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1. Az értekezés előzményei, a kitűzött célok 

 
Az elmúlt évtized a hazai agrárgazdaságban számottevő változásokat hozott. 
A változások érintették a tulajdoni- és birtokviszonyokat, a bel- és külpiaci 
pozíciókat és – többek között – az agrárfinanszírozás rendszerét is. Ez utóbbi 
változásaival összefüggésben változások következtek be az agrárvállalkozá-
sok tőkehelyzetében is. Az új típusú agrárvállalkozásokra – a szakirodalmak 
szinte egységes álláspontja szerint – általánosan jellemző a tőkehiány, az ala-
csony tőkeakkumulációs szint. A gazdálkodás feltételeinek megteremtése 
növelte a vállalkozások külső finanszírozási források – azon belül is az ide-
gen tőke – iránti igényét. E folyamatot a privatizáció tovább erősítette (gyor-
sította), elsősorban a magánosításhoz kapcsolódó kedvezményes hitelkonst-
rukciók igénybevételén keresztül. Mindezek következtében az agrárvállalko-
zások tőkeszerkezetében az elmúlt évtizedben jelentős változások következ-
tek be. A tőkehelyzet és a tőkeszerkezet változásai hatottak a vállalkozások 
gazdálkodását jellemző paraméterekre is, befolyásolták a gazdálkodók ver-
senyképességét, pénzügyi, vagyoni, jövedelmezőségi helyzetét, a hatékony-
ságot, a vállalkozások piaci értékét, a saját tőke tulajdonosok által várható 
hozam szintjét, stb. 
E változások kritikus megítélése, a meglévő problémák mihamarabbi orvos-
lása sürgető feladat, hiszen Magyarország Európai Unióhoz történő csatlako-
zása minden idők egyik legnagyobb kihívását jelenti a magyar agrárágazat 
számára. Többek véleménye szerint az uniós csatlakozás a rendszerváltásnál 
is nagyobb alkalmazkodásra kényszeríti a magyar mezőgazdaság szereplőit. 
Az agrárágazat finanszírozása a jelenlegi válság, az EU csatlakozás és egyéb 
nemzetközi folyamatok és egyezmények, elsősorban a WTO tárgyalások mi-
att reformra szorul. Ehhez szükséges, hogy tiszta képet kapjunk a jelenlegi 
helyzetről, az azt kiváltó okokról és a jövőbeni alakulásra ható tényezőkről. 
Értekezésemben agrárgazdaság alatt a mező-, az erdő-, és a vadgaz-
dálkodást, továbbá a halászatot értem, az agrárvállalkozások közül pedig az 
agrárgazdaságban működő társas vállalkozásokkal foglalkozom. A tőkeszer-
kezet kifejezést tágan értelmezem, nem csupán a tartós finanszírozási forrá-
sok összetételét, hanem a teljes forrás állomány struktúráját értem alatta. 
 
Az értekezés célkitűzései 
Értekezésem célkitűzéseit a következőkben fogalmaztam meg: 

 Szakirodalmi feldolgozás keretében értékelem az agrárvállalkozások 
forrásszerkezetében végbement változások okait, hogy feltárjam a 
tőkeszerkezet és a tőkeellátottság alakulására ható tényezőket, va-
lamint a közöttük fennálló összefüggéseket. Bemutatom és értéke-
lem az ismertebb, tőkeszerkezetre vonatkozó közgazdasági elmélete-
ket. Ezek lehetővé teszik, hogy vizsgálatom tapasztalatait összevet-
hessem a közgazdasági elméletek által meghatározott törvényszerűsé-



 

gekkel, s rávilágíthassak azokra az okokra, amelyek e közgazda-
sági elméletek megvalósulását torzítják, sőt esetenként teljesen le-
hetetlenné teszik az agrárágazatban. 
 Elvégzem a nemzetgazdaság egészében és a társas agrárvállalkozások 

körében végbement tőkeszerkezeti változások összehasonlító értéke-
lését a forrásszerkezet alakulása ágazati sajátosságainak tisztázá-
sa érdekében. 
 Heves megyei vizsgálatok alapján feltárom a tőkeszerkezet alakulásá-

ra ható tényezőket és folyamatokat, valamint értékelem a vállalkozá-
sok gazdálkodását jellemző főbb mutatószámokat. Teszem ezt abból a 
célból, hogy a tőkeszerkezetbeli változások és a gazdálkodást jellem-
ző egyéb paraméterek közötti ok-okozati összefüggések vizsgálatát 
elvégezhessem, általánosítható következtetéseket vonjak le, illetve, 
hogy megállapíthassam azokat a regionális sajátosságokat, ame-
lyek az eredmények általánosítását megnehezítik. 
 Megkísérlek részben a vizsgált vállalkozások egyes évekbeli teljesít-

ménye, részben az egyes évek gazdálkodási jellemzői között össze-
függéseket feltárni, amelyek révén a típusjelenségek bizonyíthatóvá 
és értékelhetővé válhatnak. A pénzügyi válsághelyzet prognózisában 
szerepet játszó mutatószámok gyakorlati alkalmazhatóságát egy fel-
számolásra került vállalkozás példáján keresztül tesztelem azért, hogy 
e mutatószámok értékalakulásának fokozottabb figyelésére a vál-
lalkozások vezetőinek figyelmét felhívjam. 
 Kérdőíves felmérést készítek egy országos mintán, hogy megítélhes-

sem, miként értékelik a társas vállalkozások és az egyéni vállalko-
zók az agrárágazat finanszírozási helyzetét, valamint saját vállal-
kozásuk tőkeviszonyait. 

 
A célkitűzéseim megvalósítása révén válik lehetővé az értekezés legfon-
tosabb célja, hogy javaslatokat dolgozzak ki az agrárágazat finanszí-
rozásának korszerűsítésére. 
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2. A kutatás módszere 

 
A kutatás során feldolgoztam és összefoglaltam a témához kapcsolódó hazai 
és nemzetközi szakirodalmat, a témakörben megjelent tudományos cikkek, 
folyóiratok, szakkönyvek szerzőinek szakmai véleményét és helyenként eze-
ket ütköztettem saját véleményemmel. 
A nemzetgazdasági adatok gyűjtése során a KSH, az MNB, az APEH és a 
PM adataira támaszkodtam, míg az agrárgazdaságra vonatkozó adatok jelen-
tős részének gyűjtése az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet kiad-
ványai alapján történt. Az agrárvállalkozások tőkeszerkezeti és egyéb vagyo-
ni - pénzügyi helyzetet tükröző mutatóinak számításához szükséges alapada-
tokat az APEH biztosította. 
Az 1992 és 1995 közötti időszak vizsgálatához az APEH összesített, mérle-
gekből és eredménykimutatásokból származó adatbázisát használtam fel. 
Az 1996 és 2000 közötti időszak értékelésének alapadatai az agrárágazatba 
sorolt, társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások 1996 és 2000 közötti 
társasági adó bevallásaiból származtak (1. melléklet). 
A Heves megyei agrárvállalkozások vizsgálata során felhasznált alapadatokat 
a Heves megyei Cégbíróság cégnyilvántartó rendszeréből gyűjtöttem ki. 
Az agrárvállalkozások és -vállalkozók finanszírozással összefüggő vélemé-
nyének összegyűjtése során kérdőíves módszert alkalmaztam.  
 
