száma, akkor a iγ  nem kategóriás kimenetű változó score-
statisztikája (SPSS Inc., 2001b): 
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( )2*
22,S L B

i iγ=
 

A beléptetési kritériumként használt valószínűség (entry probability): 0,05 . 
Kiléptető kritériumként használt valószínűség (removal probability): 0,1 . 
Cut value: 0,5. 
Ez utóbbi értékének választásáról később lesz szó (83. oldal). 

Előrejelzett 
ÁLLAPOT 

(0 = fizetésképtelen, 
1 = fizetőképes)  

0 1 

Találati arány, % 

0 helyes0 helytelen1 
0

0 0

100%helyes
helyes helytelen

×
+

 

Valóságos 
ÁLLAPOT 

(0 = fizetésképtelen, 
1 = fizetőképes) 1 helytelen0 helyes1 

1

1 1

100%helyes
helyes helytelen

×
+

 

Egész minta: 1 0

1 1 0 0

100%helyes helyes
helyes helytelen helyes helytelen

+
×

+ + +

10. ábra. Klasszifikációs tábla használata 

Illeszkedésvizsgálat 

Több megoldás is létezik a regressziós modell illeszkedésének vizsgálatára. A 
vizsgálataimban a klasszifikációs táblát (10. ábra) és a Hosmer – Lemeshow 
tesztet használtam. 

A HOSMER – LEMESHOW (1989) statisztika a 2×g kontingencia tábla 2χ  
tesztje, amely segítségével megállapítható a különbség az esetek elvárt és meg-
figyelt száma között. A program egyes esetek becsült valószínűségei tíz (g = 10) 
csoportba („deciles of risk”) rendezi úgy, hogy először nem csökkenő sorba ál-
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lítja. Az így kapott csoportokban megvizsgálja a megfigyelt (observed) és a mo-
dell által elvárt (expected) esetek számát a 0 és 1 kategóriákban. 

Ha a k-dik csoport (k = 1, 2, … g) q1, q2 … qk blokkokból áll, akkor a megfigye-
lések száma a csoportban: 

1

kq
k jq

s m=∑ , 

ahol az mj a megfigyelések száma egy blokkban. Legyen egy esemény (y = 1) 
elvárt teljes előfordulási gyakorisága a k-dik csoportban O1k , a megfigyelt gya-
korisága legyen 1k k kE s ξ= , ahol az 

1
/kq

k j j kq
m sξ π=∑  

az esemény átlag előrejelzett valószínűsége a k-dik csoportban, akkor a Hosmer 
– Lemeshow statisztika értéke: 

( )
( )

2
1 12

1 1 1HL

g
k k

k k k

O E
E

χ
ξ=

−
=

−∑ . 

Ha a statisztika szignifikancia szintje kisebb, mint 0,05, akkor a teszt 
nullhipotézise — amely szerint nincs különbség az elvárt és megfigyelt értékek 
között — elvetendő. 

3.3.2. Diszkriminancia analízis 

A diszkriminancia analízis alapvetően arra szolgál, hogy különböző csoportok 
eltérését megmagyarázza valamilyen változók szerint. Természetesen ez a ma-
gyarázat nem 100 %-os, bizonyos „téves” besorolásokat is eredményezhet 
(HARNOS, 1993). 

A diszkriminancia analízis alkalmazása során akkor érhető el a legjobb 
eredmény, ha: 

1. minden csoportosító változónak véges számú, egész számokká kódolt 
kategóriát jelöl,   

2. a nominál független változók dummy változókká vannak kódolva, 
3. a megfigyelések egymástól függetlenek, 
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4. minden megfigyelés tartozik valamelyik — és csak egy — csoportba, 
minden csoportba tartozik megfigyelés, 

5. a prediktor változók többváltozós normális eloszlást követnek, 
6. a csoportok kovariancia mátrixai azonosak (SPSS Inc. 2001a). 

Az általam használt csoportosító mutató (ÁLLAPOT — lásd Mellékletek: 32. ) 
megfelel az első követelménynek. Továbbá, nem használtam dummy jellegű 
változókat. A megfigyelések egymástól függetlenek és megfelelnek a 4. számú 
feltételnek is. Az 5. feltételnek egy kivételével (var9) egyik változó sem felel 
meg: ha a Kolmogorov-Smirnov tesztben a szignifikancia érték 0,05 alatt van — 
a változók zöménél ez az érték 0,001 alatti — akkor a változó eloszlása 
szignifikánsan különbözik a normálistól (LILLIEFORS, 1967). 

A módszer lényege 

A módszer végrehajtása során a stepwise-algoritmus arra ad választ, hogy a 
figyelembe vett összes mennyiségi változó közül melyek azok, amelyek 
tekintetében leginkább különböznek egymástól a csoportok, majd arra, hogy 
ezen változók milyen fontossági sorrendben követik egymást. 

Ez után a diszkriminancia analízis segítségével azt teszteljük, hogy a csoportosí-
tásba bevont változók alapján kialakult csoportok globálisan, illetve páronként 
szignifikánsan különböznek-e egymástól. Végül mesterségesen előállított 
diszkriminancia-változók értékeit rendeljük a megfigyelési egységekhez, s ezen 
értékek alapján döntünk arról, hogy egy adott megfigyelési egység valóban az 
eredeti csoportjához vagy esetleg egy másik csoporthoz illik-e inkább (HAJDU, 
1987). 

Az eljárás eredményeképpen kapott lineáris függvényt (kanonikus 
diszkriminancia függvény) általános alakja: 

0 1 1 2 2 ... n nZ x x xβ β β β= + + + + , 

ahol: 

β0 konstans, 

β1, β2, … βn diszkrimináló koefficiensek. 

x1, x2, … xn független változók. 
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Ha a függvény értéke a kritikusnál kisebb, a vállalat „fizetésképtelen” minősítést 
kap, ha annál nagyobb, akkor „fizetőképes”. 

A folyamat grafikusan úgy képzelhető el, hogy két csoport különbözőségét 
vizsgáljuk többdimenziós térben a diszkriminancia függvény segítségével. 
Keressük a mérési változók azon lineáris függvényét, amely a csoportokat úgy 
vetíti le egy látens egyenesre, hogy a csoportok eloszlásai a legkisebb mértékben 
fedjék egymást. A két változó — két dimenzió — esetét a 11. ábra mutatja be. 

 
(FÜSTÖS – KOVÁCS, 1989) 

11. ábra. Kétváltozós diszkriminancia analízis grafikus modellje 
 

A diszkriminancia analízis megvalósításához az SPSS for Windos 10.0 
progaramcsomagot használtam. A változók választása Mahalanobis-távolság 
alapján történt. A változó modellbe való bevonásának kritériuma (Entry): a 
változó F-értéke nagyobb mint 3,84. A változó modellből való kivonásának 
kritériuma (Removal): a változó F-értéke kisebb mint 2,71. (SPSS Inc., 2001a) 

A klasszifikációs függvény megbízhatósága 

A klasszifikációs függvény megbízhatóságát empirikus módszerrel ellenőriztem: 
ugyanarra a mintára alkalmaztam, amelyeken kiszámításra került. A torzítás 
elkerülése végett párhuzamosan az úgynevezett leave-one-out eljárással is 
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ellenőriztem az eredményt. Ez utóbbi lényege, hogy az adott megfigyelés 
besorolását ezen megfigyelés kihagyásával a többi megfigyelésen kialakított 
klasszifikációs függvénnyel ellenőrizzük. Az így kapott helyes eredmények 
aránya adja az elhanyagolható torzítottságú megbízhatóságot (12. ábra). Ha az 
előző módszerhez képest szignifikánsan alacsonyabb az eredmény, akkor 
lehetséges, hogy a stepwise folyamat során túl sok mutató maradt a képletben. 

A klasszifikációs táblában szereplő adatok kiszámítását a logisztikus 
regresszióról szóló részben ismertettem (57. oldal). 

 

Classification Resultsb,c

62 11 73
15 58 73

84,9 15,1 100,0
20,5 79,5 100,0

59 14 73
17 56 73

80,8 19,2 100,0
23,3 76,7 100,0

ÁLLAPOT
0
1
0
1
0
1
0
1

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

0 1

Predicted Group
Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross
validation, each case is classified by the functions derived from all
cases other than that case.

a. 

82,2% of original grouped cases correctly classified.b. 

78,8% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 

leave-one-out módszerrel 
számított találati arány 

egész mintán számított 
találati arány 

 

12. ábra. Az SPSS által generált klasszifikációs tábla 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A pénzügyi mutatók előkészítése 

A pénzügyi mutatók modellben való felhasználhatósága érdekében ezen alfeje-
zetben leírt számítási módszert dolgoztam ki. 

A mutatók tulajdonképpen két-, esetleg háromváltozós függvények, bár a válto-
zóik nagyon gyakran nem függetlenek egymástól. Így, mint bármilyen más 
függvénynek, van értékkészletük és értelmezési tartományuk. Az 6. táblázat 
„Nyers értékek” című oszlopa a mutatószámok értékeinek minimumát, maxi-
mumát és számtani átlagát tartalmazza. 

6. táblázat. A felhasznált pénzügyi mutatók néhány jellemzője 

Percentilisek Nyers értékek Korrigált értékek 
Mutatók 

5 95 min max átlag min max átlag 
var1 0,000 0,880 0,000 0,995 0,416 0,000 0,995 0,416
var2 0,090 1,000 0,000 1,000 0,559 0,000 1,000 0,559
var3 0,090 1,000 0,000 1,000 0,570 0,000 1,000 0,570
var4 0,000 1,000 0,000 1,000 0,805 0,000 1,000 0,805
var5 0,000 0,160 0,000 1,000 0,034 0,000 1,000 0,034
var6 0,000 0,300 0,000 1,000 0,052 0,000 1,000 0,052
var7 0,000 0,920 0,000 0,995 0,304 0,000 0,995 0,304
var8 0,000 5,370 0,000 5,983 3,489 0,000 5,983 3,489
var9 2,690 5,740 0,000 6,342 4,364 0,000 6,342 4,364
var10 -4,650 0,850 - ∞ 0,995 — -4,650 0,995 -0,329
var11 0,150 5,610 0,003 ∞ — 0,003 5,610 1,276
var12 0,150 5,610 0,005 ∞ — 0,005 5,610 1,289
var13 0,000 0,650 0,000 2,619 0,142 0,000 0,650 0,123
var14 0,060 5,610 0,000 ∞ — 0,000 5,610 1,134
var15 -9,700 0,300 - ∞ 0,653 — -9,700 0,653 -1,037
var16 -12,060 7,430 - ∞ 32,217 — -12,060 7,430 0,025
var17 3,000 5,190 2,000 5,740 3,807 2,000 5,740 3,807
var18 -0,900 5,900 -1,000 290,074 4,124 -1,000 5,900 0,705
var19 -0,960 4,120 -1,000 88,982 1,544 -1,000 4,120 0,179
var20 0,030 12,430 0,000 ∞ — 0,000 12,430 1,814
var21 0,010 11,950 0,000 ∞ — 0,000 11,950 1,388
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Percentilisek Nyers értékek Korrigált értékek 
Mutatók 

5 95 min max átlag min max átlag 
var22 0,000 5,590 0,000 ∞ — 0,000 5,590 0,531
var23 0,000 4,660 0,000 ∞ — 0,000 4,660 0,453
var24 0,010 11,950 0,000 ∞ — 0,000 11,950 1,384
var25 -2,480 3,300 -17,476 ∞ — -2,480 3,300 0,065
var26 -1,890 0,600 - ∞ ∞ — -1,890 0,600 -0,204
var27 0,000 0,600 0,000 4,250 0,103 0,000 0,600 0,064
var28 -2,210 0,490 - ∞ 197,000 — -2,210 0,490 -0,272
var29 -1,940 0,470 - ∞ ∞ — -1,940 0,470 -0,211
var30 -12,090 3,140 -36,334 32,522 -1,133 -12,090 3,140 -1,130
var31 -163,250 0,400 - ∞ 44,285 — -163,250 0,400 -13,945
var32 -164,000 0,370 - ∞ ∞ — -164,000 0,370 -14,244
var33 -164,000 0,630 - ∞ ∞ — -164,000 0,630 -14,171
var34 0,000 0,780 0,000 6,363 0,149 0,000 0,780 0,070
var35 -163,250 0,530 - ∞ ∞ — -163,250 0,530 -12,886
var36 0,000 0,790 0,000 4,282 0,158 0,000 0,790 0,119
var37 -0,950 1,220 -98,907 22,000 -0,813 -0,950 1,220 -0,057
var38 0,000 1,200 0,000 8,299 0,284 0,000 1,200 0,141
var39 -1,140 1,700 -179,000 22,000 -1,900 -1,140 1,700 -0,016
var40 -2,180 0,710 - ∞ ∞ — -2,180 0,710 -0,212
var41 -343,000 28,070 - ∞ ∞ — -343,000 28,070 -25,099
var42 0,000 0,030 0,000 27,825 0,352 0,000 0,030 0,006
var43 0,000 1,640 0,000 31,584 0,845 0,000 1,640 0,152
var44 0,000 1,370 0,000 44,189 1,093 0,000 1,370 0,115
var45 0,000 7,200 0,000 ∞ — 0,000 7,200 0,581
var46 -21,450 23,470 -168,877 ∞ — -21,450 23,470 -0,344
var47 0,000 18,800 0,000 ∞ — 0,000 18,800 1,906
var48 0,000 21,250 0,000 ∞ — 0,000 21,250 2,464
var49 0,000 3,130 0,000 4,595 0,442 0,000 3,130 0,405
 

Némelyik mutató értékkészlete elméletileg (– ∞; x], [y; + ∞) vagy akár (–
 ∞; + ∞) is lehet, ami szakmailag gyakran nehezen vagy nem értelmezhető. Ezen 
esetekben — ha a részletes leírásnál nem említem másképp — a mutatók egyes 
vállalatokhoz tartozó értékeit több lépésben1 korrigáltam: 

                                                 
1 A – ∞ vagy + ∞ értékek nullával való osztás következtében keletkeztek. Első lépésben a nullát 
a nevezőben 0,001 értékkel helyettesítettem, mivel ezer forintban megadva a nulla gyakorlatilag 
a 0 és 499 Ft közötti összeget jelenti. Így a mutatók az 5. illetve 95. percentilisen „túllógó”, s 
további lépésekben a percentilisekkel helyettesített értékeket kapták. 
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• – ∞, vagy az 5. percentilisnél kisebb értékek esetén az 5. percentilis ke-
rekített értékével helyettesítettem azokat; 

• + ∞, vagy a 95. percentilisnél nagyobb értékek esetén a 95. percentilis 
kerekített értékével helyettesítettem az azt meghaladó értékeket. 

Az ily módon korrigált értékeket használtam a modell felépítéséhez. Ennek kö-
szönhetően a korrigált értéktartományon (6. táblázat, „Korrigált értékek” című 
oszlop) belül a mutatók — kevés kivételtől eltekintve — monoton és folytonos 
függvényeknek tekinthetők. 

Néhány mutató azért maradt ki a vizsgálatokból, mert az értékük bizonyos ese-
tekben nem egyértelműen jellemzi a kialakult helyzetet, vagy túl bonyolult felté-
telrendszer alkalmazása szükséges szoftveres kezelésükhöz. Ilyen például a for-
gó- és saját tőke aránya, amely a forgóeszközök saját forrásokból való fedezett-
ségét mutatja. A mutató számlálója és nevezője egyaránt lehet negatív, ami 
veszteségre és/vagy agresszív finanszírozási politikára utal. Az értelmezési ne-
hézségek akkor kezdődnek, amikor mind a számláló, mind a nevező negatív. 
Ilyenkor a mutató értéke pozitív és nagyon „jónak” is kinézhet, s ha nincs más 
információnk a vállalkozásról, a mutató alapján meghozott ítéletünk téves lesz. 
Jobb eredményeket kaptam, amikor helyette var18 és var19 mutatókat használ-
tam (43. és 123. oldal). 

A mutatók kiszámításának programozásához kidolgozott részletes feltételrend-
szer és a magyarázatok a Mellékletekben találhatók (8.2. A mutatók kiszámítása, 
118. oldal) 

4.2. Két modell alkalmazásának tapasztalata 

A modellek megbízhatóságát empirikus úton vizsgáltam. Megpróbáltam a válla-
lati mintámban szereplő vállalatokat klasszifikálni a modellek segítségével a 
„Pénzügyi mutatók” című részben leírtaknak megfelelően előkészített adatok 
alapján. A vizsgálatokhoz szükséges számításokat az MS Excel táblázatkezelő-
vel, a módosításokat — újra iterálásokat — SPSS for Windows 10.0 segítségé-
vel végeztem. A módosításokhoz diszkriminancia analízist és logisztikus reg-
ressziót alkalmaztam. Az eredmények ellenőrzése és összehasonlítása klasszifi-
kációs tábla segítségével történt. 
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4.2.1. Fulmer-féle modell 

A változatlan modell (lásd Irodalmi áttekintés) alkalmazásának eredményei a 7. 
táblázatban láthatók. 

7. táblázat. A változatlan Fulmer-féle modell alkalmazásának eredményei 

 Előrejelzett ÁLLAPOT

 0 1 

Találati arány
% 

0 48 25 65,7 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 25 48 65,7 

Egész minta:   65,7 
 

A modell koefficienseit újraiteráltam diszkriminancia analízis és logisztikus 
regresszió segítségével, az összes változó egyidejű beléptetésével (Enter), s a 
Fulmer-féle modell az alábbi alakot vette fel: 

1. Diszkriminancia analízis után: 

= + − + + +

− + + − −
1 2 3 4 5

6 7 8 9

0,025 0,132 0,125 0,926 1,488
0,269 0,091 0,502 0,092 0,491

H x x x x x
x x x  

A klasszifikáció eredményei a 8. táblázatban láthatók. 