A vizsgálat egyes részterületeinek vonatkozásában a következő módszereket 
használtam fel: 

 Szakirodalmi feldolgozás keretében értékeltem az agrárágazat tőke-
hiányának kiváltó okait. Kiemelten foglalkoztam az önfinanszírozó 
képesség alakulásával, az agrárhitelezés problémáival és az agrártá-
mogatási rendszer kérdéseivel, mint a tőkeszerkezetet leginkább befo-
lyásoló tényezőkkel. 
 Szintén szakirodalmi feldolgozás keretében mutattam be és értékel-

tem az ismertebb, tőkeszerkezetre vonatkozó közgazdasági elmélete-
ket.  
 Viszonyszámok segítségével elemeztem a nemzetgazdaság egészében 

lezajlott forrásszerkezetbeli változásokat, megteremtve ezzel az agrár-
ágazat és a többi nemzetgazdasági ág tőkehelyzete összehasonlításá-
nak lehetőségét. 
 Az APEH által biztosított adatbázist felhasználva vizsgáltam az ag-

rárágazat tőkeszerkezetében lezajlott változásokat, ezek hatásait a vál-
lalkozások vagyoni és pénzügyi helyzetére, s feltártam a folyamatokat 
befolyásoló okokat. 
 Heves megye mezőgazdasági szövetkezetei és társas agrárvállalko-

zásai köréből vállalkozási mintát alakítottam ki. Összeállítottam a 
vállalkozások gazdálkodási alapadatainak felvételezésére szolgáló 



 

adatlapot. Elvégeztem az elsődleges adatok összegyűjtését és értéke-
lését. 
 Az elsődleges adatfelvételezés alapján bemutattam Heves megye ag-

rárvállalkozásainak tőkeszerkezetét, gazdálkodásukat jellemző főbb 
paramétereket, s azok változásait az 1992 és 2000 közötti években. 
Meghatároztam a tőkeszerkezet és a gazdálkodás megítélése szem-
pontjából fontos mutatószámok értékeit vállalkozásonként és éven-
ként, majd ezekből átlagokat számítottam. Az értékelés során nyert 
adatokat összehasonlítottam az APEH adatbázisa alapján meghatáro-
zott országos értékekkel. Az eltérések okait megkíséreltem feltárni. 
 Alapvető statisztikai módszerekkel (variancia, medián, kvartilisek, 

regressziós elemzés, stb.) elvégeztem a megyei minta átlagértékeinek 
feldolgozását. 
 Korrelációs együtthatók mátrixának felhasználásával értékeltem, 

hogy van-e – s ha igen milyen szoros – összefüggés a tőkeszerkezet-
beli eltérések, valamint a cégek gazdálkodását jellemző mutatószám-
ok értékeinek alakulása között. 
 Klaszteranalízis (hierarchikus módszer) segítségével megvizsgál-

tam, hogy az elemzésbe bevont évek vonatkozásában – a főbb muta-
tószámok tekintetében – kialakíthatóak-e hasonló gazdálkodási is-
mérveket mutató csoportok, vagyis a vizsgálati időszak mely éveiben 
figyelhetők meg hasonló jellegű folyamatok. 
 Szintén klaszteranalízis révén vizsgáltam, hogy a kutatás egyes évei-

ben a vállalkozások milyen mozgásokat mutatnak öt – a tőkeszerkezet 
vizsgálat szempontjából meghatározó jelentőségű – mutatószám alap-
ján hasonló típusú folyamatokkal jellemezhető klaszter között. 
 A klaszteranalízisek során felhasznált mutatószámok szelektálására a 

faktoranalízis módszerét alkalmaztam. 
 Esettanulmány keretében igyekeztem feltárni és értékelni azokat az 

okokat és szimptómákat, amelyek egy felszámolási eljárás sorsára ju-
tó agrárvállalkozás esetében – a krízist megelőző években – megfi-
gyelhetőek voltak. 
 Hat vállalkozás gazdasági vezetőjével folytatott mélyinterjú alapján 

értékeltem azokat a hatótényezőket, amelyek a tőkeszerkezetük alakí-
tásával kapcsolatos magatartásukat befolyásolták. 
 Kérdőíves felmérést készítettem országos mintán arról, hogyan ítélik 

meg a társas vállalkozások és az egyéni vállalkozók az agrárágazat fi-
nanszírozási helyzetét, s saját vállalkozásuk tőkeviszonyait. 

 
A vizsgálatba vont Heves megyei agrárvállalkozási kör beszámolóiból nyert 
adatok feldolgozása során elsősorban a hagyományosnak tekinthető statisz-
tikai módszerekre támaszkodtam. Ezek közül a következőket alkalmaztam: 

 statisztikai sorok, 
 statisztikai táblák, 
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 viszonyszámok (megoszlási, dinamikus), 
 számtani átlag, 
 indexek, 
 szóródás vizsgálatok (variancia, minimum, alsó kvartilis, medián, fel-

ső kvartilis, maximum, relatív szórás), 
 összefüggés vizsgálatok (korrelációs együttható, determinációs 

együttható, kovariancia, regressziós együttható), 
 korrelációs együtthatók mátrixa, 
 faktoranalízis, 
 klaszteranalízis. 

 
Az alapadatok feldolgozása során igénybe vettem az AMERECON Kft. által 
készített FFS (Financial Forecast System) MOSAIC elnevezésű pénzügyi 
tervező-elemző szoftvert. 
Az adatfeldolgozás Pentium HP Vectra VL 400-as számítógépen a Microsoft 
EXCEL 2000 táblázatkezelő-rendszer, valamint az SPSS és a MINITAB ma-
tematikai-statisztikai programcsomagok segítségével történt. A szöveg szer-
kesztésekor a Microsoft Word 2000 program volt segítségemre. 
 
 



 

3. Az értekezés főbb megállapításai, eredményei 
 
3.1. A tőkeszerkezet alakulása a nemzetgazdaság egészében 
 
A magyar vállalati szektor eladósodottsága nemzetközi összehasonlításban 
nem tekinthető nagynak, de 1995 óta az eladósodás emelkedése volt tapasz-
talható. Ennek következtében a korábban alacsony vállalati pénzügyi tőkeát-
tétel megközelítette a fejlettebb gazdaságokra jellemző értékeket. Amíg 
1995-ben a társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások körében az idegen 
tőke/saját tőke arány 84,7 százalék volt, addig 1999-ben ez az érték már 97,8 
százalékot tett ki. 
A szállítóállomány nélküli rövid lejáratú kötelezettségek kisebb mértékben, a 
hosszú lejáratú kötelezettségek nagyobb mértékben emelkedtek a vállalkozá-
sok saját tőkéjéhez képest. 
 
Az elmúlt évtizedben a saját források is gyarapodtak. 1995 és 1999 között a 
társasági adóbevallásra kötelezett vállalkozások saját tőkéje megduplázódott, 
a jegyzett tőkéjük 68 százalékkal nőtt. A saját tőke növekményének tehát 
mintegy 2/3-a származott a jegyzett tőke emelkedéséből és, 1/3-a a tartalékok 
és a mérleg szerinti eredmény gyarapodásából. 
A saját források növekedése ellenére továbbra is jelentős az idegen források 
iránti igény. A kötelezettségek a saját vagyon változásánál is gyorsabb ütem-
ben – az elmúlt évtized egészét tekintve 6255 milliárd forinttal – emelkedtek. 
A nemzetgazdaság vállalati hitelállományának és ezen belül az agrárágazat 
hitelállományának alakulását a 2. melléklet mutatja be. 
 
Az elmúlt években a nemzetgazdaság hitelállományának lejárat szerinti 
átstruktúrálódása megkezdődött. Az éven túli hitelállomány növekedésében 
elsősorban a devizahitelek játszottak szerepet, de kisebb mértékű növekedés a 
forinthitelek vonatkozásában is kimutatható. 
A makrogazdasági környezet kiszámíthatóbbá válásával párhuzamosan a vál-
lalatok kötelezettségei között egyre nőtt az éven túli lejáratú források aránya. 
Ez mérsékelte a vállalati szektor likviditási sokkoknak való kitettségét, és 
növelte a vállalati forrásgazdálkodás mozgásterét. 
 
3.2. Az agrárágazat hitelszerkezetének vizsgálata 
 
Az agrárvállalkozások önfinanszírozó képességének csökkenése eladósodási 
folyamatot indított be az ágazatban. Az eladósodás növekedésével párhuza-
mosan az ágazat finanszírozása egyre kockázatosabbá vált a bankok részéről. 
Az 1990-es évek első felében a mezőgazdaság hitelállománya az összes vál-
lalkozói hitelállományon belül egyre kisebb arányú lett. 1995-től tapasztalha-
tó e téren növekedés. 
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A nemzetgazdaság hitelállományán belül az agrárágazat hiteleinek aránya 
1995 és 1998 között folyamatosan nőtt, 1998-ban már 9,26%-os részarányt 
képviselt. Azóta visszaesés tapasztalható, amelynek hatására 2001 végére 
már csak 6,47 százalékos arány volt kimutatható, amely alacsonyabb az 
1995. évinél. Miközben 1995 és 2001 között a nemzetgazdaság összesített 
hitelállománya több mint 250 százalékkal nőtt, addig az agrárágazat hitelál-
lományának emelkedése 227 százalék volt. 
Megállapítottam, hogy 1995 és 1998 között a nemzetgazdaság szinte vala-
mennyi ágában nőtt a hitelállomány, azonban a mezőgazdaság hitelállomá-
nyának növekedési üteme meghaladta a többi nemzetgazdasági ágét. 
1999-ben megtorpanás következett be ebben a folyamatban, amely 2000-ben 
is folytatódott. Ez nem jelenti azt, hogy az agrárágazat hitelállománya ne nőtt 
volna ezekben az években is, de a növekedési ütem – a megelőző évekhez 
képest – számottevően csökkent. 2001-ben nominálértékben is csökkenést 
tapasztaltam. 2001 végén az agrárágazat hitelállománya 17,7 százalékkal volt 
magasabb az 1998. évi szintnél, miközben a nemzetgazdaság hitelállománya 
68,3 százalékkal emelkedett. 
 
Az agrárágazatban – 1996. és 2001. év kivételével – az éven túli hitelek ará-
nya az összes hitelen belül meghaladta az 50 százalékot. A tőkepótló hitel-
konstrukció hatása tükröződik az 1997–1999 közötti időszakban, amelynek 
végére 60 százalék fölé emelkedett a hosszú lejáratú hitelek aránya. Azóta 
visszaesést tapasztaltam. 
Az évtized végére a mezőgazdasági hitelállomány struktúrája kedvezőt-
lenül változott. A beruházási hitelek szinten maradása mellett a hitelállo-
mány-növekmény nagyobb hányadát a rövid lejáratú hitelek állományának 
növekedése jelentette. Az ágazat csökkenő kibocsátási szintje mellett — mi-
vel a rövid lejáratú hitelek visszafizetése az árbevételhez kötődik — vélemé-
nyem szerint növekszik a likviditási kockázat.  
 
3.3. A társas agrárvállalkozások tőkeszerkezetének vizsgálata 

 
Az elmúlt két évtizedre jellemző volt, hogy az agrárágazat kötelezettség ál-
lománya – változó intenzitással – növekedett.  
1985-ig az idegen tőke bevonása következtében fellépő eladósodottság nem 
vált számottevővé, például a nagyüzemi szektor hitelállománya 1985-ben 
csak 36 milliárd forintot tett ki. A szektor kötelezettség állománya a mérleg 
főösszeghez viszonyítva 20% alatti szintet képviselt. 1990-ben a kötelezett-
ségek részaránya a nagyüzemi szektor mérlegfőösszegének már 28%-át tette 
ki.  
A hosszú lejáratú kötelezettségek 1992 és 2000 között 6,8-szeresükre, a rövid 
lejáratú kötelezettségek 2,8-szeresükre emelkedtek. Közben a saját tőke alig 
40 százalékkal nőtt, az összes eszközérték pedig közel 80 százalékkal lett 
magasabb. 



 

Az eszközállomány értéknövekedése a vizsgált időszakban elmaradt az inflá-
ció növekedésétől, tehát reálértékben az eszközállomány csökkent. A saját 
tőke növekedési üteme nem csak az infláció növekedésének mértékétől, ha-
nem az eszközállomány növekedésétől is elmaradt. A nyolcvanas években 
beindult vagyonvesztési folyamat a kilencvenes években folytatódott. 
Az agrárvállalkozások saját tőkéje az össztőkéhez viszonyítva csökkent, ezért 
szorult rá az ágazat egyre inkább a külső forrásra, az idegen tőkére. 2001-ben 
már közel 50-50% volt a saját és az idegen tőke megoszlása. 
A hiteleken belül az éven túli lejáratúak kerültek túlsúlyba, de a hazai agrár-
vállalkozások kötelezettség állományán belül továbbra is a rövid lejáratú kö-
telezettségek domináltak. Ez annak ellenére igaz, hogy az idegen tőke rész-
arányának növekedésén túl a tőkeszerkezet változásának fontos jellemzője 
volt az is, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek növekedési üteme megha-
ladta a rövid lejáratú kötelezettségek növekedési ütemét. A tőkeszerkezeten 
belül ennek hatására csak kis mértékben csökkent a tartós források szerepe 
(1996 és 2000 között 65 és 70 százalék között mozgott), annak ellenére, hogy 
a saját tőke aránya a forrásokon belül közben nagyobb mértékben esett visz-
sza. 
Tovább árnyalja a pénzügyi tőkeáttételi helyzet értékelését, hogy a mezőgaz-
daság legfőbb termelőeszközének, a földterületnek nagy része bérelt, ezért 
nem szerepel az agrárvállalkozások eszközei között, s nem jelenik meg a for-
rások között sem. Közgazdasági értelemben ez olyan külső forrásként érté-
kelhető, amelynek éppúgy van költsége (elvárt hozama), mint a pénztőke 
formájában rendelkezésre bocsátott forrásoknak, vagyis a hiteleknek. Ha ezt 
is figyelembe vesszük, akkor a tőkeáttétel alakulásának értékelése során még 
kedvezőtlenebb képet kapunk.  
 