8. táblázat. A diszkriminancia analízissel módosított Fulmer-féle modell 
klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
Eredeti 

0 1 

Találati arány
% 

0 53 20 72,6 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 19 54 74,0 

Egész minta:   73,3 
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Előrejelzett ÁLLAPOT
Leave-one-out 

0 1 

Találati arány
% 

0 48 25 65,8 Valóságos
ÁLLAPOT 

1 21 52 71,2 

Egész minta:   68,5 

2. Logisztikus regresszió után: 

= + − + + +

− + + − −
1 2 3 4 5

6 7 8 9

0,085 0,177 0,128 1,204 1,403
0,353 0,122 0,643 0,099 0,573

H x x x x x
x x x x  

Ha a cut value értéke 0,5 és — mint a diszkriminancia analízis esetében 
— csak a vállalatok kvalitatív megkülönböztetésre van szükség, akkor 
elég, ha az ln(odds) függvényt írjuk fel, amely jelen esetben pontosan 
olyan felépítésű, mint a diszkriminancia analízis kanonikus klasszifikáló 
függvénye. A klasszifikációs kritérium is ugyanaz: ha a függvény értéke 
nem nagyobb nullánál, akkor a vállalat „fizetésképtelen”, egyébként „fi-
zetőképes”. Így a logisztikus regressziós paraméterek összehasonlíthatók 
a diszkriminancia analízis klasszifikáló függvényének a koefficienseivel. 

A klasszifikáció eredményei a 9. táblázatban láthatók. 

9. táblázat. A logisztikus regresszióval módosított Fulmer-féle modell 
klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
cut value = 0,5 

0 1 

Találati arány
% 

0 56 17 76,7 Valóságos
ÁLLAPOT 

1 18 55 75,3 

Egész minta:   76,0 

A találati arány logisztikus regresszióval elért javulása valamivel jobb, mint a 
diszkriminancia analízis esetében, bár a koefficiensek értékei elég közel esnek 
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egymáshoz, ami azt jelenti, hogy a mutatók szakmai tartalma a kiválasztott sta-
tisztikai módszertől független. Érdekes, hogy néhány pénzügyi mutatónál — x3, 
x5, x6, x9 — az újraiterált modellekben megváltozik a koefficiens előjele (10. 
táblázat). Ez azt jelenti, hogy azoknak a pénzügyi mutatóknak a hatása a magyar 
mezőgazdasági vállalkozások fizetőképességének a megítélésében ellenkező 
irányú a nyugati — jelen esetben amerikai — vállalkozásokhoz képest.  

10. táblázat. Az eredeti és az újraiterált Fulmer-féle modell koefficienseinek 
összehasonlítása 

Változók Eredeti Diszkriminancia 
analízis 

Logisztikus
regresszió

1
eredménytartalékx =
mérlegfőösszeg

 

5,528 0,025 0,085 

2
  értékesítés nettó árbevételex

mérlegfőösszeg
=

 

0,212 0,131 0,177 

3
  

 
adózás előtti eredményx

saját tőke
=

 

0,073 – 0,125 – 0,128 

4
-cash flowx

kötelezettségek
=

 

1,270 0,926 1,204 

5
  hosszú lejáratú kötelezettségekx
mérlegfőösszeg

=
 

– 0,120 1,488 1,403 

6
  rövid lejáratú kötelezettségekx

mérlegfőösszeg
=

 

2,335 – 0,269 – 0,353 

( )7 lgx tárgyi eszközök=
 

0,575 0,091 0,122 

8
forgótőkex

kötelezettségek
=

 

1,083 0,502 0,643 

9
   lg

 
adózás előtti eredmény kifizetett kamatokx

kifizetett kamatok
 +

=  
   

0,894 – 0,092 – 0,099 

konstans – 3,075 – 0,491 – 0,573 
 

Az x1 mutató koefficiensének nagyságrendekkel való csökkenése azt jelzi, hogy 
a magyar mezőgazdasági vállalatok többségére nem jellemző a jelentős pozitív 
eredménytartalék képezése, így a fizetőképesség szempontjából az nem bír ak-
kora jelentőséggel, mint az amerikai vállalatoknál. 
Az x3 mutató növekedése kétféleképpen magyarázható:  

a) A „normális”, azaz tőkeerős vállalkozásnál a mutató nagyobb értéke 
jobb jövedelmezőséget jelent, stabil fejlődésnél az arány kis mértékben 
ingadozhat. 
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b) Az előző években veszteséges, tőkeszegény vállalat esetében a mutató 
értéke eredményes év után nagyobb léptékkel javulhat. 

A magyar mezőgazdasági vállalkozásokra ez utóbbi jellemző, s a mutató „javu-
lása” is leginkább a tőkeszegénységnek és negatív eredményeknek tudható be. 

Az x5 koefficiensének változása a tőkepótló hitel bevezetésével függ össze, 
amely javítja az idegen tőke összetételét. 

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya — x6 — FULMER (1984) szerint az ő 
modelljében azért befolyásolja pozitívan az amerikai vállalatok megítélését, 
mert más, a modellből kimaradt mutatóknak a hatását is érvényesítheti. Ezzel 
nem feltétlenül értek egyet, mert ha eltekintünk a fizetésképtelenség kockázatá-
tól, akkor a rövid lejáratú idegen tőke bevonása leggyorsabb és legolcsóbb mód-
ja annak, hogy javítsuk a saját tőke jövedelmezőségét. A fejlett tőkepiacokon 
ésszerű lehet a rövidlejáratú kötelezettségek arányának növelése, ami megfelelő 
kockázat-menedzsment mellett nem feltétlenül a csőd előjele, hanem közvetet-
ten a vállalatnak a szállítói általi pozitív megítélésére is utal. A magyar mező-
gazdasági vállalkozások esetében a saját tőke hozama kisebb az idegen tőke 
hozamánál, ellentétben más ágazatokkal vagy más országok mezőgazdaságával. 
Így a rövid lejáratú kötelezettségek arányának növekedése — agresszív finanszí-
rozási stratégia — a magyar mezőgazdaságban általában csak likviditási kocká-
zat növekedéséhez vezet és a hitelképesség romlásához. Az agresszív finanszí-
rozási stratégia tulajdonképpen a konzervatív ellentettje, ekkor ugyanis a forgó-
eszközökön túl a tartósan lekötött eszközök egy részét is rövid lejáratú források-
ból finanszírozzák. Előnye az olcsóbb finanszírozás, viszont nagyobb a bizony-
talansága. Az átmeneti forrásokat, rövid lejáratú hiteleket folyamatosan újabb 
rövid lejáratú hitelekkel kell pótolni, ennek valamilyen okból fellépő akadálya 
csődbe sodorhatja a vállalkozást (BORSZÉKI, 2000b). Egyes vizsgálatok sze-
rint a vállalkozások több mint 60 %-a nem rendelkezik a működésükhöz szüksé-
ges tőkével (TAKÁCS, 1997) (TAKÁCS – TAKÁCSNÉ, 1999). Ez a tény alá-
támasztja a véleményemet. 

A kamatfedezeti mutató (x9) összetett hatása a saját tőke alacsony (negatív) jö-
vedelmezőségével és az x6 mutatóról leírtakkal függ össze. 

Ha a stepwise-algoritmust (a logitnál forward és backward Wald) alkalmaztam, 
akkor a 9 mutató közül csak három, illetve négy maradt meg: x2, x6, x8 és x4. A 
modell megbízhatósága nőtt (11. táblázat). A táblázatban szereplő illeszkedési 
adatok (találati arányok) némi torzítást tartalmaznak, mivel ugyanarra a mintára 
érvényesek, amelyen a stepwise-algoritmusokat lefuttattam. A leave-one-out 
ellenőrzésre az SPSS csak a diszkriminancia analízis estében ad lehetőséget, s 
ott a találati arány 71,9 % volt. 
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11. táblázat. Stepwise-algoritmus szerint módosított Fulmer-féle modell 

 diszkriminancia analízis logit, forward logit, backward 

x2 0,135 0,166 0,173 
x4   0,893 
x6 – 0,544 – 0,715 – 0,656 
x8 0,49 0,569 0,508 
konstans 0,25 0,318 0,32 
Találati arány (%): 75,3 75,3 76,7 
 

Tehát, a FULMER által használt pénzügyi mutatók közül a magyar mezőgazda-
sági vállalatok fizetésképtelenségét leginkább a következők alapján1 lehet előre 
jelezni: 

• vagyonarányos nettó árbevétel: 

  értékesítés nettó árbevétele
eszközök összesen  

; 

• rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 

  rövid lejáratú kötelezettségek
mérlegfőösszeg

 ; 

• idegen tőke arányos cash-flow: 

-cash flow
kötelezettségek

 ; 

• forgó és idegen tőke aránya: 

 működő tőke
kötelezettségek

 . 

                                                 
1 A sorrend a standardizált mutatókon szerkesztett modell (Logit) koefficiensei szerint alakult ki. 
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4.2.2. Springate-féle modell 

A változatlan modell alkalmazásának eredményei a12. táblázatban láthatók. 

12. táblázat. A változatlan Springate-féle modell 
alkalmazásának eredményei 

Előrejelzett 

ÁLLAPOT  

0 1 

Találati arány
% 

0 58 15 79,5 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 44 29 39,7 

Egész minta (%):   59,6 
 

A modell ilyen formában használhatatlan, mivel a fizetőképes vállalatok többsé-
gét is fizetőképtelennek ítéli. A modellből hiányzik a konstans tag, amellyel 
korrigálni lehetne az „eltolódást” a csőd irányába. 

A modell koefficienseit újraiteráltam diszkriminancia analízis és logisztikus 
regresszió segítségével, az összes változó egyidejű beléptetésével (Enter), s 
Springate-féle modell a következőkben bemutatott alakokat vette fel: 

1. Diszkriminancia analízis után: 

1 2 3 40,545 0,791 0,270 0,136 0,228Z x x x x= + + + +  

A modellben feltűnt a konstans, amellyel a Z kritikus értéke nullára lett 
„elmozdítva”. A klasszifikáció eredményei a 13. táblázatban láthatók. 

A fizetésképtelen vállalatok felismerése (ÁLLAPOT = 0) rossz, a találati 
arány alig haladja meg az 50 %-t, s a stepwise eljárás után tovább romlik 
(14. táblázat). Mindez azt jelenti, hogy az induló modellben szereplő mu-
tatók és/vagy a módszer adott esetben nem alkalmas a feladatra. 
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13. táblázat. A diszkriminancia analízissel (Enter) módosított 
Springate-féle modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
Eredeti 

0 1 

Találati arány
% 

0 41 32 56,2 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 13 60 82,2 

Egész minta:   69,2 
 

Előrejelzett ÁLLAPOT
Leave-one-out 

0 1 

Találati arány
% 

0 41 32 56,2 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 15 58 79,5 

Egész minta:   67,8 
 

14. táblázat. A diszkriminancia analízissel (Stepwise) módosított 
Springate-féle modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
 

0 1 

Találati arány
% 

0 32 41 43,8 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 8 65 89,0 

Egész minta:   66,4 
 

2. Logisztikus regresszió után: 

1 2 3 40,66 1,496 0,176 0,187Z x x x x= + − +  

A képletben — úgy, mint az eredetiben — nincs konstans tag, mivel nél-
küle jobb volt a modell illeszkedése (15. táblázat). 
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15. táblázat. A logisztikus regresszióval módosított 
Springate-féle modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
cut value = 0,5 

0 1 

Találati arány
% 

0 50 23 68,5 Valóságos
ÁLLAPOT 

1 14 59 80,8 

Egész minta:   74,7 
 

Az előző változathoz képest valamivel jobb a találati arány, de még min-
dig nagy a különbség a fizetésképtelen és fizetőképes vállalatok találati 
aránya között. A modell ezen változata sokkal jobban ismeri fel a fize-
tésképtelen vállalatokat. 

16. táblázat. A Springate-féle modell eredeti és az újraiterált  
koefficienseinek összehasonlítása 

Diszkriminancia 
analízis 

Logisztikus reg-
resszió Változók Eredeti

enter stepwise enter stepwise

1
forgótőkex

mérlegfőösszeg
=

 

1,03 0,545 0,465 0,660 0,657 

2
adózás előtti eredmény kifizetett kamatokx

mérlegfőösszeg
+

= 3,07 0,791 0,989 1,496 1,315 

3
adózás előtti eredményx

rövid lejáratú kötelezettségek
=

 

0,66 0,270  – 0,176  

4
  értékesítés nettó árbevételex

mérlegfőösszeg
=

 

0,40 0,136  0,187 0,187 

konstans  0,228 0,460   

Találati arány (%): 60,3 69,2 66,4 74,7 75,3 
 

A 16. táblázatból kiderül, hogy az x3 mutató alkalmazása félrevezető lehet, mi-
vel hatása a két különböző módszerrel kialakított modellváltozatban ellentétes. 
A stepwise algoritmus elvégzése során mind a diszkriminancia analízis, mind a 
logisztikus regresszió a mutató ki is zárják a modellből. Tehát, alkalmazása jelen 
esetben kerülendő. 
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A diszkriminancia analízissel előállított változatot használhatatlannak találtam. 
A stepwise logisztikus regresszióval módosított modell megbízhatósága majd-
nem azonos a Fulmer-féle modell hasonló változatával, csak kevésbé kiegyensú-
lyozott. Ez azt jelenti, hogy a logisztikus regresszió mint módszer hatékonyabb-
nak bizonyult.  

A Springate-féle modell által használt mutatók közül a magyar mezőgazdasági 
vállalkozások fizetésképtelenségét a következőkkel1 lehet leginkább előre jelez-
ni: 

• a vagyon és forgótőke aránya: 

működő tőke
mérlegfőösszeg

; 

• vagyonarányos EBIT:  

adózás előtti eredmény kifizetett kamatok
mérlegfőösszeg

+ ; 

• vagyonarányos nettó árbevétel: 

  értékesítés nettó árbevétele
mérlegfőösszeg

. 

Ez utóbbi a Fulmer-féle modell utolsó módosított változatában is szerepelt. 

A külföldi modellek változóin elvégzett újraiterálás és stepwise algoritmus 
mindkét statisztikai módszer esetében a változók jelentős részének kizárásához 
és a koefficiensek nagy mértékű változásához, továbbá, illeszkedés javulásához 
vezetett. Ez megerősítette azon feltételezésem, hogy lehet és kell is új modellt 
vagy modelleket fejleszteni. 

                                                 
1 A sorrend a standardizált mutatókon szerkesztett modell (Logit) koefficiensei szerint alakult ki. 
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4.3. Új és újszerű eredmények 

Ebben az alfejezetben az általam kifejlesztett fizetésképtelenség-előrejelzési 
modelleket és alkalmazásuk eredményeit ismertetem. 

4.3.1. Logit-modellek 

A logisztikus regressziós modell kialakítása több próbafuttatást igényelt. Már az 
első futtatások után kiderült, hogy jobb találati arányt ér el, mint a 
diszkriminancia analízis. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a módszernek nem 
előfeltétele az adatok többdimenziós normalitása. Az első modell backward 
stepwise algoritmussal készült és legalább 17 változót tartalmaz. Az illeszkedése 
93,2 %-tól 85,6 %-ig mozog a változók számának csökkenésével (Mellékletek: 
33. táblázat). Az első, forward stepwise algoritmussal kialakított, modell találati 
aránya 82,2 % kilenc változó bevonásával (Mellékletek: 34. táblázat). A model-
lek pontos felépítése a továbbiakban leírtak értelmében nem lényeges. 

Miután megvizsgáltam a találatok megoszlását, feltűnt, hogy nagyobb vállalatok 
esetében jobb volt az illeszkedés (17. táblázat). 

17. táblázat. Az egyik logit-modell helyes találatainak megoszlása az egész vállalati mintán 
belül 

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 Jegyzett 
tőke ≤ > ≤ > ≤ > ≤ > ≤ > 

Vállalatok 
száma 49 97 62 84 71 75 72 74 74 72 

Találat, db 33 84 40 77 48 69 49 68 51 66 

Találat, % 67 87 65 92 68 92 68 92 69 92 
 

A minta nagyságát figyelembe véve legfeljebb két kisebb mintára oszthattam a 
vállalatokat valamilyen szempont szerint. A legeredményesebbnek a jegyzett 
tőke szerinti csoportosítás bizonyult. Ez eltér a külföldön megszokott gyakorlat-
tól, ugyanis a vállalatokat általában a vagyonuk vagy bevételük szerint szokták 
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ilyenkor csoportosítani. Az általam választott csoportosítás mellett a következő 
érvek szólnak: 

• a vállalat bevétele vagy vagyona szerinti megítélését torzíthatja a csőd 
közelsége, 

• a jegyzett tőke változásai közvetlenül nem függenek a vállalat gazdasági 
tevékenységétől, 

• a jegyzettőke általában hosszabb időn belül tekinthető állandónak, mint a 
vagyon vagy a bevétel. 

Az eredeti minta összetételéből (8. ábra és 9. ábra) és a találatok megoszlásából 
(17. táblázat) következett, hogy a csoportosítási kritériumként használható jegy-
zett tőke nagysága egymillió körüli, mivel felette már nem változik a találati 
arány. Az SPSS-ben végzett további próbafuttatások ezt alátámasztották. 

Ily módon két kisebb almintát alakítottam ki az eredeti mintán belül: 

1. egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok, összesen 49, 
2. egymillió forintnál nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok, összesen 97. 

Egymilliónál nem nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok fizetésképte-
lenség-előrejelzési logit-modellje (Logit 1M) 

A modellt logisztikus regresszióval, likelihood arány alapú forward stepwise 
algoritmussal alakítottam ki a módszertani részben leírt feltételek mellett. 

A modell felépítése: 

1
odds

odds
π =

+  

ahol a π annak a valószínűsége, hogy a vizsgált vállalat egy éven belül fize-
tőképes marad, 

 ( ) 1 2 3ln 1,950 3,322 0,874 0,698odds x x x= + − −  

Ha π nem nagyobb, mint 0,5 (cut value = 0,5) vagy ln(odds) értéke nem pozitív, 
a vizsgált vállalat egy éven belül fizetésképtelenné válik. A változók tartalmát a 
18. táblázat foglalja össze. A modell részletes leírása a hozzátartozó feltétel-
rendszerrel a mellékletben található (139. oldal, lásd még Mellékletek: 35. táblá-
zat). 
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18. táblázat. Az egymilliónál nem nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok logit-modelljének 
változói 

Mutató Induló modellben Kategória 

1
pénzeszközökx

rövid lejáratú kötelezettségek
=

 
var23 Likviditás 

2
készletekx

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
=

− var25 Likviditás 

3
készletekx

értékesítés nettó árbevétele
=

 
var45 Hatékonyság 

 

A Hosmer – Lemeshow teszt szerint (19. táblázat) a modell jól illeszkedik, mi-
vel a 2χ  érték szignifikancia szintje magas (lásd még Mellékletek: 36. táblázat). 