A pénzügyi tőkeáttétel emelkedése azzal a következménnyel is járt, hogy 
egyre nőtt a kamat és adózás előtti eredmény (EBIT) minimális szintje, amely 
ahhoz volt szükséges, hogy a vállalkozás eleget tegyen aktuális fizetési köte-
lezettségeinek, és folytassa üzleti tevékenységét. Ezzel összevetve az agrár-
ágazat alacsony – és egyre romló – jövedelmezőségi helyzetét kijelenthetem, 
hogy tovább növekszik az agrárvállalkozások fizetésképtelenségének 
kockázata, ami rontja a fizetőképességet, s tovább drágítja a még hozzáfér-
hető idegen forrásokat. 
 
Az agrárvállalkozások körében az elmúlt évtizedben nem csak a pénzügyi 
tőkeáttétel növekedését tapasztaltam. A pénzügyi tőkeáttétellel párhuza-
mosan emelkedett a működési tőkeáttétel is, mert az eszközök használatá-
hoz kapcsolódó fix jellegű költségeknél is jelentős változások következtek 
be. Gondolok itt a földbérleti díjak, a biztosítási díjak emelkedésére, és az 
amortizációs költségekre. 
Az értékcsökkenési leírás összege az agrárvállalkozásoknál az elmúlt évti-
zedben jelentősen nőtt, 1994 és 2000 között 120 százalékkal. Ennek oka, 
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hogy a tárgyi eszközök nominális értékének 1995 óta tapasztalható emelke-
dése elsősorban a magasabb amortizációs kulcs alá tartozó eszközöket érin-
tette. Az értékcsökkenési leírás – az évtized utolsó négy évében – már a be-
ruházási források 40-45 százalékát jelentette. 
 
A működési tőkeáttétel foka mutató (DOL) az agrárvállalkozásoknál egyre 
magasabb értékeket vett fel. Ez azt jelenti, hogy az agrárvállalkozások EBIT 
értékét, vagyis a vállalkozások által termelt jövedelmet egyre inkább befolyá-
solta az árbevétel változása. 
A DOL értékének növekedése esetén egységnyi árbevétel emelkedés na-
gyobb mértékben növeli az EBIT értékét, de az is igaz, hogy az árbevétel 
egységnyi visszaesése nagyobb mértékben csökkenti az agrárvállalkozások 
adózás és kamatfizetés előtti nyereségét. 
Véleményem szerint az agrárvállalkozások jövedelemtermelő képességének 
romlásában – több más tényező mellett – egyre növekvő szerepet játszott az 
ágazat piacvesztése, s az ennek következtében (is) fellépő termelés (és érté-
kesítés) csökkenés. 
A jövőben sem számolhatunk azzal, hogy a működési tőkeáttétel foka csök-
kenne az agrárágazatban, bár már nem várható olyan mértékű növekedés e 
téren, mint az elmúlt évtizedben. Ha a jelenlegi szinten marad a működési 
tőkeáttétel, az is rendkívül piaci forgalom érzékennyé teszi az agrár-
vállalkozásokat. 
 
A magas pénzügyi és a szintén magas működési tőkeáttétel hatásai egymást 
felerősítve a kombinált (teljes) tőkeáttételt (DCL) is magas szinten tartották. 
(1997-ben 6,42, 2000-ben 16,37). A kombinált tőkeáttétel magas foka mellett 
az árbevételben bekövetkező egységnyi változás a tulajdonosi tőke egységére 
jutó jövedelmet nagyobb mértékben befolyásolja, vagyis a tulajdonosi tőke 
hozamának a változékonysága növekszik. 
 
Az agrárvállalkozások rövid távú fizetőképessége (likviditása) még elfogad-
ható, de az utóbbi 1–2 évben e téren is kedvezőtlen jelek mutatkoztak. 
A likviditás általános mutatójának (harmadfokú likviditás) az értéke 1995-
ben az agrárvállalkozások átlagában elérte a 2,0-es értéket (ami az 1990 és 
2000 közötti időszak legmagasabb értéke). 2000-ben már alig érte el az 1,6-
ot. 1997 óta folyamatos romlást figyeltem meg. 
A készpénzfizetési képességet jobban tükröző gyors ráta mutató (pénzeszkö-
zök/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke 1996 és 2000 között a 0,19 és 0,22 
közötti értéksávban mozgott. 
A likviditás általános mutatójának értéke lényegesen meghaladta a gyors ráta 
értékét, ami a magas készlet- és követelésállományra utal. A likviditási muta-
tók értékei a fentiek ellenére sem rosszak. 



 

E statikus jellegű mutatók értékelése nehézségekbe ütközik. A likviditási 
mutatók az év végi fizetőképességet mérik, s nem alkalmasak arra, hogy az 
évközi fizetőképesség alakulásáról egyértelmű képet szolgáltassanak. 
Az agrárvállalkozásoknál év végén általában alacsonyabb a rövid lejáratú 
hitelállomány értéke, mint év közben. Ez igaz az összes rövid lejáratú kötele-
zettségre is. Az év közben felvett, folyó finanszírozást szolgáló rövid lejáratú 
hitelek – ha az év vége előtt visszafizetésre kerültek – meg sem jelennek a 
vállalkozás mérlegében. E tényezők hatására a valósnál kedvezőbb képet 
mutatnak a likviditási mutatók. 
 
Az agrárvállalkozásoknál a bruttó cash flow nagyobb részét teszi ki az amor-
tizáció, s csak kisebb hányadát az üzemi (üzleti) eredmény. 
Az alacsony üzemi eredményt főleg a termelési és értékesítési volumen visz-
szaesésével és a közvetlen támogatások csökkenésével magyarázom.  
Az üzemi eredmény értékelésekor kiemelést érdemel a kamattámogatások 
egyéb bevételként történő elszámolásának problémája. Ha a kamattámo-
gatások nem szerepelnének az üzemi eredményben, akkor még alacsonyabb 
lenne az értéke. Ezt az elszámolási módot azért is kifogásolom, mert „látszat” 
üzemi eredmény kimutatását teszi lehetővé, s nem ösztönzi a vállalkozásokat 
a hatékonyság növelésére. 
 