19. táblázat. Logit 1M modell illeszkedése 
(Hosmer – Lemeshow teszt) 

2χ  szabadságfok szignifikancia

5,467 8 0,707 
 

A modell találati aránya (20. táblázat) jobb, mint a megvizsgált két modellé és a 
diszkriminancia analízissel kialakított modellé (lásd később). 

20. táblázat. Az Logit 1M logit-modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
cut value = 0,5 

0 1 

Találati arány
% 

0 24 2 92,3 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 9 14 60,9 

Egész minta:   77,6 
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       4 ô0                  00                                      1ô 
         ó0                  00  1                                   1ó 
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Előrejelettòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòò 
valószín.:0            ,25            ,5             ,75             1 
ÁLLAPOT:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 
 
          Az előrejelzett valószínűség az „1” ÁLLAPOT valószínűsége 
          Cut Value = 0,5 
          ÁLLAPOT: 0 = fizetésképtelen 
                   1 = fizetőképes 
          Egy szimbólum egy esetnek felel meg 

13. ábra. Logit 1M logit-modell által előrejelzett valószínűségek (SPSS plot). 

Az 13. ábra a modell által előrejelzett valószínűségek eloszlását mutatja be. A 
klasszifikációs táblázatnak megfelelően (20. táblázat) megfigyelhető a fizetés-
képtelen és fizetőképes vállalatok közötti átfedés. A modell a fizetőképes válla-
latok mintegy két ötödét fizetésképtelennek minősítette — s ez többszöröse a 
fizetésképtelen vállalatok fizetőképesnek való minősítéseinek —, ami azzal is 
magyarázható, hogy a kis mezőgazdasági vállalatok között sok a családi vállal-
kozás, amelyeknél a vállalat fizetőképessége nem különíthető el egyértelműen a 
családi költségvetéstől. Bizonyos társasági formák (például Bt.) feltételezik a 
beltagok teljes körű felelősségét. Így a vállalat fizetésképtelenségét tagi kölcsö-
nökkel vagy egyéb „kevésbé piaci” módszerekkel kezelik. Az ilyen esetekben a 
pénzügyi elemzés csak jelzés értékű a vállalatok vezetősége és a hitelezők felé. 

A mutatok be- és kiléptetési feltételek enyhítésével — entry probability = 0,15 
és removal probability = 0,2 — megpróbáltam javítani a modell illeszkedésén az 
által, hogy újabb mutatókat vontam be, de a javulás mértéke a vártnál kisebb 
volt (Mellékletek: 37. táblázat és 38. táblázat). A modellt nem tudtam kontroll 
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mintán ellenőrizni, ezért a javított változatok gyakorlati alkalmazása további 
ellenőrzés nélkül nem javasolt, mivel a változó-szelektálási feltételek enyhítésé-
vel kevésbé szignifikáns mutatók is bekerülhetnek, s a modell illeszkedése min-
tafüggővé válik. 
A standardizált változók koefficiensei alapján (31. táblázat) a modellben szerep-
lő pénzügyi mutatószámok — formális — fontossági sorrendbe állíthatók (kate-
góriákkal): 

1. forgótőke lekötése (Likviditás): 
készletek

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek−  

2. gyors ráta (Likviditás): 
pénzeszközök

rövid lejáratú kötelezettségek  

3. készletek forgása (Hatékonyság): 
készletek

értékesítés nettó árbevétele  

Tehát a kis jegyzett tőkéjű mezőgazdasági vállalkozások megítélésében, fizető-
képességük előrejelzésében a pénzügyi mutatók közül a legfontosabb szempon-
tot a likviditási mutatók adják. 

Egymilliónál nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok fizetésképtelenség-
előrejelzési logit-modellje (Logit 1M+) 

Ezt a modellt logisztikus regresszióval, likelihood arány alapú forward stepwise 
algoritmussal alakítottam ki. 

A modell felépítése: 

1
odds

odds
π =

+  

ahol a π annak a valószínűsége, hogy a vizsgált vállalat egy éven belül fize-
tőképes marad, 

 ( ) 1 2 3 4 5 6ln 4,649 8,917 0,335 14,71 17,371 0,826odds x x x x x x= + − − + −  
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Ha π nem nagyobb, mint 0,5 (cut value = 0,5) vagy ln(odds) értéke nem pozitív, 
a vizsgált vállalat egy éven belül fizetőképes marad. A változók tartalmát a 21. 
táblázat foglalja össze. A modell részletes leírása a hozzátartozó feltételrend-
szerrel a mellékletben található (142. oldal, lásd még Mellékletek: 39. táblázat). 

21. táblázat. Az egymilliónál nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok logit-modelljének változói 

Mutató Induló modellben Kategória 

1
immateriális javakx
befektetett eszközök

=
 

var5 Vagyonösszetétel 

2
saját tőkex

források összesen
=

 
var10 Tőkeösszetétel 

3
saját tőkex

jegyzett tőke
=

 
var16 Tőkeösszetétel 

4
  adózott eredmény értékcsökkenési leírásx

kötelezettségek
+

=
 

var37 Jövedelmezőség 

5
adózott eredmény értékcsökkenési leírásx

rövid lejáratú kötelezettségek
+

=
 

var39 Jövedelmezőség 

6
készletekx

értékesítés nettó árbevétele
=

 
var45 Hatékonyság 

 

22. táblázat. Logit 1M+ logit-modell illeszkedése 
(Hosmer – Lemeshow teszt) 

2χ  szabadságfok szignifikancia 

6,592 8 0,581 
 

A Hosmer – Lemeshow teszt (22. táblázat) szerint a modell jól illeszkedik, mi-
vel a 2χ  érték szignifikancia szintje alapján — jóval magasabb, mint a kritikus 
0,05 — a teszt nullhipotézise, amely szerint nincs különbség az elvárt és megfi-
gyelt értékek között, igaznak bizonyult (lásd még Mellékletek: 40. táblázat). 
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23. táblázat. Az Logit 1M+ logit-modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
cut value = 0,5 

0 1 

Találati arány
% 

0 42 5 89,4 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 3 47 94,0 

Egész minta:   91,8 
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          Az előrejelzett valószínűség az „1” ÁLLAPOT valószínűsége 
          Cut Value = 0,5 
          ÁLLAPOT: 0 = fizetésképtelen 
                   1 = fizetőképes 
          Egy szimbólum másfél esetnek felel meg 

14. ábra. Logit 1M+ logit-modell által előrejelzett valószínűségek (SPSS plot). 

A modell találati aránya (23. táblázat) jobb, mint az előző modell esetében. A 
fizetésképtelen vállalatok felismerése nem pontosabb, viszont a fizetőképes vál-
lalatok helyes besorolása több mint 30 százalékkal jobb. Ebből feltételezhető, 



EREDMÉNYEK 

 

82

hogy a „rendben működő” kis vállalatok között sok a „csődgyanús”. Továbbá, 
ezen feltételezés megfelel annak a tapasztalatnak, amely szerint a mezőgazdasá-
gi kis vállalkozások finanszírozása nem tisztán piaci alapon történik — például 
tagi kölcsönökkel —, s gyakran szorosan összefügg családi költségvetésekkel. 
Tehát nagyobb vállalatok fizetőképessége pontosabban becsülhető. Ez össz-
hangban van a csődstatisztikákkal is (6. ábra és 8. ábra), melyek szerint a fize-
tésképtelen mezőgazdasági vállalkozások 62 százaléka és a fizetőképes vállal-
kozásoknak csak 49 százaléka az egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tő-
kéjű. A modell közel egyformán ismeri fel a fizetőképes és a fizetésképtelen 
vállalkozásokat, alig van átfedés (14. ábra). Az ábrán egy számjegy másfél eset-
nek felel meg. 

A modell standardizált változóinak koefficiensei alapján (Mellékletek: 41. táblá-
zat) a modellben szereplő pénzügyi mutatószámok fontossági sorrendbe állítha-
tók (kategóriákkal): 

1. kölcsöntőke arányos cash-flow (Jövedelmezőség): 
adózott eredmény értékcsökkenési leírás

rövid lejáratú kötelezettségek
+

 
; 

2. idegen tőke arányos cash-flow (Jövedelmezőség): 
  adózott eredmény értékcsökkenési leírás

kötelezettségek
+

 
; 

3. saját tőke aránya (Tőkeösszetétel): 
saját tőke

források összesen  
; 

4. készletek forgása (Hatékonyság): 
készletek

értékesítés nettó árbevétele  
; 

5. immateriális javak aránya (Vagyonösszetétel): 
immateriális javak
befektetett eszközök  

; 
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6. saját tőke növekedése (Tőkeösszetétel): 
saját tőke

jegyzett tőke  
. 

A rangsorban az első három helyen álló mutató kiemelkedően fontos — a stan-
dardizált mutatók koefficiensei nagyságrenddel meghaladják a másik három 
mutatóét. Tehát az egymilliónál nagyobb jegyzett tőkéjű mezőgazdasági vállal-
kozások fizetőképességének megítélésében a jövedelmezőség1 és a tőkeösszeté-
tel a legfontosabb szempont. 

Cut Value választása 

Egyes szerzők szerint (VIRÁG, 1996) a cut value értékét úgy kell választani, 
hogy legjobb legyen a logit-modell illeszkedése. Úgy vélem ez szűkíti az alkal-
mazási lehetőségek körét azáltal, hogy csak „igen – nem” (fizet – nem fizet) 
jellegű választ adhatnak a modellek, továbbá „mintafüggővé” teszi azokat. Így, 
kevésbé használhatók, például, a rating rendszerekben (HÁMORI, 2001). Véle-
ményem szerint a cut value értékét nem az adott mintán mért illeszkedéstől füg-
gően kell választani, hanem a modell felhasználási céljának és körülményeinek 
megfelelően. Ezen felfogás lényege, hogy a cut value az adott esetben elviselhe-
tő kockázatot jelenti. 

A cut value kritikus kockázati szintet jelent, tehát felfoghatjuk közömbösségi 
pontnak, ahol a várható nyereség és az esetleges veszteség egyenértékű. Több 
tényezőtől is függhet, például a döntéshozó kockázatvállalási készségétől, a ka-
matlábtól.  

A racionalitás elve szerint a befektetési döntés alapvető kritériuma 

outputok (hozamok) értéke – inputok (ráfordítások) értéke > 0 , 

vagyis 

outputok (hozamok) értéke > inputok (ráfordítások) értéke . 

                                                 
1 A 

cash flow
rövid lejáratú kötelezettségek

−
 mutató besorolása változhat a rövid lejáratú kötelezettségek össze-

tételének megfelelően. Ugyanis ha többségük a szállítoknak való tartozás — halasztott fizetések 
eredménye —, akkor a mutató inkább likviditási mutatók közé sorolandó. 
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Kockázatos körülmények között az outputok és inputok várható értékét kell 
használni: 

outputok (hozamok) várható értéke > inputok (ráfordítások) várható értéke . 

A befektetés (hitel) hozamának várható értéke — az egyszerűség kedvéért elte-
kintve az időpreferenciától — leírható mint 

outputok (hozamok) várható értéke = H × (k – c) π , 

ahol  H  a hitel összege, 
 k a hitel kamata (% vagy tizedes tört), 
 c forrásköltség (% vagy tizedes tört), 
 π a hitel szerződés szerinti visszafizetésének valószínűsége. 

Az inputok várható értékébe beletartozik a visszafizetési kockázat, azaz az inpu-
tok várható értéke a nem fizetés esetén jelentkező tőke- és kamatveszteség fize-
tésképtelenség valószínűségével súlyozott összege: 

inputok (ráfordítások) várható értéke = H × (1 + k) × (1 – π) . 

Ebből kiindulva a cut value értéke az a π valószínűség, amely mellett teljesül a 
következő feltétel: 

H × (k – c) π = H × (1 + k) × (1 – π) . 

Átrendezve: 

1
1

k
k c

π
π

+
=

− −
. 

Ha nincs szükség a kockázat számszerűsítésére, hanem csak azt kell eldönteni, 
hogy a vizsgált vállalkozásnak a visszafizetési kockázat szempontjából adható-e 
hitel, akkor a vizsgált vállalat egy éven belüli fizetőképességének megítéléséhez 
— mivel 

1
oddsπ

π
=

−
 . 

—, elég ezt a döntési kritériumot használni: 

0
1

1ln
p

j j
j

k x
k c

β β
=

+  < + − 
∑ , 



Új és újszerű eredmények 

 

85

ahol a 0
1

p

j j
j

xβ β
=

+∑  a logit-függvény. Ha a feltétel teljesül, akkor a vállalat fize-

tőképesnek mondható. 

Ha a kockázat számszerűsítésére is szükség van, akkor 

1
1

k odds
k c

π
π

+
= =

− −
, 

( )1odds odds oddsπ π π= × − = − × , 

odds oddsπ π+ × = , 

1

11 1

k
odds k c

kodds
k c

π

+
−= =
++ +
−

, 

1
1
k

k c k
π +
=

− + +
, 

1
1 2

k cut value
k c

π +
= =

+ −
. 

Az utolsó egyenlet megadja a kritikus kockázati szintet ismert kamatláb és for-
rásköltség alapján. 

Ha az ismert a vállalható kockázat szintje (hitelezési stratégia, döntéshozó koc-
kázatvállalási hajlandósága stb.), akkor a leírt összefüggéseket felhasználva is-
mert forrásköltség mellett megállapítható a minimális kamatláb: 

( )1 1
2 1
c

k
π

π
− +

=
−

. 

A cut value alakulását a kamatláb függvényében kétdimenziós koordináta-
rendszerben ábrázolva a pénzügyi kockázat közömbösségi görbéjét kapjuk (15. 
ábra). A kamat a kockázat ára. Minél kockázatosabb egy hitel, annál nagyobb 
kamatra adják. 
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Kamatláb

C
ut

 v
al

ue

Különböző kötségszintehez
tartozó cut value görbék

 
15. ábra. A cut value alakulása a kamatláb függvényében  

különböző forrásköltség mellett 

4.3.2. Diszkriminancia analízissel kialakított fizetésképte-
lenség-előrejezési modellek 

A logisztikus regressziós modellekhez hasonlóan a diszkriminancia analízist 
külön az egymillió forintnál kisebb vagy egyenlő, és az egymillió forintnál na-
gyobb jegyzett tőkéjű vállalati almintán végeztem a módszertani részben leírt 
feltételek mellett. Az egyik előzetes modell találatainak megoszlása (24. táblá-
zat) azt sugallja, hogy e módszer alkalmazásakor is érdemes méret szerint cso-
portosítani a vállalatokat, s az így kialakított almintákon fejleszteni a modelle-
ket. Ahogy a táblázatból kiderül, a diszkriminancia analízis alkalmazása során is 
elfogadható csoportosítási kritérium az egymillió forint nagyságú jegyzett tőke, 
mivel az annál nagyobb jegyzett tőkéjű cégek helyes besorolásának aránya már 
nem változik akkor sem, ha ezt a kritikus értéket tovább emeljük. Ennek kö-
szönhetően a modellek — és a két statisztikai módszer — közvetlenül összeha-
sonlíthatók. 
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24. táblázat. Az előzetes DAN-modell találatainak eloszlása az egész vállalati mintán belül 

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 Jegyzett 
tőke ≤ > ≤ > ≤ > ≤ > ≤ > 

Vállalatok 
száma 49 97 62 84 71 75 72 74 74 72 

Találat, db 34 81 43 72 51 64 52 63 53 61 

Találat, % 69 84 69 86 72 85 72 85 73 85 
 

Egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tőkéjű mintán kialakított 
modell (DAN 1M) 

A módszertani részben leírt feltételek mellett kialakított modell általános alakja: 

1 20,710 1,034 0,412Z x x= + −  

Ha a Z értéke nem pozitív, a vizsgált vállalat egy éven belül fizetésképtelenné 
válik. A változók tartalmát a 27. táblázat foglalja össze. 

25. táblázat. A diszkriminancia analízissel kialakított DAN 1M modell változói 

Mutató Induló modellben Kategória 

1
pénzeszközökx

rövid lejáratú kötelezettségek
=

 
var23 Likviditás 

2
készletekx

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
=

− var25 Likviditás 

 

A modell eredeti találati aránya azonos a leave-one-out módszerrel számolt talá-
lati arányával, azonban a modell inkább a fizetésképtelen vállalatokat ismeri fel. 
A fizetőképesek felismerése alig nagyobb a véletlenszerűnél. A modell csupán 
két mutatószámot használ, ezért megpróbáltam újabb változókat bevonni a be-
léptetési (Entry) és kiléptetési (Removal) kritériumok enyhítésével (59. oldal). 
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Az így kialakított változatokat, az eredeti modellt és az illeszkedési adatokat a 
28. táblázat tartalmazza. 

Látható, hogy az illeszkedés javulásának eléréséhez legalább négy mutatót kell 
szerepeltetni a modellben. Az illeszkedési értékek alapján a gyakorlati felhasz-
náláshoz a III. vagy inkább a II. változatot lehet ajánlani, mivel az utóbbi eredeti 
illeszkedése megegyezik a leave-one-out módszerrel számolt illeszkedéssel, 
azaz elhanyagolható a torzítást. 

A modell működését nem tudtam a kontroll mintán ellenőrizni, továbbá az il-
leszkedési aszimmetria miatt az alkalmazásának eredményei csak jelzésértékű-
nek lehet tekinteni. Ennek értelmében a logit-modellekkel való összehasonlítási 
vizsgálatok során a DAN 1M modell eredeti változatát használtam. 

A modell illeszkedése rosszabb, mint az ugyan erre az almintára kialakított 
logit-modellé (Logit 1M). 

A DAN 1M modell esetleges gyakorlati alkalmazáshoz ajánlott II. változatának 
részletes leírása a Mellékletekben található. 

26. táblázat. A DAN 1M modell változatai és illeszkedésük 

Különböző változatok koefficiensei 
Mutatók 

Eredeti I. II. III. 

var6   2,031 1,895 

var23 0,710 0,609 0,625 0,734 

var25 1,034 0,908 0,888 0,911 

var34  1,948 2,051 1,767 

var45    -0,217 

konstans -0,412 -0,555 -0,685 -0,601 

0 92,3 92,3 88,5 92,3 

Á
LL

AP
O

T 

1 52,2 52,2 60,9 65,2 

Egész minta % 73,5 73,5 75,5 79,6 Ill
es

zk
ed

és
 

leave-one-out % 73,5 73,5 75,5 77,6 
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16. ábra. DAN 1M diszkrimináló függvény értékeinek boxplot-diagramja (SPSS) 

A diszkriminancia analízis elvégzése után az eredeti DAN 1M modell felépíté-
séből kiderült, hogy az egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tőkéjű vállala-
tok fizetőképességének megítélése szempontjából a likviditási mutatók a leg-
fontosabbak (26. táblázat). 

A 16. ábrán látható a klasszifikációs tábla adatainak megfelelő nagy átfedés a 
fizetésképtelen és fizetőképes vállalatok között. Az ábra nem tartalmazza a kiug-
ró értékeket, amelyek nélkül a fizetésképtelenek felismerése teljes. A diszkrimi-
náló függvény értékei a fizetésképtelen vállalatok esetében viszonylag szűk tar-
tományban mozognak. 

Egymillió forintnál nagyobb jegyzett tőkéjű mintán kialakított mo-
dell (DAN 1M+) 

A módszerek ismertetésénél leírt feltételek mellett a diszkriminancia analízissel 
kialakított modell a következőképpen írható fel: 
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1 2 3 40,425 0,958 3,25 0,211 0,237Z x x x x= + + − −  

Ha a Z értéke nem pozitív, a vizsgált vállalat egy éven belül fizetésképtelenné 
válik. A változók tartalmát a 27. táblázat foglalja össze. A modell részletes leírá-
sa a hozzátartozó feltételrendszerrel a mellékletben található. 

27. táblázat. A diszkriminancia analízissel kialakított DAN 1M+ modell változói 

Mutató Induló modellben Kategória 

1
saját tőkex

kötelezettségek
=

 
var18 Tőkeösszetétel 

2
adózott eredményx
eszközök összesen

=
 

var28 Jövedelmezőség 

3
  adózott eredmény értékcsökkenési leírásx

saját tőke
+

=
 

var36 Jövedelmezőség 

4
készletekx

értékesítés nettó árbevétele
=

 
var45 Hatékonyság 

 

28. táblázat. A diszkriminancia analízissel kialakított 
modell klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT
Eredeti 

0 1 

Találati arány
% 

0 42 5 89,4 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 11 39 78,0 

Egész minta:   83,5 
 

Előrejelzett ÁLLAPOT
Leave-one-out 

0 1 

Találati arány
% 

0 41 6 87,2 Valóságos 
ÁLLAPOT 

1 11 39 78,0 

Egész minta:   82,5 
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A modell jobb illeszkedést mutat, mint a megvizsgált amerikai és kanadai mo-
dellé, de rosszabbat, mint az ugyanerre az almintán kialakított logit-modell. A 
találati aránya (28. táblázat) jobb, mint a hasonló — de nem mezőgazdasági 
vállalkozásokra fejlesztett modellekről beszámoló — hazai és külföldi tanulmá-
nyokban közölt megbízhatóság (VIRÁG 1996, HERRITY 1999, HEINE 2000). 

A standardizált diszkrimináló függvény koefficiensei alapján fontossági sor-
rendbe lehetne állítani a modellben szereplő pénzügyi mutatókat, azonban az 
eltérések kis mértéke miatt a sorrend formális. 

A diszkrimináló függvény értékei a csoportokon belül a Kolmogorov – Smirnov 
teszt alapján a normálistól eltérő eloszlást mutatnak (Mellékletek: 43. táblázat), 
bár a teszt értékei alapján nem lehet megállapítani, hogy szignifikáns-e az elté-
rés. Minden esetre a fizetésképtelenek csoportjában a normálisnál laposabb: a 
lapultsági értéke (Kurtosis) nullánál kisebb, s közel szimmetrikus: a ferdeségi 
értéke (Skewness) közel nulla (Mellékletek: 44. táblázat). A fizetőképesek cso-
portjában az eloszlás a normálisnál csúcsosabb és kevésbé szimmetrikus. Ezek 
értelmében a fizetőképesség valószínűségének a diszkrimináló függvény értéké-
ből való számítása nem lehetséges. 
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17. ábra. DAN 1M+ diszkrimináló függvény értékeinek boxplot-diagramja (SPSS) 
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A modell által diszkriminált két csoport cenroidjai — középértékei: – 0,993 a 
fizetésképteleneknél és 0,933 a fizetőképeseknél. Ahogy a 17. ábra mutatja, elég 
nagy az átfedés a két csoport között, ezért szükségesnek tartom a modell értel-
mezésének módosítását a következők szerint: 

• A vállalat fizetésképtelen (egy éven belül azzá válik), ha a Z értéke ki-
sebb, mint – 0,428 (0-s csoport harmadik kvartilise, Mellékletek: 42. táb-
lázat). Az ábrán (17. ábra) a bal box felső széle. 

• A vállalat fizetőképes, ha a Z értéke nagyobb, mint 0,041 (1-es csoport 
kerekített első kvartilise, 42. táblázat). Az ábrán (17. ábra) a jobb box al-
só széle. 

• A vállalat csődgyanús, ha a Z értéke – 0,428 és 0,041 között van. Az áb-
rán (17. ábra) a két box közötti rész. 

4.3.3. Kontroll 

A kontroll minta az egy millió forint és nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatokból 
állt. Így csak diszkriminancia analízissel kialakított (DAN) és a Logit 1M+ mo-
delleket tesztelhettem. A teszt eredményei a 29. táblázatban láthatók. 

29. táblázat. A DAN 1+ és Logit 1M+ modellek tesztjének klasszifikációs táblája 

 DAN 1M+ Logit 1M+ (cut value = 0,5) 

 Előrejelzett Előrejelzett 

ÁLLAPOT 0 1 

Találati arány 
% 

0 1 

Találati arány 
% 

0 17 2 89,5 17 2 89,5 
Valóságos 

1 6 42 87,5 3 45 93,8 

Egész minta:   88,1   92,5 
 

Mindkét modell egyformán ismeri fel a fizetésképtelen vállaltokat mind az 
1999. évi, mind a kontroll mintában (30. táblázat). A logit modell mindkét min-
tában jobban és közel egyformán ismeri fel a fizetőképes vállalatokat. Tehát, a 
logit-modell illeszkedése gyakorlatilag azonos a két minta esetében. A DAN 
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1M+ modell illeszkedése a kontroll mintára jobb, mint az 1999. évire, a fizető-
képes vállalatok jobb felismerése következtében. 

30. táblázat. A modellek illeszkedésének összehasonlítása 

DAN 1M DAN 1M+ Logit 1M* Logit 1M+* 
 

1999 1999 2000** 1999 1999 2000* 

0 92,3 89,4 89,5 92,3 89,4 89,5 
ÁLLAPOT 

1 52,3 78,0 87,5 60,9 94,0 93,8 

Egész minta: 73,5 83,5 88,1 77,6 91,8 92,5 

* cut value = 0,5 ** Kontroll minta 

Az egész kontroll mintán mért találati aránya is jobb, de összességében mind a 
két minta esetében rosszabb, mint a logit-modellé. Az egymillió forintnál nem 
nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok mintáján diszkriminancia analízissel kialakí-
tott modell illeszkedése is rosszabb, mint az ugyan azon a mintán kialakított 
logit modell. 
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18. ábra. A logit-modell optimális illeszkedési szintje 
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A logit-modell kialakításánál az újabb változók modellbe való bevonásával javí-
tani tudtam a modell 1999. évi mintára való illeszkedését 95 % fölé. Azonban a 
kontroll mintára való illeszkedés ilyenkor romlott. Ugyanezt tapasztaltam, ha a 
kontroll mintán alakítottam ki modell, s az 1999. évi mintán teszteltem: az így 
kialakított modell illeszkedése akár 100 % is lehetett, de az 1999. évi mintán 
történő ellenőrzéskor alig volt több 82-nél. Ezen összefüggéseket koordináta-
rendszerben rögzítve (18. ábra) meghatározható az optimális illeszkedési szint. 
Az általam illeszkedési görbének nevezett vonal a modellek kifejlesztéséhez és 
az ellenőrzéshez használt mintákon számolt találati arányok közötti kapcsolatot 
ábrázolja. 

A modellkészítők gyakran úgy próbálnak mind jobb és jobb modelleket létre-
hozni, hogy növelik a modellek egzaktságát. A matematikai és numerikus mo-
dellek szintén ezt a mentalitást sugalmazzák a rendszerépítők felé. A valós világ 
némely jellege azonban nem felel meg ezeknek a precíz modelleknek. A mező-
gazdaságban fokozottan érvényesül, hogy a tényezők (állapotok) többnyire va-
lamilyen bizonytalansággal, pontatlansággal rendelkeznek, s döntéshozatal so-
rán felhasznált információk legtöbbjére igaz egy speciális jellegzetesség — 
fuzzy jelleg (GYENGE, 2000). Ennek következtében egy bizonyos — optimá-
lisnak nevezhető — illeszkedési szint elérése után a modell mintaspecifikussá, 
mintafüggővé válik és egyre jobban elveszíti az általános jellegét. 

A Logit 1M+ modell megközelíti az előbbi ábrán látható eljárással meghatáro-
zott optimális illeszkedési szintet. 

4.3.4. A kiválasztott pénzügyi mutatók 

A 31. táblázat összefoglalja a négy modell —DAN 1M, DAN 1M+, Logit 1M és 
Logit 1M+ logit — által kiválasztott pénzügyi mutatókat és a standardizált mu-
tatókon szerkesztett modellek koefficiensei (Stand. koeff.) alapján felállított 
fontossági sorrendjüket. A többváltozós modelleken belül a változók kölcsönha-
tásai is érvényesülnek, a modellben szereplő mutatók a fizetőképesség megítélé-
sét és nem a fizetőképességet befolyásolják. Azaz csak tükrözik a helyzetet, de 
nem magyarázzák meg. Az ok-okozati kapcsolatból az okozatot reprezentálják, 
így az okok feltárása a kialakult helyzet elemzésével lehetséges, amelyhez gyak-
ran további — ezen értekezés célját nem képező — vizsgálatok szükségesek. 

Az egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tőkéjű cégek esetében a két statisz-
tikai módszer ugyanazokat a mutatószámokat — var23 és var25 — választotta 
be a modellekbe. Tehát, a kis mezőgazdasági vállalkozások fizetőképességének 
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megítélése szempontjából a likviditási mutatók a legfontosabbak. A var23 és a 
var25 mutató — készpénz likviditás illetve forgótőke lekötése — koefficiensé-
nek pozitív előjele a rövid lejáratú követelések magas arányára utal. Az általam 
alkalmazott feltételrendszer megengedi var25 mutató negatív értékét negatív 
forgótőke esetén, ami jellemző a fizetésképtelen vállalkozásokra (19. ábra). 
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19. ábra. A var25 (forgótőke lekötése) értékeinek boxplot-diagramja (SPSS) 

A Logit 1M modell harmadik változója, a var45 jelzésű mutató — készletek 
forgása — megjelenik a DAN 1M egyik változatában, továbbá a nagyobb cégek 
fizetésképtelenség-előrejelzési modelljeiben is, egységesen negatív előjelű koef-
ficienssel. A mutató értékének növekedését a következők okozhatják: 

• értékesítési problémák: a vállalat nem jut elegendő bevitelhez kedvezőt-
len felvásárlási árak miatt és túl nagy készleteket képez; 

• a vállalat nem állít elő elegendő mennyiségű értékesíthető készterméket. 

Ez utóbbi megfelel más szerzők (PUPOS, 2000) megállapításainak (lásd 12. 
oldal). 
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31. táblázat. A kialakított modellek által választott pénzügyi mutatók 
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var5 
immateriális javak
befektetett eszközök  

V      0,485 5.

var10 
saját tőke

források összesen  
T      5,575 3.

var16 
saját tőke

jegyzett tőke  
T      -0,365 6.

var18 
saját tőke

kötelezettségek  
T   0,676 1.    

var23 
pénzeszközök

rövid lejáratú kötelezettségek  
L 0,725 1.  2,130 2.  

var25 
készletek

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek−  
L 0,704 2.  2,407 1.  

var28 
adózott eredmény
eszközök összesen  

J   0,481 3.    

var36 
  adózott eredmény értékcsökkenési leírás

saját tőke
+

 
J   0,524 2.    

var37 
  adózott eredmény értékcsökkenési leírás

kötelezettségek
+

 
J      -8,364 2.

var39 
adózott eredmény értékcsökkenési leírás

rövid lejáratú kötelezettségek
+

 

J
(L)      11,928 1.

var45 
készletek

értékesítés nettó árbevétele  
H   -0,333 4. -1,516 3. -0,817 4.

V = vagyonösszetétel T = tőkeösszetétel L = likviditás 
J = jövedelmezőség H = hatékonyság F = fedezet 
 

A DAN 1M modellben szereplő mutatók modellen belüli megítélése megfelel az 
általános elvárásoknak, ezzel szemben a Logit 1M+ változói némi magyarázatot 
igényelnek. A var37 jelzésű (idegen tőke arányos cash-flow) jövedelmezőségi 
mutató koefficiensének negatív előjele a rövid lejáratú kötelezettségek magas 
arányának következménye, ugyanis a modellben szereplő következő mutató — 
var39 — pozitív hatású, a számlálója ugyanaz, s a nevezőjében csak rövid lejá-
ratú kötelezettségek vannak. A két mutató közvetetten a saját tőke alacsony jö-
vedelmezőségére is utal. A var10 (saját tőke aránya) nagy koefficiense a stan-
dardizált modellben a mezőgazdasági vállalatok tőkeellátottságának fontosságát 
hangsúlyozza. A Logit 1M+ modellben szerepel az immateriális javak aránya 
(var5), amely utal a menedzsment hozzáértésére, a vállalat üzletviteli politikájá-
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ra, sikerességére, hiszen a számlálója a következőket tartalmazza: vagyon értékű 
jogok, cégérték (goodwill), szellemi termékek (szabadalom, know-how), kísérle-
ti fejlesztések és alapítás és átszervezés aktivált értéke. A felsoroltak akár köz-
vetlenül is befolyásolhatják a vállalat fizetőképességét, de leginkább „közvetett 
bizonyítékként” szolgálnak a fizetőképesség megítélésekor. 
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20. ábra. A var16 (saját tőke növekedése) értékeinek boxplot-diagramja (SPSS) 

A legkevésbé jelentős, var16 jelzésű mutató koefficiensének negatív előjele a 
mutatók közötti latens összefüggésekkel magyarázható, mivel a mutató értékei-
nek eloszlásából az nem derül ki egyértelműen (20. ábra). A kontroll mintán 
ellenőrzött illeszkedésre nem volt hatással a mutató kivonása a modellből. 

Az egymillió forintnál nagyobb jegyzett tőkéjű magyar mezőgazdasági vállalko-
zások esetében a legfontosabbak a likviditási1, a jövedelmezőségi és a 
tőkeösszetételi mutatók. 

                                                 
1 A var39 likviditási mutatónak is tekinthető. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A kitűzött céloknak megfelelően megvizsgáltam a többváltozós csődelőrejelzési 
modellek alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségeit. Az elvégzett vizsgála-
tok eredményei alapján meg lehet állapítani, hogy a magyar mezőgazdasági vál-
lalatok fizetésképtelensége az éves beszámoló és az egyszerűsített éves beszá-
moló mérlegéből és eredménykimutatásából nyert adatok alapján többváltozós 
statisztikai módszerekkel előrejelezhető. Az előrejelzés megbízhatósága nem 
rosszabb, mint más országok, ágazatok vállalatai részére fejlesztett modellek 
esetében. A vizsgálati eredményeim alátámasztják a diszkriminancia analízis és 
a logisztikus regresszió segítségével kialakított előrejelzési modellek létjogo-
sultságát, mivel a mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi kockázat szerinti mi-
nősítésének jó megbízhatóságán túl a modellek további előnye a több jelentős 
tényező egyidejű figyelembe vétele és a tényezők közötti kölcsönhatások érvé-
nyesítése. A logit-modellek alkalmazása a finanszírozási döntések körülményeit 
bizonytalanból kockázatossá alakítja át. Ezáltal a mezőgazdasági vállalkozások 
finanszírozása tervezhetőbbé válik.  

Megvizsgáltam két — kis és közepes vállalkozásokra fejlesztett — külföldi 
csődelőrejelzési modellt. Mindkét modell megbízhatósága messze elmarad az 
eredeti gazdasági környezetükben mért értékektől. Véleményem szerint ennek 
több oka is lehet. 

1. Eredetileg az értékek amerikai illetve kanadai dollárban voltak rögzítve. Egy-
szerű arányszámoknál ez még nem jelenthet gondot, de logaritmus-
számításnál igen. A dollárra való átszámítás sem küszöböli ki a problémát 
teljes mértékben. 

2. A magyar számviteli rendszer szerint készült mérlegben és 
eredménykimutatásban az értékek ezer forintban vannak megadva, így korri-
gálni kellett a logaritmus-számítást, ha argumentumként nem arányszám sze-
repelt, hanem pénzösszeg. Ennek következtében a nulla és egyezer forint kö-
zötti értékek esetén megszűnik a mutató folytonossága, ami torzíthatja a 
diszkriminancia analízissel kialakított modellek eredményeit. 

3. Magyar mezőgazdasági viszonyok eltérnek az amerikai, illetve kanadai gaz-
dasági viszonyoktól. 

4. Főleg kisebb hazai mezőgazdasági vállalkozások esetében a gazdasági nehéz-
ségek miatti szabályozási intézkedések szociális jelleget is felvehetnek, ami 
torzítja a piaci körülményeket. 
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Az eredmények alapján nem javaslom a külföldi modellek alkalmazását válto-
zatlan formában, mivel az egyik modell esetében — bár a fizetőképes és a fize-
tőképtelen vállalatokat egyformán ismerte fel — a találati arány túl alacsony 
volt, a másik esetében még rosszabb találati arány mellett a fizetőképes vállala-
tok mintegy kétharmadát fizetésképtelennek minősítette. A modellek koefficien-
seinek újraiterálása némi javulást hozott, de sokkal hatásosabb volt a modellek-
be bevont változók körének a felülvizsgálata stepwise algoritmussal. Kiderült 
továbbá, hogy néhány pénzügyi mutató értelmezése, hatása a fizetőképességre a 
magyar mezőgazdasági vállalkozások esetében ellentétes az amerikai, illetve 
kanadai vállalatoknál tapasztalttal. Továbbá, a magyar mezőgazdaság 
tőkeellátottsági és tőkejövedelmezőségi sajátosságai miatt több mutató értelme-
zése speciális megközelítést igényel. Mindez a saját modell kifejlesztését indo-
kolta. 