Az agrárágazat alacsony jövedelmezősége – az önfinanszírozó képesség elég-
telenségén túl – egyéb következménnyel is jár. 
Hatására nem érvényesül MM II. törvénye, illetve az érvényesülése korlá-
tozott. MM II. tétele akkor érvényesül, amikor a vállalkozás jövedelme nem 
marad el a kamatterhek mögött. 
Az agrárvállalkozások nagy részénél a realizált jövedelem alacsonyabb a fi-
zetett kamatok összegénél, ezért ebben az esetben annál nagyobb lesz a tulaj-
donosok által elszenvedett veszteség, minél nagyobb a pénzügyi tőkeáttétel 
mértéke. Alacsony jövedelmezőség mellett a vállalkozások tőkeszerkezetén 
belül az idegen tőke részarányának növelése a saját tőke jövedelmezőségének 
negatív előjelűvé válásával jár. 
 
Az idegen tőke az agrárvállalkozásoknál drágább forrásnak tekinthető, mint a 
saját tőke. Az agrárvállalkozások szempontjából ebben a helyzetben a tőke-
költség oldaláról az a kedvező, ha a tartós forrásokon belül az olcsóbb saját 
tőke részaránya növekszik. Ezzel szemben a hosszú lejáratú kötelezettség 
arányának növekedését tapasztaltam. 
A befektetett eszközökön és a finanszírozási szempontból tartósnak tekinthe-
tő forgóeszközökön túl egyre inkább a forgóeszközök egy részének finanszí-
rozása is tartós forrásokkal történt. Ez az állapot a konzervatív finanszíro-
zási stratégiának megfelelő eszköz-forrás viszonyt testesíti meg.  
A kilencvenes évek első felére, 2/3-ára az agresszív finanszírozási stratégia 
volt a jellemző. 
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A konzervatív stratégia jellemzője az óvatosság, a nagyfokú biztonságra tö-
rekvés, ugyanakkor költséges finanszírozási gyakorlatot jelent. Az Európai 
Unióban is ez a meghatározó finanszírozási stratégia. 
 
Megállapítottam, hogy az agrárágazatban a konzervatív finanszírozási 
stratégia alkalmazására történő áttérés ha költségesebbé is tette a finan-
szírozást, nem olyan mértékben, mint a nemzetgazdaság más ágazatai-
ban. 
 
Ökonómiailag igazolható – nem csak az agrárágazatban – hogy a termelés 
méretének a csökkenése az összköltség csökkenését is maga után vonja, de a 
költségek csökkenésének üteme általában nem éri el a termelési volumen 
csökkenésének ütemét.  
Ennek oka, hogy a vállalkozások költségszerkezetén belül a degresszíven 
viselkedő költségek vannak túlsúlyban, tehát az összes költség viselkedése is 
degresszív jellegű. A degresszív költségek nem csökkennek piacvesztés, ár-
bevétel-csökkenés esetén olyan mértékben, mint az árbevétel. 
A jelenséget az elemzéssel foglakozó szakirodalmakban költség-
visszamaradásként, költség-remanenciaként említik. 
  
Az agrárágazatban 1999 óta az üzemi tevékenységből származó bevételek 
csökkenése mellett nem csupán az üzemi tevékenység ráfordításainak mérsé-
keltebb ütemű csökkenését tapasztaltam, hanem egyes években – például 
1999-ben –, még nőttek is az üzemi ráfordítások. 
 
Az önfinanszírozó képesség csökkenésében meghatározó szerepet játszott a 
nettó költségvetési elvonás, amit az egyéb termelőeszköz-tulajdonosok adó-
zás előtti eredményt terhelő elvonásai is növeltek (földbérleti díj, kamat, 
stb.). Az elmúlt években – a hitelkamatok fokozatos csökkenése miatt – a 
bankok szerepe a jövedelem-elvonásban csökkent. A hitelállomány növeke-
désének csak mintegy 40 százalékát tette ki 1996 óta a kamatfizetési kötele-
zettség emelkedése. 
2000-ben az ágazatból körülbelül 40 milliárd forint került kamat formájában 
elvonásra (kamattámogatás nélkül számolva). Ehhez társult még közel 14 
milliárd forint földbérleti díj. Az évtized utolsó öt évében a földbérleti díj 
összege a kamatok mintegy 1/3 részét tette ki. 
Terhelte még az ágazatot 2000-ben több mint 30 milliárd forint társadalom-
biztosítási járulék, valamint közel 6 milliárd Ft egyéb költségként elszámolt 
adó és illeték. 



 

 
3.4. A Heves megyei agrárvállalkozások tőkehelyzetének és tőkeszerke-

zetének alakulásával kapcsolatos vizsgálatok 
 
A Heves megyei cégminta összeállítása előtt a megye társas agrárvállalkozá-
sait (szövetkezetek, gazdasági társaságok) azok főtevékenysége alapján cso-
portosítottam. A mintában a vállalkozások főtevékenysége azonos megoszlá-
sú, mint az összes társas agrárvállalkozás esetében. 
1992-ben – a vizsgált időszak első évében – a megyében működő társas ag-
rárvállalkozások összesített bruttó hozzáadott értékének közel 45 százalékát 
képviselte a kiválasztott minta bruttó hozzáadott értéke. 
A Heves megyében működő társas agrárvállalkozások által együttesen előál-
lított hozzáadott érték az országoshoz hasonló módon számított GDP-nek 
1999-ben 3,08%-át adta.  
A vizsgált vállalkozások által realizált összesített bruttó hozzáadott érték a 
megyei adat mintegy 41 százalékát képviselte 1999-ben. 
A vállalkozási kör összeállítása során területi szempontokat is figyelembe 
vettem, a megye minden kistérségéből arányos számú vállalkozást vontam be 
a vizsgálatba, hogy a területi különbségek hatása a minta átlagában ne tükrö-
ződjék. A vizsgálatokat 1992-ig visszamenőleg végeztem el. 
A vizsgálat során idősorosan meghatároztam a vállalkozási kör mérleg- és 
eredménykimutatás tételeinek cégenkénti, majd átlagos értékeit. Az átlagos 
értékeket a 3. melléklet tartalmazza. Az egyes vállalkozások alapadataiból 
képzett mutatószámok feldolgozása révén számítottam ki – szintén idősoro-
san – a tőkeszerkezet vizsgálat szempontjából meghatározónak tekinthető 
mutatók átlagos értékeit, amelyek a 4. mellékletben találhatók.  
 
A mutatók idősorai vonatkozásában kiszámítottam az átlagot, meghatároztam 
a varianciát, a mediánt, az alsó és felső kvartilist, a maximumot és a mini-
mumot (5. melléklet). Számoltam lineáris regressziót, korrelációt, determiná-
ciós együtthatót, standard hibát és relatív hibát. 
Vizsgálatokat végeztem arra vonatkozóan, hogy az egyes mutatószámok ér-
tékeinek változásai között milyen mértékű korreláció figyelhető meg. A kor-
relációs együtthatók mátrixát a 6/a és 6/b mellékletekben helyeztem el. 
Klaszteranalízis segítségével három-három mutatószám által jellemezhető 
osztályokba soroltam a vizsgált éveket, hogy felderíthessem, mely évek jel-
lemezhetők hasonló gazdálkodási paraméterekkel. A vizsgálat során felhasz-
nált mutatószámok kiválasztása előtt faktoranalízist hajtottam végre. 
Szintén a klaszteranalízis módszerének alkalmazásával évenként osztályokba 
soroltam öt mutatószám értékeinek alakulása alapján a vizsgálatba vont cége-
ket. Tettem ezt annak érdekében, hogy egyrészt feltárhassam azokat a vállal-
kozásokat, amelyek a vizsgált időszak folyamán hasonló gazdálkodási para-
méterekkel jellemezhetők, másrészt hogy megvizsgáljam, mennyire tekinthe-
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tő az egyes vállalkozások gazdálkodása az öt mutatószám alapján kiegyensú-
lyozottnak a vizsgálat évei alatt. 
A kutatás során felhasznált mutatószámok kiválasztása során arra fektettem a 
hangsúlyt, hogy mindazok a jelenségek, amelyek jelezhetik a vállalkozások 
pénzügyi problémáit, vizsgálhatók legyenek a segítségükkel. 
 