A mérlegek és eredménykimutatások feldolgozása során sok kiugró és értelmez-
hetetlen, a felhasznált programok által kezelhetetlen értéket kaptam. A két kül-
földi modell ellenőrzésének és a saját modelljeim kifejlesztésének első lépése-
ként kialakítottam a pénzügyi mutatók kiszámításának szoftveresen megvalósít-
ható szabályrendszerét, amely segítségével a mutatók eredeti értékei a végered-
mény szempontjából minél kisebb torzításokkal statisztikai szoftverek által ke-
zelhetővé tehetők. A kifejlesztett módszerrel kiszámított pénzügyi mutatók 
többségükben folytonosak, az értékeik nagyságrendje hasonló, értékkészletük 
szakmailag értelmezhető. A kialakított feltételrendszer mintájára kialakíthatók 
további számítási szabályok újabb változók bevezetésére, ily módon alkalmaz-
ható más modellek kifejlesztéséhez. 

A saját modelljeim kialakítása során a következő megállapításokat tettem: 
• a logisztikus regresszió rugalmasabb és pontosabb módszernek bizonyul 

a diszkriminancia analízissel szemben; 

• a logisztikus regresszió kevésbé érzékeny az adatok milyenségére, így a 
modellbe kategóriás változók is bevonhatók, s ezáltal nem pénzügyi 
vagy egyéb nem számszerűsíthető tényezők is figyelembe vehetők; 

• a logit-modell eredménye egyben a fizetőképesség valószínűsége is, így 
szélesebb körben alkalmazható; 

• az általam optimális illeszkedési szintnek nevezett megbízhatósági szin-
ten túl a mezőgazdaság fuzzy jellege miatt a modellek mintafüggővé 
válnak, a kontroll mintán számolt illeszkedésük romlik; 

• az egymillió forintnál nagyobb jegyzett tőkéjű mezőgazdasági vállalatok 
esetében a logit-modell optimális illeszkedése 91–93 %. 
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A felsoroltak értelmében gyakorlati alkalmazáshoz a logit-modelleket, s azok 
közül inkább a Logit 1M+ modellt javaslom, mivel csak a nagyobb vállalatok 
modelljeit tudtam kontroll mintán ellenőrizni. A Logit 1M modell alkalmazása 
csak jelzésértékű lehet és további vizsgálatokat igényel. 

A modell hasznosítása a vállalatirányításban és a kereskedelmi banki vagy be-
fektetői környezetben némileg különbözik. Véleményem szerint vállalatirányí-
tásban figyelmeztető és ellenőrző rendszer részeként (Early Warning System) 
használhatók. A modell folyamatos alkalmazása lehetővé teszi a fizetőképesség 
időbeni alakulásának leképezését, a változások trendjének feltárását, a válság 
közeledésének korai felismerését. A korai szakaszban nagyobb lehetőség és több 
idő van a helyes döntések meghozatalára. Az idő múlásával a kifejlett stádium-
ban egyre nagyobb horderejű döntéseket kell hozni, amelyek érvényesülésének 
is időigénye van (BÉHM, 1997). 

Döntéstámogató eszközként is hasznosítható a logit-modell a vállalatirányítás-
ban. Leginkább a finanszírozási, beruházási döntések helyességét lehet segítsé-
gével megbecsülni. Az ilyen döntéseknek többé-kevésbé egyértelmű, prognosz-
tizálható hatásuk van a mérlegre és az eredménykimutatásra. A prognózisnak 
megfelelően módosított adatokat felhasználva a modellben előrejelezhető a dön-
tés hatása a vállalat fizetőképességére. Ugyanígy felhasználható a modell az 
irányítási döntéseket szimuláló rendszerekben. Ha a szimuláció eredményekép-
pen előállíthatók a modell működéséhez szükséges adatok, akkor a fizetőképes-
ségre gyakorolt hatás szerint is lehet értelmezni a szimuláció során generált gaz-
dasági kimeneteleket és a választható döntési alternatívákat. 

A modell beépíthető a menedzsment információs rendszerekbe is. Ez történ-
het akár kézi adatátvitellel és az irodai szoftvercsomagban lévő táblázatkezelő 
program (például MS Excel) segítségével. Ha a menedzsment információs rend-
szert működtető szoftver képes előállítani az Excel által kezelhető fájlformátu-
mot (például .txt, .xls, .dbf stb.) Akkor egyszerű — makró- vagy Visual Basic 
színtű — programozással az adatátvitel vagy a modell futtatása könnyen meg-
oldható. Több évközi mérleg és eredménykimutatás készítésével dinamikussá és 
biztonságosabbá tehető az előrejelzés. A mezőgazdasági vállalatok pénzforgal-
ma jellegzetesen ciklikusan változik, ezzel együtt változik a fizetőképesség is, 
ily módon a modell évközi mérlegek alapján számolt értékei segítségével a szo-
kásosnál nagyobb (negatív) változások hamarabb ismerhetők fel. 

A mezőgazdasági vállalatok a partnereinek minősítésével a vevői limitek, fize-
tési határidők megállapítására is használhatják a modellt. 

A logit-modell helyét az integrált kontroll rendszerekben a 21. ábra szemlélteti. 
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21. ábra. A logit-modell helye a tervezési és menedzsment 

kontroll folyamatok integrált rendszerében 
SZÉKELY (2000) alapján 

További kutatások célja lehet azon tartományok a meghatározása, amelyeken 
belül a mezőgazdasági vállalatok pénzügyi és egyéb jellemzőinek gazdasági 
éven belüli változásai a fizetőképesség szempontjából még megengedettek. A 
fizetéképtelenség-előrejelzési modell hasznos eszköze lehet egy ilyen kutatás-
nak. Ha nem modellfejlesztés a cél, a logisztikus regresszió segítségével feltár-
hatjuk az adott mintára — vállalatok csoportjára — jellemző mutatók közötti 
latens összefüggéseket. Ehhez különböző mutatókat léptetünk be a modellbe 
Enter módszerrel vagy a szelektálási feltételek enyhítésével kiindulási alapot 
teremtve a további vizsgálatoknak. 

Kereskedelmi banki és befektetői környezetben a logisztikus modell alkalma-
zása elsősorban a következő területeken lehetséges: 
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• a meglévő ügyfelek évenkénti és éven belüli (gyors) újraminősítésében 
mint előminősítő eszköz, 

• a hitelkondíciók megállapítása, 
• a pontozásos rendszerek kialakítása és ellenőrzése, 
• csődfüggvény a már működő adósminősítési rendszerekben (4. ábra). 

A hitelkondíciók kockázat szerinti megállapítását és ellenőrzését leegyszerűsítve 
a 22. ábra mutatja be, feltételezve, hogy a hitel összege az adott hitellimit alatt 
marad. A limitet általában úgy határozzák meg, hogy a hitel kamata ne haladják 
meg a tervezett évi bevételt. Az ügyfél a minősítésétől függően a limit teljes 
összegéig vagy csak egy részéig terjedő hitelt veheti igénybe (AMSz, 2001). A 
hasznossági függvény a bank kockázatvállalási és finanszírozás stratégiáját 
szemlélteti. A hitelnyújtás a két görbe áltál zárt — az ábrán szürke — terület 
által jelzett kondíciókkal lehetséges. 

 
22. ábra. A hitelkondíciók megállapítása a logit-modell  

és a hasznossági függvény segítségével 

Az általam kifejlesztett modellek illeszkedéséből és találatok eloszlásából a kö-
vetkező megállapításokat tettem: 

• a kisebb vállalatok fizetőképességének megítéléséhez viszonylag kevés 
— kettő, illetve három — mutatót választottak be a modellek; 
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• az egymillió forintnál nem nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok fizetéskép-
telenségének illetve fizetőképességének előrejelzése pontatlanabb, mint a 
nagyobb vállalatoké; 

• mind a két statisztikai módszerrel kifejlesztett modell a kisebb vállalatok 
almintájában sokkal jobban ismerte fel a fizetésképteleneket, mint a fize-
tőképeseket. 

A felsoroltakból arra következtettem, hogy: 

• a kisebb vállalatok fizetőképességének1 biztonságosabb megítéléséhez 
további — nem pénzügyi (személyi háttér, termelési struktúra stb.) — 
tényező figyelembe vételére van szükség. 

• különböző vállalati méretek szerinti modellek fejlesztése szükséges; 
• valószínűleg sokkal több kisebb vállalatok működik a csőd szélén, mint 

amennyi ellen indult felszámolási vagy csődeljárás, a fennmaradásuk 
„nem piaci” eszközök alkalmazásával magyarázható; 

Az egymillió forintnál nagyobb jegyzett tőkéjű magyar mezőgazdasági vállala-
tok egy éven belüli fizetőképességének megítéléséhez az éves beszámoló adatai 
elegendőek. 

Mind az újraiterált külföldi modellekben, mind az általam kifejlesztett model-
lekben a változók — mutatók — koefficienseinek értelmezése visszavezethető a 
magyar mezőgazdaság sajátosságaira: kedvezőtlen tőkeellátottság és tőkeössze-
tétel, kedvezőtlen tőkejövedelmezőség, nem áruként értékesített hozamok magas 
aránya. 

A logisztikus regresszióval kialakított fizetésképtelenség-előrejelzési modellt 
tehát nem feltétlenül hitelfelvételkor illetve hitelnyújtáskor lehet alkalmazni. 
Hasonló információra szüksége lehet a vezetésnek stratégia kialakításánál, a 
tulajdonosoknak, a potenciális vásárlónak az egész vállalkozás vagy üzletrész 
eladásánál stb. Továbbá, a modell a kutatások eszközként is hasznosítható, al-
kalmazásának eredményei újabb vizsgálatok kiindulási alapjai lehetnek. 

                                                 
1 A kis vállalkozások hitelképességének megítélése a banki gyakorlatban több szempontból 
hasonlít a magánszemélyek adósminősítéséhez. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésem témájának a magyar mezőgazdasági vállalatok fizetéskép-
telenségének illetve fizetőképességének többváltozós statisztikai módszerekkel 
történő előrejelzését választottam. Témaválasztásomat az a felismerés motiválta, 
hogy a csődtörvény és a pénzintézeti törvény megváltoztatta, megszigorította a 
hitelt nyújtók és a hitelfelvevők viszonyát, s ennek ellenére a külföldi gyakorlat-
ban évtizedek óta elterjedt — Magyarországon más ágazatok finanszírozásában 
már alkalmazott — módszereket a magyar mezőgazdaság finanszírozásában 
alig, vagy egyáltalán nem használják. Célul tűztem ki a többváltozós 
csődelőrejelzési modellek létjogosultságának vizsgálatát, és a fizetésképtelen-
ség-előrejelzési modell és módszer kifejlesztését kifejezetten a magyar mező-
gazdasági vállalkozások fizetőképességének megítéléséhez. 

Az értekezésem „Irodalmi áttekintés” című fejezetének első részében bemuta-
tom a magyar mezőgazdasági pénzgazdálkodás sajátosságait: a ciklikus jelleget, 
a kockázatok eredetét és kezelési lehetőségeiket, a tőkeszerkezetet és a jövedel-
mezőség alakulását. A fejezet második részében felvázolom a pénzintézeteknél 
használatos adósminősítés rendszert, elveit, módját és a kockázatok fajtáit, na-
gyobb hangsúlyt fektetve a pénzügyi kockázat felmérésére. Végül értékelem az 
ott alkalmazott pontozásos rendszert. A fejezet harmadik részében összefogla-
lom a többváltozós csődelőrejelzési módszerek fejlődési útját, lényegét és rész-
letesebben bemutatok egy amerikai (Fulmer-féle) és egy kanadai (Springate-
féle) csődelőrejelzési modellt. 

Az „Anyag és módszer” című fejezet első részében ismertetem a kutatásaimhoz 
használt adatállományt. Felvázolom az adatszerzés módját, a vállalatok kivá-
lasztásának kritériumait, leírom továbbá a választási kritériumok kialakításának 
elveit. Bemutatom a vállalatok mintákon belüli eloszlását a jegyzett tőke és az 
alkalmazottak száma szerint. A fejezet második részében bemutatom az általam 
felhasznált pénzügyi mutatók rendszerét, kialakításának szempontjait. A harma-
dik részben megfogalmazom a statisztikai módszer kiválasztásának kritériumait, 
s bemutatom a két kiválasztott többváltozós statisztikai módszert: a logisztikus 
regressziót és a diszkriminancia analízist. 

A negyedik — „Eredmények” című —fejezet első részében megindokolom és 
kialakítom a mutatók szoftveres kezeléséhez elengedhetetlen, a számítási és 
korlátozási utasításokból álló, programozható szabályrendszer elveit. Maga a 
rendszer a Mellékletekben található. A fejezet második részében beszámolok a 
Fulmer-féle és Springate-féle modell alkalmazásának tapasztalatáról. Módosí-
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tom ezeket a modelleket mindkét statisztikai módszer segítségével. Ennek kö-
vetkeztében javult a modellek illeszkedése, s ami még ennél is fontosabb, meg-
változott néhány változó koefficiensének az előjele, azaz fény derült a magyar 
mezőgazdaság sajátosságaiból eredő értelmezésbeli különbségekre. Az „Ered-
mények” harmadik részében ismertetem az új és újszerű eredményeket, amelyek 
a következők: 

• a vállalati mintán belüli valamely méretszempont — például az általam 
alkalmazott jegyzett tőke — szerinti csoportosítás szükségességének fel-
ismerése; 

• logit és diszkriminancia analízis modellek kifejlesztése külön az egymil-
lió forintnál nem nagyobb és nagyobb jegyzett tőkéjű vállalatok részére; 

• cut value választásának és értelmezésének módja; 
• a kifejlesztett modellek kontroll mintából számított eredményei alapján 

tett megállapítások; 

• a modellekbe beválasztott mutatók és koefficienseik értelmezése. 

Az értekezésem ötödik fejezetében következtetéseket vonok le az előző fejezet-
ben ismertetett eredményekből. Megállapítom a többváltozós modellek létjogo-
sultságát. A külföldi modellek alkalmazását változatlan formában nem javaslom, 
mert azok nem veszik figyelembe a magyar mezőgazdaság sajátosságait. Né-
hány szempont szerint összehasonlítom a két alkalmazott statisztikai módszert, s 
az általam kifejlesztett modellek közül kiválasztom a további felhasználásra 
legalkalmasabbat — a Logit 1M+ jelzésű modellt. Értékelem a külföldi model-
lek alkalmazhatóságát és javaslatot teszek a kifejlesztett modellek hasznosításá-
ra vállalkozásirányítási szférában, mint: 

• ellenőrző és figyelmeztető rendszer része (Early Warning System), 
• döntéstámogató eszköz, 
• menedzsment információs rendszer része, 
• partnerminősítő eszköz; 

finanszírozási és befektetői szférában, mint: 

• évenkénti újraminősítési eszköz, 
• hitelkondíciók megállapításának eszköze, 
• pontozásos rendszerek kialakításának és ellenőrzésének eszköze, 
• csődfüggvény az adósminősítési rendszerekben; 

vagy más irányú elemzés, kutatás segédeszközeként vagy kiindulási alapjaként. 
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7. SUMMARY 
For the topic of my doctoral dissertation I have chosen the prediction of insol-
vency or solvency of Hungarian agricultural enterprises with multivariable sta-
tistical methods. My choice of topic was motivated by the realization that the 
bankruptcy act and the financial institutions act have changed, in fact have made 
stricter, the relationship between creditors and debtors, and, in spite of this, the 
methods, which have spread in foreign countries widely for decades and which 
have been used in Hungary in financing other branches of economy – are used 
in the financing of the Hungarian agriculture hardly or not at all. As a target I set 
the analysis of the raison d’etre of multivariable bankruptcy prediction models 
and the development of an insolvency prediction method and model especially 
for the judgment of solvency of Hungarian agricultural enterprises. 

In the first part of chapter ’Overview of literature’ of my dissertation I present 
the typical features of Hungarian agricultural financial management: the cyclical 
character, the origin of risks and the opportunities for their management, the 
capital structure and the profitability. In the second part of the chapter I sketch 
the debtor classification system used by financial institutions, its principles, 
method and the types of risks, concentrating on the survey of financial risk. Fi-
nally I evaluate the scoring system applied there. In the third part of the chapter 
I summarize the development and the main point of multivariable bankruptcy 
prediction models, and introduce an American (Fulmer’s) and a Canadian 
(Springate’s) bankruptcy prediction model in greater detail. 

In the first part of chapter ’Material and method’ I introduce the database used 
for my research. I sketch the method of obtaining data, the criteria of selecting 
enterprises, and further to that I write about the principles of formation of crite-
ria selection. I present the distribution of companies within patterns according to 
the authorized capital and the number of employees. In the second part of the 
chapter I present the system of financial ratios I use and the criteria of its forma-
tion. In the third part I compose the criteria of the statistical method’s selection 
and present the two selected multivariable statistical methods: the logistic re-
gression and the discriminant analysis. 

In the first part of the fourth chapter, entitled ’Results’, I explain and form the 
principles of the programmable system of rules consisting of calculation and 
limitation instructions, which is essential for the handling of ratios with soft-
ware. The system itself is to be found in the Appendices. In the second part of 
the Chapter I give an account of the application experience of Fulmer’s and 
Springate’s models. I modify these models with the help of both statistical 
methods. As a result of this the fitting of the models is improved and what is 
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even more important, the sign of the coefficients of some ratios changed, i.e. the 
light was thrown on differences in interpretation caused by the typical features 
of Hungarian agriculture. In the third part of ’Results’ I present the new and 
novel results, which are the following: 

• the realization of the necessity of grouping according to some size crite-
ria within the company pattern –– e.g.: the authorized capital I used; 

• developing separate logit and discriminant analysis models for compa-
nies with authorized capital smaller and bigger than one million HUF; 

• method of selection and interpretation of cut value; 
• findings based on the results of developed models, calculated with con-

trol sample; 
• interpretation of ratios and coefficients selected into the models 

In the fifth chapter of my dissertation I draw conclusions from the results pre-
sented in the previous chapter. I establish the raison d’etre of multivariable 
models. I do not recommend the application of foreign models in an unmodified 
form because they do not take the special features of Hungarian agriculture into 
consideration. I compare the two applied statistical methods according to some 
viewpoints and from the models I developed I choose the one most deserving 
further application –– the model called Logit 1M+. I evaluate the applicability of 
the foreign models and make proposals on the utilization of the developed mod-
els in the sphere of company management as: 

• part of Early Warning System, 
• a decisionmaking tool, 

• a part of the management information system, 
• a tool of partner classification; 

in the sphere of financing and investment as: 

• a tool of annual reclassification, 
• a tool of setting credit conditions, 
• a tool of forming and checking scoring systems, 
• bankruptcy function in debtor classification systems; 

or as help or starting point of analysis, research of different direction. 
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8.2. A mutatók kiszámítása 

A vagyon összetételét jellemző mutatók 

var1 
tartósan befektetett eszközök aránya: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

eszközök összesen
var1 befektetett eszközök

eszközök összesen

var1

=
= 


∈  

Ha az eszközök összesen értéke nulla, akkor — mivel az összes eszköz tartal-
mazza a befektetett eszközöket, így szükségszerűen a befektetett eszközök értéke 
is nulla, tehát a mutató értéke nulla, egyébként a befektetett eszközök és az esz-
közök összesen hányadosa, azaz a mutató értéke legalább 0 és legfeljebb 1 lehet. 
Ezen korlátozás bevezetésével elkerülhető a nullával való osztás, amit az Excel 
és az SPSS jelen esetben nem tudna kezelni. A feltétel érvényes a többi olyan — 
az eszközök összetételét jellemző — változó kiszámítására is, amelyben a neve-
zőben lévő mérlegtétel tartalmazza a számlálóban lévő mérlegtételt. 

var2 
forgóeszközök aránya I.: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

eszközök összesen
var2 forgóeszközök

eszközök összesen

var2

=
= 


∈  

var3 
forgóeszközök aránya II.: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

esszközök összesen
var3 forgóeszközök aktív időbeli elhatárolások

esszközök összesen

var3

=
= +


∈  

var4 
tárgyi eszközök aránya: 
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[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

befektetett eszközök
var4 tárgyi eszközök

befektetett eszközök

var4

=
= 


∈  

var5 
immateriális javak aránya: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

befektetett eszközök
var5 immateriális javak

befektetett eszközök

var5

=
= 


∈  

var6 
befektetett pénzügyi eszközök aránya: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

befektetett eszközök
var6 befektetett pénzügyi eszközök

befektetett eszközök

var6

=
= 


∈  

var7 
készletek aránya: 

[ ]

0 , ha 0 ;

, egyébként.

0;1

forgóeszközök
var7 készletek

forgóeszközök

var7

=
= 


∈  

var8 
tárgyi eszközök nagyságrendje 

( )
0 , ha 0 ;
lg , egyébként.

tárgyi eszközök
var8

tárgyi eszközök
== 

  

[ ]0; 5,983var8∈  

var9 
vagyon nagyságrendje: 

( )
0 , ha 0 ;
lg , egyébként.

eszközök összesen
var9

eszközök összesen
== 
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[ ]0; 6,342var9∈  

A kutatásban 2 196 949 eFt-ig terjedő vagyonú vállalatok vettek részt. 

A tőke összetételét jellemző mutatók 

var10 
saját tőke aránya: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

saját tőke források összesen
saját tőke arány

saját tőke források összesen
források összesen

 == 
 ≠
  

[ ]

4,65 , ha 4,65 ;
, egyébként.

4,65;1

saját tőke aránya
var10

saját tőke aránya

var10

− < −
= 


∈ −  

Ha egy vállalkozás saját tőkéje negatív, az veszteségre utal és mérlegfőösszeg 
csökkenésével is jár, ennek eredményeképpen elméleti értékkészlete (– ∞; 1]. 
Szakmai értelmezés szempontjából az intervallum alsó határa akár nulla is le-
hetne, azonban kvalitatíve kevésbé volna érzékelhető a vállalkozás veszteséges-
sége. 

var11 
idegen tőke aránya I.: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

kötelezettségek források összesen
idegen tőke aránya I.

kötelezettségek források összesen
források összesen

 == 
 ≠
  

5,61 , ha 5,61;
, egyébként.

idegen tőke aránya I.
var11

idegen tőke aránya I.
>

= 
  

[ ]0; 5,61var11∈  

Veszteséges vállalkozásoknál előfordulhat, hogy a források teljesen kimerülnek. 
Ilyenkor a mutató értékkészlete [0; + ∞). A szakmailag értelmezhető értéktarto-
mánya [0; 1] azonban a próbafuttatásokból kiderült, hogy a modell illeszkedése 
sokkal jobb, ha a 95. percentilist használom felső értékhatárnak, mivel érzékel-
hetőbb a vállalkozás veszteségességének mértéke. A mutató szorosan összefügg 
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a var13 és var14 mutatókkal: mindegyikük lineárisan előállítható a másik kettő-
ből, azaz a három mutató teljesen multikollineáris, ami elkerülendő a regressziós 
modellekben (HUNYADI et al., 1997). A többi — a vizsgálatokból hasonló 
okok miatt kizárt — mutatóval ellentétben a próbafuttatások során nem derült ki 
egyértelműen, hogy a három közül melyik maradjon ki, s ez csak a munka utol-
só fázisban, több próbafuttatás után dőlt el. 

var12 
idegen tőke aránya II.: 

, ha 0 ;
0,001

.
, ha 0 .

kötelezettségek passzív időbeli elhatárolások források összesen
idegen tőke aránya II

kötelezettségek passzív időbeli elhatárolások források összesen
források összesen

+ ==  + ≠
  

[ ]

5,61, ha .>5,61
. , egyébként.

0; 5,61

idegen tőke aránya II
var12

idegen tőke aránya II

var12


= 


∈  

var13 
hosszú lejáratú kötelezettségek aránya: 

0 , ha . . 0 ;
. . , ha 0 ;

. . 0,001
. . , 0 .

h  lej  kötelezettségek
h  lej  kötelezettségek források összesen

h  lej  kötelezettségek aránya
h  lej  kötelezettségek ha források összesen

források összesen

=

 == 

 ≠
  

[ ]

0,65 , ha . . 0,65 ;
. . , egyébként.

0; 0,65

h  lej  kötelezettségek
var13

h  lej  kötelezettségek aránya

var13

>
= 


∈  

A felső korlátozás inkább elvi jellegű, ugyanis elméletileg egy veszteséges vál-
lalatnál a mutató értéke [0; + ∞) intervallumban mozoghat, azonban az én min-
támban 2,619 volt a maximum. A korlátozást előzetes vizsgálatok alapján a ki-
alakított modell későbbi felhasználására gondolva vezettem be. 

var14 
rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 
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. . , ha 0 ;
0,001

. .
. . , ha 0 .

röv  lej  kötelezettségek források összesen
röv  lej  kötelezettségek aránya

röv  lej  kötelezettségek források összesen
források összesen

 == 
 ≠
  

[ ]

5,61, ha . . 5,61;
. . , egyébként.

0; 5,61

röv  lej  kötelezettségek aránya
var14

röv  lej  kötelezettségek aránya

var14

>
= 


∈  

var15 
eredménytartalék aránya: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

eredménytartalék források összesen
eredménytartalék aránya

eredménytartalék források összesen
források összesen

 == 
 ≠
  

9,7 , ha 9,7
0,63 , ha 0,63

, egyébként

eredménytartalék aránya
var15 = eredménytartalék aránya

eredménytartalék aránya

− < −
 >

  

[ ]9,7; 0,63var15 = −  

var16 
saját tőke növekedése: 

12,06 , ha < 12,06 ;  

7,43 , ha 7,43 ;  

, egyébként

saját tőke
jegyzett tőke
saját tőke

var16 =
jegyzett tőke

saját tőke
jegyzett tőke

 − −

 >



  

[ ]var16 12,06; 7,43= −  

var17 
jegyzett tőke nagyságrendje: 

( )
[ ]
log

2; 5,74

var17 = jegyzett tőke

var17∈  

A vizsgálatban 100 000 Ft és 550 000 000 Ft közötti jegyzett tőkéjű vállalkozá-
sok vettek részt, így az értéke 2 és 6 között mozog. Ilyen mintavételi körülmé-
nyek között egyedül ezen mutató alapján nem különböztethetők meg a fizetőké-
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pes és fizetésképtelen vállalatok, mivel a minta két csoportjában a mutató sta-
tisztikái közel azonosak (lásd az adatállományról szóló rész), azonban — ahogy 
próbafuttatások is alátámasztották — más mutatókkal való kapcsolatai miatt 
feltétlenül szükségesnek bizonyult a mutató szerepeltetése legalább az induló 
modellben. 

var18 
tőkeáttétel: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

saját tőke kötelezettségek
tőkeáttétel

saját tőke kötelezettségek
kötelezettségek

 == 
 ≠
  

1 , ha 1;
5,9 , ha 5,9

, egyébként .

tőkeáttétel
var18 tőkeáttétel

tőkeáttétel

− < −
= >

  

[ ]1; 5,9var18∈ −  

A mutató általam alkalmazott változata éppoly könnyen értelmezhető, mint az 
eredeti (ennek a reciprokja — eladósodottsági együttható), viszont számítógépes 
feldolgozás szempontjából előnyösebb, ugyanis az eredeti nem folytonos és ér-
tékkészlete (– ∞; + ∞), tehát mind az alsó, mind a felső korlátozásra (korrigálás-
ra) szükség van. A szórása is sokkal nagyobb volt. Az általam módosított mutató 
alkalmazott korlátozások mellett folytonos, s a vállalati mintámban a legalacso-
nyabb értéke – 1, gyakorlatilag csak a felső korlátra volt szükség. 

Likviditási mutatók 

var19 
forgó és idegen tőke aránya: 

forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

forgótőke kötelezettségek
forgó és idegen tőke aránya

forgótőke kötelezettségek
kötelezettségek

 == 
 ≠
  

1 , ha 1;
4,12 , ha 4,12 ;

, egyébként .

forgó és idegen tőke aránya
var19 forgó és idegen tőke aránya

forgó és idegen tőke aránya

− < −
= >
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[ ]-1; 4,12var19∈  

var20 
likviditási mutató: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
likviditási mutató =

forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek

 =

 ≠
  

4,12 , ha 4,12 ;
, egyébként .

likviditási mutató
var20 =

likviditási mutató
>


  

[ ]0; 4,12var20∈  

var21 
gyors ráta: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

forgóeszközök készletek rövid lejáratú kötelezettségek
gyors ráta =

forgóeszközök készletek rövid lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek

− =
 − ≠
  

11,95 , ha 11,95 ;
, egyébként .

gyors ráta
var21

gyors ráta
>

= 
  

[ ]0;11,95var21∈  

var22 
pénzhányad: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

pénzeszközök értékpapírok rövid lejáratú kötelezettségek
pénzhányad

pénzeszközök értékpapírok rövid lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek

+ ==  + ≠
  

5,59 , ha 5,59 ;
, egyébként .

pénzhányad
var22

pénzhányad
>

= 
  

[ ]0; 5,59var22∈  

var23 
készpénz likviditás: 
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, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

pénzeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
készpénz likviditás

pénzeszközök rövid lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek

 == 
 ≠
  

4,66 , ha 4,66 ;
, egyébként .

készpénz likviditás
var23

készpénz likviditás
>

= 
  

[ ]0; 4,66var23∈  

var24 
elsőfokú likviditás: 

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

pénzeszközök követelések rövid lejáratú kötelezettségek
elsőfokú likviditás

pénzeszközök követelések rövid lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek

+ ==  + ≠
  

11,95 , ha 11,95 ;
, egyébként .

elsőfokú likviditás
var24

elsőfokú likviditás
>

= 
  

[ ]0;11,95var24∈  

var25 
forgótőke lekötése: 

forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

0 , ha 0 ;

, ha 0 .

forgótőke
forgótőke lekötése készletek forgótőke

forgótőke

=
=  ≠  

2,48 , ha 2,48 ;
3,3 , ha 3,3 ;

, egyébként .

forgótőke lekötése
var25 forgótőke lekötése

forgótőke lekötése

− < −
= >

  

[ ]2,48; 3,3var25∈ −  

Jövedelmezőségi mutatók 

var26 
vagyonarányos EBIT: 
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EBIT adózás előtti eredmény kifizetett kamatok= +  

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

EBIT eszközök összesen
vagyonarányos EBIT

EBIT eszközök összesen
eszközök összesen

 == 
 ≠
  

1,89, ha 1,89 ;
0,6 , ha 0,6 ;

, egyébként .

vagyonarányos EBIT
var26 vagyonarányos EBIT

vagyonarányos EBIT

− < −
= >

  

[ ]1,89; 0,6var26∈ −  

var27 
ROE (Return on Equity): 

0 , ha 0 vagy 0 ;

, ha 0 és 0
0,001

, egyébként .

adózott eredmény saját tőke
adózott eredmény adózott eredmény saját tőke

ROE
adózott eredmény

saját tőke

≤ <

 > == 


  

0,6 , ha 0,6 ;
, egyébként .

ROE
var27

ROE
>

= 
  

[ ]0; 0,6var27∈  

var28 
ROA (Return on Net Assets): 

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

adózott eredmény eszközök összesen
ROA

adózott eredmény
eszközök összesen

 == 

  

2,21 , ha 2,21;
0,49 , ha 0,49 ;

, egyébként .

ROA
var28 ROA

ROA

− < −
= >

  

[ ]2,21; 0,49var28∈ −  

var29 
eszközarányos üzleti eredmény: 
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 ( )  , ha  0 ;
0,001

 ( )  , egyébként.
 

üzemi üzleti tevékenység eredménye eszközök összesen
eszközarányos üzleti eredmény

üzemi üzleti tevékenység eredménye
eszközök összesen

 == 

  

1,94 , ha 1,94 ;
0,47 , ha 0,47 ;

, egyébként .

eszközarányos üzleti eredmény
var29 eszközarányos üzleti eredmény

eszközarányos üzleti eredmény

− < −
= >

  

[ ]1,94; 0,47var29∈ −  

var30 
alaptőke jövedelmezősége: 

12,09 , ha 12,09 ; 

3,14 , ha 3,14 ;

, egyébként .

adózott eredmény
jegyzett tőke

adózott eredmény
var30

jegyzett tőke
adózott eredmény

jegyzett tőke

 − < −

 >= 



  

[ ]12,09; 3,14var30∈ −  

var31 
árbevétel arányos üzemi eredmény: 

 ( .) . , ha 0 ;
0,001

 ( .) . , egyébként .

üzemi üzl tev eredménye értékesítés nettó árbevétele
árbevétel arányos üzemi eredmény

üzemi üzl tev eredménye
értékesítés nettó árbevétele

 == 

  

163,25 , ha 163,25 ;
0,4 , ha 0,4 ;

, egyébként .

árbevétel arányos üzemi eredmény
var31 árbevétel arányos üzemi eredmény

árbevétel arányos üzemi eredmény

− < −
= >

  

[ ]163,25; 0,4var31∈ −  

var32 
árbevétel arányos EBT: 

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

adózás előtti eredmény értékesítés nettó árbevétele
árbevétel arányos EBT

adózás előtti eredmény
értékesítés nettó árbevétele

 == 
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164 , ha 164 ;
0,37 , ha 0,37 ;

, egyébként .

árbevétel arányos EBT
var32 árbevétel arányos EBT

árbevétel arányos EBT

− < −
= >

  

[ ]164; 0,37var32∈ −  

var33 
árbevétel arányos EBIT: 

EBIT adózás előtti eredmény kifizetett kamatok= +  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

EBIT értékesítés nettó árbevétele
árbevétel arányos EBIT

EBIT
értékesítés nettó árbevétele

 == 

  

164 , ha 164 ;
0,37 , ha 0,37 ;

, egyébként .

árbevétel arányos EBIT
var33 árbevétel arányos EBIT

árbevétel arányos EBIT

− < −
= >

  

[ ]164, 0,37var33∈ −  

var34 
forgótőke jövedelmezősége: 

forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

ha   0
0 , ;

vagy  0
ha   0  , ; 
és 00,001

  

szokásos vállalkozási eredmény
forgótőke

szokásos vállalkozási eredményszokásos vállalkozási eredményforgótőke jövedelmezősége
forgótőke

szokásos vállalkozási eredmény
fo

≤
<

>
=

=

, egyébként .
rgótőke









  

0,78 , ha 0,78 ;
, egyébként .

forgótőke jövedelmezősége
var34

forgótőke jövedelmezősége
>

= 
  

[ ]0; 0,78var34∈  

var35 
árbevétel arányos cash-flow: 

  cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  
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, ha   0 ;
0,001

, egyébként .
  

cash flow értékesítés nettó árbevétele
árbevétel arányos cash - flow

cash flow
értékesítés nettó árbevétele

− == 
−

  

163,25 , ha 163,25 ;  
0,53 , ha 0,53 ;

, egyébként .

árbevétel arányos cash - flow
var35 árbevétel arányos cash - flow

árbevétel arányos cash - flow

− < −
= >

  

[ ]163,25; 0,53var35∈ −  

var36 
saját tőke arányos cash-flow: 

  cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

0 , ha 0 vagy 0 ;

, ha 0 és 0
0,001

, egyébként .

cash flow saját tőke
cash flow cash flow saját tőke

saját tőke arányos cash - flow
cash flow
saját tőke

− ≤ <
 − − > == 
 −
  

0,79 , ha 0,79 ;
, egyébként .

saját tőke arányos cash - flow
var36

saját tőke arányos cash - flow
>

= 
  

[ ]0; 0,79var36∈  

var37 
idegen tőke arányos cash-flow: 

  cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

cash - flow kötelezettségek
idegen tőke arányos cash - flow

cash - flow
kötelezettségek

 == 

  

0,95 , ha 0,95 ;
1,22 , ha 1,22 ;

, egyébként .

idegen tőke arányos cash - flow
var37 idegen tőke arányos cash - flow

idegen tőke arányos cash - flow

− < −
= >

  

[ ]0,95;1,22var37∈ −  
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var38 
forgótőke arányos cash-flow 

  cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  
forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

0 , ha 0 vagy 0 ;

, ha 0 és 0
0,001

, egyébként .

cash flow forgótőke
cash flow cash flow forgótőke

forgótőke arányos cash - flow
cash flow
forgótőke

− ≤ <
 − − > == 
 −
  

1,2 , ha 1,2 ;
, egyébként .

forgótőke arányos cash - flow
var38

forgótőke arányos cash - flow
>

= 
  

[ ]0;1,2var38∈  

var39 
kölcsöntőke arányos cash-flow: 

cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

cash - flow rövid lejáratú kötelezettségek
kölcsöntőke arányos cash - flow

cash - flow
rövid lejáratú kötelezettségek

 == 

  

1,14 , ha 1,14 ;
1,7 , ha 1,7 ;

, egyébként .

kölcsöntőke arányos cash - flow
var39 kölcsöntőke arányos cash - flow

kölcsöntőke arányos cash - flow

− < −
= >

  

[ ]1,14;1,7var39∈ −  

var40 
vagyonarányos cash-flow: 

cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

cash - flow eszközök összesen
vagyonarányos cash - flow

cash - flow
eszközök összesen

 == 
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2,18 , ha 2,18 ;
0,71, ha 0,71;

, egyébként .

vagyonarányos cash - flow
var40 vagyonarányos cash - flow

vagyonarányos cash - flow

− < −
= >

  

[ ]2,18; 0,71var40∈ −  

var41 
bérarányos eredmény: 

 ( )  , ha   0 ;
0,001

 ( )  , egyébként .
  