3.4.1. A vizsgált mutatószámok idősorainak elemzéséből levont 
megállapítások 

 
A kilencvenes évek első felében az idegen tőke aránya a saját tőkéhez képest 
30 % körül mozgott, 1997-ben ez az érték már elérte a 60 százalékot, sőt 
1998-ban meg is haladta. 1998-ban országos átlagban 80 százalék fölött volt 
az idegen tőke aránya. A megyei cégmintánál 1998 után is 60 százalék fölötti 
értékeket tapasztaltam, de 1999-ben és 2000-ben szolid mértékű csökkenést 
jelzett az aránymutató értéke. A pénzügyi tőkeáttétel szintje a vizsgált 9 év 
teljes időszakában elmaradt az országos átlagként szereplő értékektől (7. mel-
léklet). 
Az idegen tőke részarányának növekedésében nem csak a tőkepótló hitelek 
felvételének hatása jelent meg, hanem a rövid lejáratú forgóeszköz hitelek 
felvételéé is. 
 
Megállapítottam, hogy az idegen tőke arányának emelkedési üteme a tőke-
szerkezeten belül 1997-ig erőteljesebb volt az országos átlagnál. 1998-tól ez a 
folyamat lelassult. A tőkepótló hitelkonstrukció bevezetése után az idegen 
tőke aránya országosan tovább emelkedett. A vizsgált vállalkozási körben 
ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy – akik felvették – a tőkepótló hiteleket, 
a korábbi rövid lejáratú kötelezettségek egy részének kiváltására használták 
fel, s az nem az eladósodottság további emelkedését eredményezte. 
 
Nőtt a vállalkozások eladósodottsági szintje, de a saját tőke értéke így is 
meghaladta a kötelezettségek összegét. 
 
Arra a következtetésre jutottam, hogy az alacsonyabb pénzügyi tőkeáttétel 
nem jelent feltétlenül kedvezőbb gazdálkodási helyzetet. Ha az alacso-
nyabb tőkeáttétel nagyon alacsony, vagy negatív jövedelmezőségi adatokkal 
jár együtt, akkor feltételezhetően a hitelképesség hiánya okozza az idegen 
tőke relatíve alacsonyabb szintjét. 
 
A likviditási mutatók és az eladósodottságot jelző mutatók alapján a hitelké-
pesség követelményeinek megfelelnek a cégek, de a jövedelemtermelő ké-
pességük kifejezetten gyenge. 



 

 
A hosszú lejáratú kötelezettségek egyre inkább szerepet kaptak a forgóeszkö-
zök finanszírozásában, így a konzervatív finanszírozási stratégiára történő 
„átállás” e vállalkozói körben is megfigyelhető volt.  
A helyszíni vizsgálataim során végrehajtott mélyinterjúk (6 vállalkozásnál) 
során azt tapasztaltam, hogy e vállalkozásoknál nem alakították tudatosan 
a finanszírozási stratégiát. A gazdasági vezetők közül öten azt nyilatkozták, 
hogy a vállalkozásuk szinte folyamatosan forráshiánnyal küzd, így minden 
lehetőséget megragadnak a forráshiány enyhítésére, s nem a tőkeszerkezet 
költségvonzatát s kockázatát mérlegelik ilyenkor. 
 
Megállapítottam, hogy a diverzifikáltabb termelési szerkezetű vállalkozá-
soknál az átlaghoz képest magasabb az idegen tőke aránya, s ezen belül ma-
gasabb a hosszú lejáratú kötelezettség aránya. Ennek valószínű oka, hogy a 
diverzifikáltabb termelési szerkezet javítja a vállalkozások hitelképes-
ségét, a bankok könnyebben folyósítanak számukra hiteleket.  
A másik megállapításom, hogy a diverzifikáltabb termelési szerkezetű vál-
lalkozások nem feltétlenül jövedelmezőbben is működő vállalkozások. 
Igaz, hogy e vállalkozásoknál az adózás előtti eredmény (de az üzemi tevé-
kenység eredménye is) szűkebb intervallumban ingadozott, mint a kevésbé 
diverzifikált termelési szerkezetet felmutató cégeknél. 
A diverzifikáltabb termelési szerkezetű vállalkozások likviditási mutatói nem 
voltak magasabbak a többi cég mutatóinál, de a számlálóban szereplő forgó-
eszköz-állományon belül magasabb volt a pénzeszközök aránya. 
 
A Heves megyei agrárvállalkozások önfinanszírozó képessége 5-8 százalék-
kal maradt el az országos átlagtól. A nyereségágon képződő cash flow érté-
kének átlaga alacsony volt, s az egyes évek között jelentős szóródást muta-
tott. 
 
A jövedelmezőségi mutatók jelezték, hogy a jövedelmezőség 1994 és 1996 
között az országos átlagtól kedvezőbben alakult (8. melléklet). Országos 
szinten a jövedelmezőség szempontjából csak az 1995-ös és 1996-os évek 
voltak kifejezetten jók, Heves megyében már 1994-ben javulás következett 
be a megelőző évekhez viszonyítva. 
 