üzemi üzleti tevékenység eredménye személyi jellegű ráfordítások
bérarányos eredmény

üzemi üzleti tevékenység eredménye
személyi jellegű ráfordítások

 == 

  

343 , ha 343 ;
28,07 , ha 28,07 ;

, egyébként .

bérarányos eredmény
var41 bérarányos eredmény

bérarányos eredmény

− < −
= >

  

[ ]343; 28,07var41∈ −  

Hatékonysági mutatók 

var42 
eszközarányos (napi) bevétel: 

, ha 0 ;
0,365

1 , egyébként .
365

értékesítés nettó árbevétele eszközök összesen
eszközarányos napi bevétel

értékesítés nettó árbevétele
eszközök összesen

 == 
 ×
  

7,5 , ha 7,5 ;
, egyébként .

eszközarányos napi bevétel
var42

eszközarányos napi bevétel
>

= 
  

[ ]0; 7,5var42∈  

Próbafuttatások után kiderült, hogy az évesnél eredményesebb az átlag napi 
bevétel használata, mivel az ily módon kiszámított mutató értékeinek nagyság-
rendje kisebb és hasonlít a többi mutató értékeinek nagyságrendjéhez. Ez érvé-
nyes a következő két mutatóra is. 
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var43 
befektetett eszközök forgása: 

, ha 0 ;
0,365

1 , egyébként .
365

értékesítés nettó árbevétele befektetett eszközök
befektetett eszközök forgása

értékesítés nettó árbevétele
befektetett eszközök

 == 
 ×
  

1,64 , ha 1,64 ;
, egyébként .

befektetett eszközök forgása
var43

befektetett eszközök forgása
>

= 
  

[ ]0;1,64var43∈  

var44 
dologi eszközök megtérülése: 

, ha 0 ;
0,365

1 , egyébként .
365

értékesítés nettó árbevétele tárgyi eszközök készletek
dologi eszközök megtérülése

értékesítés nettó árbevétele
tárgyi eszközök készletek

 + == 
 ×
 +  

1,37 , ha 1,37 ;
, egyébként .

dologi eszközök megtérülése
var44

dologi eszközök megtérülése
>

= 
  

[ ]0;1,37var44∈  

var45 
készletek forgása: 

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

készletek értékesítés nettó árbevétele
készletek forgása

készletek
értékesítés nettó árbevétele

 == 

  

7,2 , ha 7,2 ;
, egyébként .

készletek forgása
var45

készletek forgása
>

= 
  

[ ]0;7,2var45∈  

var46 
tőkemegtérülési mutató: 

forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  
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0 , ha 0 ;

, egyébként .

forgótőke
tőkemegtérülési mutató értékesítés nettó árbevétele

forgótőke

=
= 
  

21,45 , ha 21,450 ;
23,47 , ha 25,85 ;

, egyébként .

tőkemegtérülési mutató
var46 tőkemegtérülési mutató

tőkemegtérülési mutató

− < −
= >

  

[ ]21,45; 23,47var46∈ −  

Fedezeti mutatók 

var47 
fedezet I.: 

0 , ha 0 ;

, ha 0 és 0 ;
0,001

, egyébként .

saját tőke
saját tőke saját tőke befektetett eszközök

fedezet I
saját tőke

befektetett eszközök

≤

 > == 


  

18,8 , ha 18,8 ;
, egyébként .

fedezet I
var47

fedezet I
>

= 
  

[ ]0;18,8var47∈  

var48 
fedezet II. 

0 , ha . . 0 ;
ha . . 0. . , ;
és 00,001

. . , e

saját tőke h lej kötelezettségek
saját tőke h lej kötelezettségeksaját tőke h lej kötelezettségek

fedezet II befektetett eszközök
saját tőke h lej kötelezettségek

befektetett eszközök

+ ≤
+ >+

= =
+ gyébként .







  

21,25 , ha 21,25 ;
, egyébként .

fedezet II
var48

fedezet II
>

= 
  

[ ]0; 21,25var48∈  
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var49 
kamatfedezeti mutató: 

0 , ha   0 ;
ha   0  lg , ;
és  00,001

   lg
 

adózás előtti eredmény
adózás előtti eredményadózás előtti eredmény
kifizetett kamatokkamatfedezeti mutató

adózás előtti eredmény kifizetett kamatok
kifizetett kamatok

≤
> 

  ==  
 + , egyébként .





       

3,13 , ha 3,13 ;
, egyébként .

kamatfedezeti mutató
var49

kamatfedezeti mutató
>

= 
  

[ ]0; 3,13var49∈  

Eredményesebbnek bizonyult, ha FULMER-hez (1984) hasonlóan a mutató tízes 
alapú logaritmusát használtam. 
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32. táblázat. Az induló adatok normalitásának vizsgálata (SPSS output) 

Tests of Normality 
  Kolmogorov-Smirnova   Kolmogorov-Smirnova 

 ÁLLAPOT Statistic df Sig.  ÁLLAPOT Statistic df Sig. 
VAR1 0 ,181 73 ,000 VAR26 0 ,188 73 ,000
 1 ,097 73 ,086  1 ,176 73 ,000
VAR2 0 ,157 73 ,000 VAR27 0 ,519 73 ,000
 1 ,102 73 ,057  1 ,314 73 ,000
VAR3 0 ,166 73 ,000 VAR28 0 ,188 73 ,000
 1 ,097 73 ,086  1 ,180 73 ,000
VAR4 0 ,320 73 ,000 VAR29 0 ,191 73 ,000
 1 ,394 73 ,000  1 ,174 73 ,000
VAR5 0 ,434 73 ,000 VAR30 0 ,261 73 ,000
 1 ,484 73 ,000  1 ,289 73 ,000
VAR6 0 ,380 73 ,000 VAR31 0 ,448 73 ,000
 1 ,422 73 ,000  1 ,493 73 ,000
VAR7 0 ,230 73 ,000 VAR32 0 ,463 73 ,000
 1 ,201 73 ,000  1 ,506 73 ,000
VAR8 0 ,141 73 ,001 VAR33 0 ,462 73 ,000
 1 ,122 73 ,009  1 ,506 73 ,000
VAR9 0 ,104 73 ,049 VAR34 0 ,524 73 ,000
 1 ,077 73 ,200(*)  1 ,365 73 ,000
VAR10 0 ,272 73 ,000 VAR35 0 ,459 73 ,000
 1 ,298 73 ,000  1 ,502 73 ,000
VAR11 0 ,278 73 ,000 VAR36 0 ,504 73 ,000
 1 ,279 73 ,000  1 ,238 73 ,000
VAR12 0 ,281 73 ,000 VAR37 0 ,156 73 ,000
 1 ,272 73 ,000  1 ,206 73 ,000
VAR13 0 ,302 73 ,000 VAR38 0 ,509 73 ,000
 1 ,230 73 ,000  1 ,284 73 ,000
VAR14 0 ,300 73 ,000 VAR39 0 ,150 73 ,000
 1 ,248 73 ,000  1 ,195 73 ,000
VAR15 0 ,260 73 ,000 VAR40 0 ,195 73 ,000
 1 ,338 73 ,000  1 ,198 73 ,000
VAR16 0 ,198 73 ,000 VAR41 0 ,442 73 ,000
 1 ,252 73 ,000  1 ,470 73 ,000
VAR17 0 ,223 73 ,000 VAR42 0 ,252 73 ,000
 1 ,173 73 ,000  1 ,260 73 ,000
VAR18 0 ,165 73 ,000 VAR43 0 ,365 73 ,000
 1 ,247 73 ,000  1 ,418 73 ,000
VAR19 0 ,167 73 ,000 VAR44 0 ,417 73 ,000
 1 ,236 73 ,000  1 ,400 73 ,000
VAR20 0 ,291 73 ,000 VAR45 0 ,395 73 ,000
 1 ,278 73 ,000  1 ,364 73 ,000
VAR21 0 ,338 73 ,000 VAR46 0 ,252 73 ,000
 1 ,337 73 ,000  1 ,165 73 ,000
VAR22 0 ,355 73 ,000 VAR47 0 ,414 73 ,000
 1 ,357 73 ,000  1 ,300 73 ,000
VAR23 0 ,354 73 ,000 VAR48 0 ,420 73 ,000
 1 ,339 73 ,000  1 ,309 73 ,000
VAR24 0 ,339 73 ,000 VAR49 0 ,450 73 ,000
 1 ,336 73 ,000  1 ,327 73 ,000
VAR25 0 ,293 73 ,000  
 1 ,205 73 ,000  
*This is a lower bound of the true significance. 
aLilliefors Significance Correction 

0 ,
= 


ha a cég fizetésképtelen;
ÁLLAPOT

1, ha a cég fizetőképes.
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8.3. Logit-modellek 
33. táblázat. Az egész mintára backward stepwise módszerrel kialakított logit-modell 
klasszifikációs táblája 

Előrejelzett ÁLLAPOT Találati arány Lépés  
0 1 % 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 1 
Egész minta      92,5 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 2 
Egész minta      92,5 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 5 68 93,2 3 
Egész minta      93,8 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 4 
Egész minta      93,2 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 5 68 93,2 5 
Egész minta      93,8 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 5 68 93,2 6 
Egész minta      93,8 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 5 68 93,2 7 
Egész minta      93,8 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 8 
Egész minta      93,2 

0 69 4 94,5 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 9 
Egész minta      93,2 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 10 
Egész minta      92,5 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 11 
Egész minta      92,5 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 6 67 91,8 12 
Egész minta      92,5 

0 68 5 93,2 Valóságos ÁLLAPOT 1 7 66 90,4 13 
Egész minta      91,8 

0 67 6 91,8 Valóságos ÁLLAPOT 1 7 66 90,4 14 
Egész minta      91,1 

0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 15 
Egész minta      89,0 

0 67 6 91,8 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 16 
Egész minta      89,7 

0 67 6 91,8 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 17 
Egész minta      89,7 
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Előrejelzett ÁLLAPOT Találati arány Lépés  
0 1 % 

0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 
1 9 64 87,7 18 

Egész minta      89,0 
0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 19 

Egész minta      89,0 
0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 20 

Egész minta      89,0 
0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 9 64 87,7 21 

Egész minta      89,0 
0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 8 65 89,0 22 

Egész minta      89,7 
0 65 8 89,0 Valóságos ÁLLAPOT 1 8 65 89,0 23 

Egész minta      89,0 
0 66 7 90,4 Valóságos ÁLLAPOT 1 10 63 86,3 24 

Egész minta      88,4 
0 65 8 89,0 Valóságos ÁLLAPOT 1 10 63 86,3 25 

Egész minta      87,7 
0 62 11 84,9 Valóságos ÁLLAPOT 1 10 63 86,3 26 

Egész minta      85,6 
0 62 11 84,9 Valóságos ÁLLAPOT 1 10 63 86,3 27 

Egész minta      85,6 
0 65 8 89,0 Valóságos ÁLLAPOT 1 11 62 84,9 28 

Egész minta      87,0 
0 65 8 89,0 Valóságos ÁLLAPOT 1 11 62 84,9 29 

Egész minta      87,0 
0 63 10 86,3 Valóságos ÁLLAPOT 1 12 61 83,6 30 

Egész minta      84,9 
0 63 10 86,3 Valóságos ÁLLAPOT 1 11 62 84,9 31 

Egész minta      85,6 
0 62 11 84,9 Valóságos ÁLLAPOT 1 10 63 86,3 32 

Egész minta      85,6 

A változók száma a modellben = 49 – lépések száma. 
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34. táblázat. Az egész mintára forward stepwise módszerrel kialakított logit-modell SPSS 
által generált klasszifikációs táblája 

 

A modellbe bevont változók száma egyenlő a lépések (step) számával. 
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8.3.1. Logit 1M modell 

A modell felépítése: 

1
odds

odds
π =

+  

ahol a π annak a valószínűsége, hogy a vizsgált vállalat egy éven belül fize-
tőképes marad, 

( ) 1 2 3ln 1,950 3,322 0,874 0,698odds x x x= + − − , 

a változók: 

1

4,66 , ha 4,66 ;
, egyébként .

készpénz likviditás
x

készpénz likviditás
>

= 
  

, ha . . 0 ;
0,001

, ha . . 0 .
. .

pénzeszközök röv lej kötelezettségek
készpénz likviditás

pénzeszközök röv lej kötelezettségek
röv lej kötelezettségek

 == 
 ≠


 

2

2,48 , ha 2,48 ;
3,3 , ha 3,3 ;

, egyébként .

forgótőke lekötése
x forgótőke lekötése

forgótőke lekötése

− < −
= >

  

0 , ha 0 ;

, ha 0 .

forgótőke
forgótőke lekötése készletek forgótőke

forgótőke

=
=  ≠  

 forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

3

7,2 , ha 7,2 ;
, egyébként .

készletek forgása
x

készletek forgása
>

= 
  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

készletek értékesítés nettó árbevétele
készletek forgása

készletek
értékesítés nettó árbevétele

 == 
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fizetőképes , ha ;
A cég

fizetésképtelen , ha .
cut value
cut value

π
π
>

 ≤  

cut value = kritikus kockázati szint, alaphelyzetben 0,5 

35. táblázat. Az Logit 1M logit-modell koefficiensei (SPSS output) 

Variables in the Equation

1,706 ,787 4,705 1 ,030 5,508
-,771 ,380 4,124 1 ,042 ,463
1,196 ,737 2,633 1 ,105 3,308
1,844 1,183 2,428 1 ,119 6,321
-,674 ,398 2,870 1 ,090 ,510

1,950 ,817 5,695 1 ,017 7,027
3,322 2,237 2,206 1 ,138 27,710
-,874 ,444 3,868 1 ,049 ,417
-,698 ,405 2,970 1 ,085 ,497

VAR23
Constant

Step
1

a

VAR23
VAR25
Constant

Step
2

b

VAR23
VAR25
VAR45
Constant

Step
3

c

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: VAR23.a. 

Variable(s) entered on step 2: VAR25.b. 

Variable(s) entered on step 3: VAR45.c.  

36. táblázat. Logit 1M logit-modell Hosmer – Lemeshow tesztjének kontingencia táblája 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

5 4,937 0 ,063 5
4 4,008 1 ,992 5
4 3,339 1 1,661 5
4 3,330 1 1,670 5
3 3,291 2 1,709 5
2 3,080 3 1,920 5
3 2,549 2 2,451 5
0 1,162 5 3,838 5
1 ,289 4 4,711 5
0 ,015 4 3,985 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step
3

Observed Expected
ÁLLAPOT = 0

Observed Expected
ÁLLAPOT = 1

Total
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37. táblázat. Logit 1M modell konstans nélküli változatai 

Variables in the Equation

2,529 1,320 3,671 1 ,055 12,544
,646 ,462 1,953 1 ,162 1,908

2,088 1,244 2,816 1 ,093 8,066

1,436 ,682 4,433 1 ,035 4,204
3,307 2,038 2,631 1 ,105 27,297
-,784 ,401 3,835 1 ,050 ,456
2,155 1,008 4,575 1 ,032 8,631
4,977 3,311 2,259 1 ,133 145,030
-,954 ,550 3,012 1 ,083 ,385
-,114 ,069 2,735 1 ,098 ,892

-8,003 6,585 1,477 1 ,224 ,000
2,709 1,135 5,699 1 ,017 15,020
7,866 4,421 3,165 1 ,075 2606,335
-,630 ,524 1,444 1 ,230 ,533
-,132 ,074 3,169 1 ,075 ,876

VAR25Step 1a

VAR23
VAR25

Step 2b

VAR23
VAR25
VAR45

Step 3c

VAR23
VAR25
VAR45
VAR48

Step 4d

VAR13
VAR23
VAR25
VAR45
VAR48

Step 5e

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: VAR25.a. 

Variable(s) entered on step 2: VAR23.b. 

Variable(s) entered on step 3: VAR45.c. 

Variable(s) entered on step 4: VAR48.d. 

Variable(s) entered on step 5: VAR13.e.  

38. táblázat. Logit 1M modell konstans nélküli változatainak klasszifikációs táblája 
Classification Tablea

9 17 34,6
3 20 87,0

59,2
8 18 30,8
2 21 91,3

59,2
9 17 34,6
2 21 91,3

61,2
12 14 46,2

3 20 87,0
65,3

15 11 57,7
4 19 82,6

69,4

Observed
0
1

ÁLLAPOT

Overall Percentage
0
1

ÁLLAPOT

Overall Percentage
0
1

ÁLLAPOT

Overall Percentage
0
1

ÁLLAPOT

Overall Percentage
0
1

ÁLLAPOT

Overall Percentage

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

0 1
ÁLLAPOT Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a.  



 

 

142

8.3.2. Logit 1M+ modell 

A modell felépítése: 

1
odds

odds
π =

+  

ahol a π annak a valószínűsége, hogy a vizsgált vállalat egy éven belül fizető-
képes marad, 

( ) 1 2 3 4 5 6ln 4,649 8,917 0,335 14,71 17,371 0,826odds x x x x x x= + − − + −  

a változók: 

1

0 , ha 0 ;

, egyébként.

befektetett eszközök
x immateriális javak

befektetett eszközök

=
= 
  

2

4,65 , ha 4,65 ;
, egyébként.

saját tőke aránya
x

saját tőke aránya
− < −

= 
  

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

saját tőke források összesen
saját tőke arány

saját tőke források összesen
források összesen

 == 
 ≠


 

3

12,06 , ha < 12,06 ;  

7,43 , ha 7,43 ;  

, egyébként

saját tőke
jegyzett tőke
saját tőke

x =
jegyzett tőke

saját tőke
jegyzett tőke

 − −

 >



  

4

0,95 , ha 0,95 ;
1,22 , ha 1,22 ;

, egyébként .

idegen tőke arányos cash - flow
x idegen tőke arányos cash - flow

idegen tőke arányos cash - flow

− < −
= >
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, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

cash - flow kötelezettségek
idegen tőke arányos cash - flow

cash - flow
kötelezettségek

 == 

  

   cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

5

1,14 , ha 1,14 ;
1,7 , ha 1,7 ;

, egyébként .

kölcsöntőke arányos cash - flow
x kölcsöntőke arányos cash - flow

kölcsöntőke arányos cash - flow

− < −
= >

  

, ha . . 0 ;

, egyébként
. .

.

cash - flow röv lej kötelezettségek
kölcsöntőke arányos cash - flow cash - flow

röv lej kötelezettségek

=
= 
  

 cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

6

7,2 , ha 7,2 ;
, egyébként .

készletek forgása
x

készletek forgása
>

= 
  

, ha 0 ;

, egyébként .

készletek értékesítés nettó árbevétele
készletek forgása készletek

értékesítés nettó árbevétele

=
= 
  

, ha ;
, ha .

fizetőképes cut value
A cég

fizetésképtelen cut value
π
π
>

 ≤  

cut value = kritikus kockázati szint, alaphelyzetben 0,5 
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39. táblázat. Az Logit 1M+ logit-modell koefficiensei (SPSS output) 

Variables in the Equation

4,649 2,265 4,214 1 ,040 104,437
8,917 2,380 14,035 1 ,000 7457,050
-,335 ,163 4,228 1 ,040 ,715

-14,710 7,042 4,363 1 ,037 ,000
17,371 6,407 7,351 1 ,007 3,5E+07

-,826 ,285 8,374 1 ,004 ,438

VAR5
VAR10
VAR16
VAR37
VAR39
VAR45

Step 6
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 

40. táblázat. Logit 1M+ logit-modell Hosmer – Lemeshow tesztjének kontingencia táblája 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

10 10,000 0 ,000 10
10 9,967 0 ,033 10
10 9,469 0 ,531 10

9 7,480 1 2,520 10
4 4,941 6 5,059 10
3 2,405 7 7,595 10
0 ,912 10 9,088 10
1 ,203 9 9,797 10
0 ,025 10 9,975 10
0 ,000 7 7,000 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step 6
Observed Expected

ÁLLAPOT = 0
Observed Expected

ÁLLAPOT = 1
Total

 

41. táblázat. Az Logit 1M+ logit-modell standardizált 
változóinak koefficiensei (SPSS output) 

Variables in the Equation

,485
5,575
-,365

-8,364
11,928

-,817

ZVAR5
ZVAR10
ZVAR16
ZVAR37
ZVAR39
ZVAR45

Step
1

B
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8.4. Diszkriminancia analízissel kialakított 
modellek 

8.4.1. DAN 1M modell 

A modell felépítése: 

1 2 3 42,031 0,625 0,888 2,051 0,685Z x x x x= + + + −  

ahol: 

1

0 , ha 0 ;

, egyébként.

befektetett eszközök
x befektetett pénzügyi eszközök

befektetett eszközök

=
= 
  

2

4,66 , ha 4,66 ;
, egyébként .

készpénz likviditás
x

készpénz likviditás
>

= 
  

, ha . . 0 ;
0,001

, ha . . 0 .
. .

pénzeszközök röv lej kötelezettségek
készpénz likviditás

pénzeszközök röv lej kötelezettségek
röv lej kötelezettségek

 == 
 ≠


 

3

2,48 , ha 2,48 ;
3,3 , ha 3,3 ;

, egyébként .

forgótőke lekötése
x forgótőke lekötése

forgótőke lekötése

− < −
= >

  

0 , ha 0 ;

, ha 0 .

forgótőke
forgótőke lekötése készletek forgótőke

forgótőke

=
=  ≠  

 forgótőke forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek= −  

4

0,78 , ha 0,78 ;
, egyébként .

forgótőke jövedelmezősége
x

forgótőke jövedelmezősége
>

= 
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ha  . 0
0 , ;

vagy  0
ha  . 0 . , ; 
és 00,001

 . , egyébként .

szokásos váll eredmény
forgótőke

szokásos váll eredményszokásos váll eredményforgótőke jövedelmezősége
forgótőke

szokásos váll eredmény
forgótőke

≤
 <
 ≤= 

=


  

 . .forgótőke forgóeszközök röv lej kötelezettségek= −  

, ha 0 ;
, ha 0 .

fizetőképes Z
A cég

fizetésképtelen Z
>

 <  

8.4.2. DAN 1M+ modell 

A modell felépítése: 

1 2 3 40,425 0,958 3,25 0,211 0,237Z x x x x= + + − −  

ahol: 

1

1 , ha 1;
5,9 , ha 5,9

, egyébként .

tőkeáttétel
x tőkeáttétel

tőkeáttétel

− < −
= >

  

, ha 0 ;
0,001

, ha 0 .

saját tőke kötelezettségek
tőkeáttétel

saját tőke kötelezettségek
kötelezettségek

 == 
 ≠


 

2

2,21 , ha 2,21;
0,49 , ha 0,49 ;

, egyébként .

ROA
x ROA

ROA

− < −
= >
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, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

adózott eredmény eszközök összesen
ROA

adózott eredmény
eszközök összesen

 == 

  

3

0,79 , ha 0,79 ;
, egyébként .

saját tőke arányos cash - flow
x

saját tőke arányos cash - flow
>

= 
  

0 , ha 0 vagy 0 ;

, ha 0 és 0
0,001

, egyébként .

cash flow saját tőke
cash flow cash flow saját tőke

saját tőke arányos cash - flow
cash flow
saját tőke

− ≤ <
 − − > == 
 −
  

   cash - flow adózott eredmény értékcsökkenési leírás= +  

4

7,2 , ha 7,2 ;
, egyébként .

készletek forgása
x

készletek forgása
>

= 
  

, ha 0 ;
0,001

, egyébként .

készletek értékesítés nettó árbevétele
készletek forgása

készletek
értékesítés nettó árbevétele

 == 

  

, ha 0,041;
, ha 0,428 ;

, egyébként.

fizetőképes Z
A cég fizetésképtelen Z

csődgyanus

>
 < −

  

 

42. táblázat. A diszkrimináló függvény értékeinek percentilisei 

Percentiles

-2.709 -2.433 -1.490 -.831 -.428 -.036 .129
-.452 -.283 .041 .670 1.756 2.261 3.354

-1.439 -.831 -.443
.043 .670 1.718

ÁLLAPOT
0
1
0
1

Discriminant Scores from
Function 1 for Analysis 1

Discriminant Scores from
Function 1 for Analysis 1

Weighted
Average(Definition 1)

Tukey's Hinges

5 10 25 50 75 90 95
Percentiles
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43. táblázat. A diszkrimináló függvény értékeinek normalitás-vizsgálata 

Tests of Normality

,111 47 ,196
,107 50 ,200*

ÁLLAPOT
0
1

Discriminant Scores from
Function 1 for Analysis 1

Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov

This is a lower bound of the true significance.*. 

 

44. táblázat. Leíró statisztikák 

Descriptives

-,9928559 ,1177818
-1,22994

-,7557733

-,9645941
-,8308230

,652
,8074716
-2,77012

,40531
3,17543

1,0627382
-,671 ,347
-,161 ,681

,9332845 ,1628916
,6059415

1,2606275

,8500064
,6697493

1,327
1,1518178

-,95334
4,52415
5,47750

1,7148200
1,029 ,337
1,351 ,662

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

ÁLLAPOT
0

1

Discriminant Scores from
Function 1 for Analysis 1

Statistic Std. Error
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8.5. A vizsgálatokban résztvevő vállalatok 

A vállalatok adatai a vizsgálatokban nem az itt feltűntetett sorrendben szerepel-
nek! 

8.5.1. 1999. évi minta 

Fizetésképtelen vállalatok 

AMON 3 Kereskedelmi Kft. 
ANNES-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
BUDAHÁZI-98 Kereskedelmi Bt. 
BÚZAKALÁSZ Szövetkezet 
CUCURBITA Agrár Kft. 
DOBRODA MSZ. 
JÓGAZDA Állattenyésztő és Szolgáltató Szövetkezet 
MAYER Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 
PALÓCTÁJ Szövetkezet 
REFORM MSZ. 
SANDOR Kereskedelmi, Ipari, Szolgáltató Kft. 
SZENTIMREI MSZ. 
TISZASZENTIMREI ARANYKALÁSZ SZÖVETKEZET 
VÖRE GÁBOR-RÓBERT Ipari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ZÖLDMEZŐ Szövetkezet 
AGRÁR Kft. 
AGROCOM Műszaki Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
AGRODEALER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
AGRO-DUNA Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Kft. 
AMICO - DISZKONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
BIHARNÉPE MSZ. 
BUDAVIA Építőipari Kft. 
CIBAMILK Állattenyésztő Kft. 
CSETÉNYI Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
CZ-HOBBY Kereskedelmi Kft. 
DIREKTÍVA 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
DUNA Kereskedelmi Kft. 
Erdőtarcsai AGROSZOLG MSZ. 
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EURO-CHAMPION Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. 
EURO-KING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
EUROKONTAKT Kereskedelmi, Ipari és Fejlesztési Kft. 
FÁK Őrző-védő Kft. 
FODOR AND FODOR – IMMOBILIA Ingatlanhasznosító Kft. 
FUTURA UNIV Magyar – Holland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
GASZTROBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
GÉPÉSZ-COOP Mezőgazdasági és Számviteli Kft. 
GORDIUSHOLDING-BAJA Kft. 
G-P BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 
GUSA Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
HALASI BACCHUS Italgyártó és Kereskedelmi Kft. 
HARMÓNIA TAKSONY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
HELVIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
HORGANY Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Termelő és Termeltető Kft. 
HORIZONT-93 Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
HUNGAROM-BAU Építő, Környezetvédő Szolgáltató Kft. 
JÁSZNAGYKUN Gabona Kft. 
KÁLLÓI MSZ. 
KÁLOZI Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
KARANCSVÖLGY MSZ. 
KOMÁDI AGRO-LAND Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft. 
KOSSUTH Agrár Szövetkezet 
LAJOSKOMÁROMI Gazdakör Szövetkezet 
MA BAKER Kereskedelmi Kft. 
MARCAL SZÁRNYAS Baromfitenyésztő Kft. 
MERIDIÁN MARKETING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Mezőgazdasági Termelők Szövetkezete 
MEZŐHÉKAGRO Mezőgazdasági Kft. 
MICRO-LAND Földhasznosító és Szolgáltató Kft. 
MOZI-PRINT Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
NOVOTERRA Kereskedelmi Kft. 
PANNON FARMER Élelmiszerkereskedelmi Rt. 
PENTROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
PEX PLUSZ Műszaki és Kereskedelmi Kft. 
PÜSPÖKLADÁNYI MSZ. 
SÁRBOGÁRDI Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 
SZABAD NÉP Mezőgazdasági Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 
SZOLENT Termelő- és Szolgáltató Kft. 
SZOLNOKI GABONA Termelő, Termeltető, Feldolgozó és Kereskedelmi Rt. 
TISZAKOMMISZ Tiszacsegei Településüzemeltetési és Kommunális Kft. 
Túrkevei MSZ. KEVI LIBAMÁJ Kft. 
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UGODI Mezőgazdasági, Termelő, Értékesítő, Feldolgozó és Szolgáltató Szö-
vetkezet 
VANYARCI MSZ. 
ZÖLD Beszerző, Raktározó, Értékesítő, Csomagoló és Szolgáltató Szövetkezet 

Fizetőképes vállalatok 

40+40 Mezőgazdasági Szolgáltató Kft 
AAC Délpannon Általános Agrocentrum Rt. 
AC REGIA Kft 
ACIDIMPEX Kft 
ACSAINÉ és TÁRSAI Szövetkezet 
ADACSI Kertész Szövetkezet 
ADVANTA HUNGARY Növénynemesítő és Vetőmagtermesztő Kft 
AGARICUS-FARM Kft 
AGRAV-ALÉB FAMILIA PLUSZ Kft 
AGRO-CEREALES Kft 
AGROCOM 2000 Kft 
AGRO-FA Kft 
AGRO-FER 94 Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Kft 
AGROFLOOR Kft 
AGROSTONE Kft 
AGTEREL Kft 
AGYAGOSSZEKRÉNY GYÖZELEM Mg-i és Vállalkozó Szövetkezet 
ALMA 2000 Kft 
APART-FARM MEZÖGAZD és IPARI SZOLG Kft 
ARANY JÁNOS SZÖV 
ARANYSZABLYAMEZÖGAZDASÁGI TERMELÖ és SZOLG SZÖV. 
ÁRKÁDIA Kft 
ATTALAI MGTSZ 
BARÁTSÁG Mg Szövetkezet 
BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet 
BOCA Bt. 
BROI-COOP Szövetkezet 
BROILER-FARM Kft 
BÜKKALJA Mezőgazdasági Szövetkezet 
CABERNET Mezőgazdasági Szövetkezet 
CSOTI-PATI Kft 
DAIRY FARM Rt 
DOROSZLÓ Kft 
EGA-HOM Méhészeti Kft 



 

 

152

ENYINGI agrár Rt 
ETEI KOSSUTH Mezőgazdasági Szövetkezet 
ETHOFER Kft 
G és V EXTRA Kft 
HEVES és VIDÉKE ÁFÉSZ 
HUNNIA-FRUCT Kft 
HUNYADI Mezőgazdasági Szövetkezet 
IBY-TUBA Kft 
IMREI ISTVÁN Kft 
KAPOSVÁRI Agrártermelő és Szolgáltató Rt. 
LAMMAGRÁR Kft 
MAGSZÖV MAGVETÖ GAZDÁK Mezőgazdasági Szövetkezet 
MÉGSZER Kft 
MERIKON Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft 
MEZÖHÉKI Árutojástermelő és Értékesítő Kft 
Mihályi Gazdák Szövetkezete 
MM Méhészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 
ÓZON Parképítő Kft 
PRIVÁT-GOOD Kft 
RONA HÚS Szövetkezet 
ROZSATŐ Kft 
SENAFARM Kft 
SOPFÖLD Kft 
SYLVAN MAGYARORSZÁG Gombacsira Laboratórium Rt. 
SZŐLLŐSKERT Kft 
TEAMAJOR Építészmérnöki Kft 
TEREBESI Kft 
TERMÉNY KER Kft 
TISZA FARM PRODUCE Mg Kft 
TISZAMAG Kft 
TORMA és TÁRSA Kft 
TRANS-EUROPE Kft 
VACK Kft 
VÉGH és VÉGH Kft 
VINIFERA HUNGARY Kft 
VITAMIN BT 
ZONKER Kft 
ZOPA Kft 
ZÖLD SZIL Kft 
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8.5.2. 2000. évi minta (kontroll) 

Fizetéképtelen vállalatok 

AGRÁR Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősség Társaság 
AGROGÉP Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet 
BÉKE Mezőgazdasági Szövetkezet Törökszentmiklós 
BIG COMPANY Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt. 
BOROCKÁS Mezőgazdasági Szövetkezet 
BÚZAKALÁSZ Agrárszövetkezet 
CSISZÉR-Bakos Magszaporító és Kereskedő Kft. 
DUNAKESZI KONZERVGYÁR Rt. 
ERLAUTHERM Üveg-és Műanyagipari Kft. 
Hadnagypusztai Állattenyésztő Kft. 
HEGYHÁT Gép és Ingatlan Hasznosító Kft. 
KÉKES-FLÓRA ÉS FAUNA Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Közép-Zalamenti Termelő, Szolgáltató Szövetkezet 
NIVÓ-CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ÖSSZETARTÁS Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Mány 
ÚJ MÁJUS 1. Mezőgazdasági Szövetkezet 
VERSEGI Mezőgazdasági Szövetkezet 
VINEX 96 Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Fizetőképes vállalatok 

AB OVO TRADE Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
AEROSYSTEM Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. 
AGRÁRGAZDASÁG Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
AGRIFLEX Mezőgazdasági Értékesitő Szövetkezet 
AGRO DANUBIA Mezőgazdasági Termelő Kft. 
AGRO-LINE 2000 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
AGROSZALK Termelő Kereskedelmi Szolgáltató Szövetkezet 
Aparhanti Mezőgazdasági, Értékesitő és Szolgáltató Szövetkezet 
AVIUM Mezőgazdasági Szövetkezet 
Bogyoszlói KISALFÖLD Mezőgazdasági Szövetkezet 
Chernelházadamonyai RÉPCEVÖLGYE Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
COMPOSITAE Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató Kft. 
Csokonai Mezőgazdasági Szövetkezet 
DEMETER ÉS TÁRSA Mezőgazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság 
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DEWINTER Élelmiszerkereskedelmi Kft. 
Döbröközi ZÖLDMEZŐ Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet 
ELSTAR Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
EMŐDI TEJ Mezőgazdasági Rt. 
ÉRVÖLGYE Agrár Szövetkezet Pocsaj 
FLÓRATOM Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
FRUGIPARUS Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 
FRUIT Faiskola Gyümölcs Termeltető Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 
GYÜMÖLCSKERT Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Értékesítő Rt. 
Hajósi Borász Szövetkezet 
HALADÁS Vagyonkezelő Mezőgazdasági Szövetkezet 
IPOLY ERDŐ Rt. 
Jászkarajenői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt. 
KEVI NÓTÁS Baromfi Nevelő és Értékesítő Szövetkezet 
KIS-ÉR MENTI Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 
KISS-GÉPSZOLG Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft. 
LENIN Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Kapuvár 
LÉTA-50 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. 
MBO Befektető Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 
Nagyhegyesi Gazdaszövetkezet Mezőgazdasági Termelő Szolg. és Ker. Szöv. 
PETŐFI Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
Röszkei Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet 
SP+KU Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 
SUN-SMILE Mezőgazdasági Zöldség-Gyümölcs Értékesítő és Szolg. Szöv. 
Szajoli Egyetértés Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet 
Tordas-Gyurói Mezőgazdasági Szövetkezet 
UGAJ Növénytermesztő-, Állattenyésztő-, Értékesitő és Beszerző Szövetkezet 
ÚJ ÉLET Mezőgazdasági Szövetkezet 
ÚJ ÉLET Mezőgazdasági Termelőszövetkezet /Mözs/ 
VETERINÁRIA Mezőgazdasági Szolgáltató, és Kereskedelmi Betéti Társaság 
VINISZOLG Kistermelői és Szolgáltató Szövetkezet 
Viszneki Mezőgazdasági Szövetkezet 
ZOMBORTEJ Termelő és Kereskedő Kft. 
Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet 