Megfigyeltem, hogy 1994-ben és 1996-ban főként a növénytermesztéssel és 
kertészettel foglalkozó cégek jövedelmezősége javult, míg 1995-ben azoknál 
a vállalkozásoknál tapasztaltam magasabb jövedelmezőséget, amelyekben az 
állattenyésztés részaránya volt nagyobb. 
1996 után az adózás előtti eredmény szintje hirtelen visszaesett (már 1997-
ben is gyengébb volt, mint az országos átlag). 1998-tól a Heves megyei min-
tának az eszközarányos adózás előtti eredmény mutatója végig negatív érté-
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kekkel volt jellemezhető, ezen belül abszolút értékben egyre nagyobb érté-
kekkel (9. melléklet). 
Országosan csak 1999-ben volt az adózás előtti eredmény összesített egyen-
lege negatív.  
A Heves megyei vállalkozások üzemi eredménye – az 1993. évi visszaeséstől 
eltekintve – 1992 és 1995 között nőtt, azóta az alaptevékenység egyre keve-
sebb jövedelmet termel, sőt 1999-ben és 2000-ben már negatív üzemi ered-
ményt mutattam ki. 1992-ben és 1993-ban üzemi eredmény szintjén több cég 
volt veszteséges, mint nyereséges, 1994 és 1998 között ezzel ellentétes hely-
zet alakult ki. 1999 óta ismét nagyobb a veszteséges cégek száma, mint a 
nyereségeseké. 
Az összesített pénzügyi eredmény ezzel szemben folyamatosan negatív volt.  
Az átlagos pénzügyi eredmény az egyes években nagyon eltérő mértékben 
befolyásolta az adózás előtti eredményt. Amíg 1992-ben a pozitív üzemi 
eredmény abszolút értékének hozzávetőleg 32 százalékát tette ki a pénzügyi 
veszteség, addig 1995-ben alig 15 százalékát. 
Az adózás előtti eredmény 1996 óta tartó csökkenése tehát nem csak a pénz-
ügyi veszteség növekedésének volt a következménye, hanem inkább az üze-
mi eredmény folyamatos csökkenésének. Ez arra utal, hogy az önfinanszíro-
zó képesség csökkenésének okait nem csak az idegen tőke költségek miat-
ti jövedelem elvonásban kell keresni, hanem az alaptevékenység jövede-
lemtermelő képességének romlásában. 
 
A cégek jövedelmezősége 1994 és 1996 között az országos átlag fölött volt, a 
többi évben lényegesen elmaradt attól. A Heves megyei minta jövedelem-
változékonysága nagy.  
 
Ezt a cégek országos átlagtól magasabb működési tőkeáttételével magyará-
zom, amely miatt az eladási forgalom változásának hatására nagyobb kilen-
géseket mutat az EBIT értéke és az adózás előtti eredmény értéke is. Azok-
ban az években, amikor a folyó áras árbevétel az előző évhez képest lényege-
sen nőtt (1994-ben 1993-hoz képest több mint 25 százalékkal, 1995-ben 
1994-hez képest közel 23 százalékkal, 1996-ban 1995-höz képest mintegy 24 
százalékkal), az adózás előtti eredmény is ugrásszerűen növekedett. 1997-től 
kezdődően a folyó áras árbevétel csökkent, s ezt az adózás előtti eredmény 
romlása kísérte.  
1993-ban, 1994-ben és 1996-ban a működési tőkeáttétel negatív értéket vett 
fel. Ez az állapot a fedezeti pont alatt fordul elő. Ilyen esetben az eladási for-
galom növekedésének hatására csökken a tevékenység vesztesége. 
Heves megyében a működési tőkeáttétel és a pénzügyi tőkeáttétel foka is az 
évtized második felében vált magassá, az évtized végén csökkenést figyeltem 
meg, de az értékek ekkor is meghaladták az évtized első felének értékeit (10. 
melléklet). 



 

Összességében megállapítottam, hogy a vizsgált Heves megyei agrárvállal-
kozások tőkeszerkezeti változásai tendenciájukat tekintve követték az orszá-
gos átlagokat. A megye agrárvállalkozásai azonban az országos átlaghoz ké-
pest kevesebb idegen tőkével gazdálkodtak, s ezen belül is alacsonyabb volt a 
hitelek állománya. A saját tőke növekedési üteme is elmaradt az országos 
átlagtól, ami tovább korlátozta az önfinanszírozási lehetőségeket. 
 

3.4.2. A korrelációs együtthatók mátrixának elemzése 
 
A korrelációs együtthatók mátrixának elemzése során levont néhány követ-
keztetés: 
 
Az árbevétel szorosan korrelál a likviditással, az pedig a működési tőkeátté-
tellel. Ebből következően meglehetősen szoros korreláció figyelhető meg az 
árbevétel és a működési tőkeáttétel foka között is (+0,7198). A magasabb 
árbevételt elérő vállalkozások tehát magasabb működési tőkeáttétel mellett 
működnek. Ennek oka az lehet, hogy azoknál a vállalkozásoknál nő meg el-
sősorban az állandó költségek összege, amelyek magasabb értékű eszközál-
lományt működtetnek (pl. a nagyobb összegű amortizáció következtében), s a 
magasabb eszközállomány még azonos hatékonyság mellett is növeli a folyó 
áras árbevétel összegét.  
Az idegen tőke/saját tőke aránymutató közepes erősségű negatív korrelációt 
jelzett a jövedelmezőségi mutatókkal. Magasabb idegen tőke arány mellett az 
üzemi eredmény visszaesésének valószínűsége nagyobb, mint a pénzügyi 
eredményé. Ennek oka – véleményem szerint – az elmúlt évek kamatláb 
csökkenése és a kamattámogatásos hitelek nagyobb szerepe. Az idegen tőke 
arányának növekedése a tőkeszerkezetben kisebb mértékben rontotta csak a 
pénzügyi eredményt. A tőkeszerkezetükbe több idegen forrást bevonó vállal-
kozások alaptevékenységének jövedelmezőségével (üzemi eredmény) vannak 
inkább gondok. 
 

3.4.3. A vizsgálat egyes éveinek klaszteranalízissel történő osztályozá-
sa 

 
A hierarchikus klaszterelemzési eljárások közül a Ward módszer alkalmazá-
sával vizsgáltam, hogy a kutatási időszak egyes évei közül – hat kiemelt je-
lentőségű mutató tekintetében – melyek jellemezhetők hasonló folyamatok-
kal. A mutatók kiválasztása során arra fektettem a hangsúlyt, hogy a tőke-
szerkezet változásának, a vállalkozás jövedelmezőségének és a működés ha-
tékonyságának összefüggéseit feltárjam. A mutatók kiválasztása során a fak-
toranalízis módszerét használtam fel. A klaszterelemzés eredményét 
(dendogramm) a 11. melléklet tartalmazza. 
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A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy az elemzett időtáv 3, hasonló 
folyamatokkal jellemezhető időszakra bontható. Hasonló paraméterekkel 
jellemezhető az 1992-es és az 1993-as év, közel azonos folyamatok játszód-
tak le a vállalkozásoknál az 1994 és 1996 közötti időszakban, s hasonló je-
lenségeket figyeltem meg az évtized utolsó négy évében. Az 1994 és 1996 
közötti időszakot tekintem a vizsgált időtáv legpozitívabb szakaszának, az ezt 
megelőző és követő évek negatívabb megítélés alá estek. Az utolsó négy év-
ben jövedelmezőség és hatékonyság szempontjából 1992, 1993-hoz hasonló 
jellemzőkkel találkoztam, de mindehhez még lényegesen magasabb idegen 
tőke arány is társult. 
A nemzetgazdaság egészében tapasztalható folyamatokkal összehasonlítva, az 
1992 és 1996 közötti időszak változásai követik a gazdasági növekedés orszá-
gos trendjét, viszont 1997-től kezdődően már más a helyzet. Miközben számot-
tevő gazdasági növekedés volt kimutatható a nemzetgazdaság egészében, addig 
az agrárágazatban kedvezőtlennek minősíthető jelenségek erősödtek fel. 
 

3.4.4. A vizsgálatba vont vállalkozások évenkénti elemzése klaszter-
analízis módszerével 

 
A továbbiakban azt elemeztem, hogy a kutatásba bevont vállalkozások éven-
kénti bontásban milyen jellemzőkkel írhatók le, illetve főbb jellemzőik alapján 
évenként milyen csoportok (klaszterek) alakíthatók ki a vállalkozási mintából. 

 
A vizsgálat lebonyolítása előtt faktoranalízis segítségével kiválasztottam öt – a 
tőkeszerkezet értékelése szempontjából meghatározó jelentőségű – muta-
tószámot. Ez az öt mutatószám: 

 idegen tőke/saját tőke aránymutató (tőkeáttételi mutató), 
 a saját tőke jövedelmezőségének mutatója 
 tartós forrás/összes forrás mutató, 
 üzemi eredmény/árbevétel, és az 
 az össztőke jövedelmezőségének mutatója. 

 
Vizsgáltam, hogy a kutatás egyes éveiben a vállalkozások ezen öt mutató 
értékeinek milyen kombinációival jellemezhető osztályokba sorolhatók be. 
Az egyes évek dendogrammjai alapján négy klaszter kialakítása tűnt évente 
szakmailag megalapozottnak. 
Az egyes klasztereket – az öt mutatószámnak az adott klaszterbe került vál-
lalkozásokra jellemző átlagértékei alapján – jellemeztem, s a jellemzés alap-
ján a klasztereket minden évben rangsoroltam az őket minősítő mutatószám-
ok átlagértékei alapján. (I. osztályú cégeket tartalmazó osztály, II. osztályú 
vállalkozásokat tartalmazó osztály, III. osztályú cégeket magában foglaló 
klaszter, IV. osztályú vállalkozásokat magában foglaló klaszter.) A klaszterek 
minősítése alapján kialakított rangsor viszonylagos, hiszen például az I. osz-



 

tályú cégek klasztere csak a vizsgálatba vont vállalkozások közül és az adott 
évben a legkedvezőbb paraméterekkel leírható vállalkozásokat tartalmazza.  
A vizsgálat eredményeképpen a következőkre kívántam választ kapni: 

 Felfedezhető-e a vállalkozások között az egyes években együttmoz-
gás? 
 Megfigyelhető-e, hogy egyes vállalkozások folyamatosan a kedve-

zőbb, vagy a kedvezőtlenebb jellemzőkkel leírható klaszterekbe ke-
rülnek, vagyis a vállalkozások a vizsgált időtartam alatt mennyire 
nyújtanak kiegyensúlyozott teljesítményt, illetve vannak-e ún. 
„klaszterközi” cégek, amelyek hektikusan változtatják helyüket az 
egyes klaszterek között?  

 
Megállapítottam, hogy a vállalkozások alig egyharmadáról állítható, hogy fo-
lyamatosan, közel hasonló megítélés alá estek a vizsgálat időtartama alatt. (Eb-
ből a szempontból nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elmúlt években 
természeti katasztrófák érték a megye jelentős részét, így – főleg a vizsgálat 
utolsó éveiben – ennek is szerepe volt a teljesítmények kiegyensúlyo-
zatlanságában.) 
A vállalkozások többségét „klaszterközi” cégnek minősítettem, olyannak, ame-
lyiknek a teljesítménye a vizsgálat éveiben hullámzó, ezért a megítélése az egyes 
években nagyon eltérő. Ez arra is utal, hogy e vállalkozások fokozott üzleti 
kockázatot hordoznak, jövőbeni teljesítményük prognosztizálása nagyon ne-
héz. 
E vizsgálat legfontosabb megállapítása az, hogy a Heves megyei mintában 
szereplő vállalkozások többségének gyenge az adaptációs képessége. 
Hosszú távú kiegyensúlyozott gazdálkodásra kevesen képesek. Az adaptációs 
képesség alacsony fokának oka lehet a nem megfelelő korszerűségű eszköz-
park, a kevésbé diverzifikált termelési szerkezet, a magas működési tőkeáttétel, 
az alacsony forgóeszközszint, és nem szabad elfelejtkezni a humán tényezők 
szerepéről sem. 
A teljesítmények változékonysága azt is jelzi, hogy a szabályozó rendszer 
változtatásával jelentősen befolyásolható e cégek gazdálkodása. A vállalko-
zások teljesítménye nagyobb mértékben függ a mindenkori szabályozók ala-
kulásától, mint például a termelési szerkezetüktől. 
A teljesítmények változékonysága egyben fokozott üzleti kockázatra is utal, 
amely a vállalkozások általános és a mezőgazdasági vállalkozások speciális 
kockázatain túl, a magas kombinált tőkeáttételből adódó kockázatokból tevő-
dik össze.  
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3.4.5. A vizsgált időintervallumban felszámolásra került vállalkozás 

tőkehelyzetének vizsgálata. Esettanulmány. 
 

Esettanulmányom az 1999-ben felszámolásra került karácsondi Kossuth Ag-
rárszövetkezettel kapcsolatos. A felszámolási eljárás az állammal szembeni 
fizetési kötelezettségek teljesítésének elmaradása miatt indult be a cégnél. 
Azt vizsgáltam, hogy a pénzügyi válságot indikátorként jelző paraméterek 
valóban alkalmasak-e arra, hogy egy cég válsághelyzetét prognosztizálják. 
Összefoglalva az esettanulmányból levonható következtetéseket kijelenthe-
tem, hogy a felszámolás okainak a jövedelemtermelő képesség alacsony 
szintjét, a tőkeszerkezeten belül a kötelezettségek egyre növekvő arányát, 
illetve a kibocsátás nem megfelelő ütemű növekedését tekinthetjük. Eredendő 
oknak már az üzemi tevékenység szintjén is elégtelen jövedelemtermelő ké-
pességet tekintem. 
A fizetőképesség fenntartása érdekében a vállalkozás az eszközeit folyamato-
san értékesítette, ez mind a befektetett eszközök értékváltozásából, mind pe-
dig az összes eszköz értékváltozásából kiderült. Az eszközök eladása – az 
eszközhatékonyság javulása ellenére – nem tette lehetővé a korábbi termelési 
szint fenntartását, így a termelés és az értékesítés volumene is csökkent. 
1997-ben és 1998-ban a pénzügyi összeomlás folyamata ennek hatására fel-
gyorsult, s ekkor már a további vagyonfelélés sem tarthatta fenn a vállalkozás 
fizetőképességét. 
Az eszközök felhasználásának hatékonysága területén lehetnek még az 
agrárvállalkozásoknál tartalékok, amelyek a megrendült fizetőképesség 
mellett, a „túlélésért” folyó küzdelemben kerülnek elő, s átmeneti ideig 
halaszthatják a fizetésképtelenség bekövetkezését. Hosszabb távú megol-
dást azonban csak a jövedelemtermelő képesség javítása eredményezhet. 
 
Azt tapasztaltam, hogy a kiéleződött válsághelyzet előzményeképpen folya-
matosan alacsony volt a vállalkozás jövedelmezősége, sőt a gazdálkodás jel-
lemzően veszteséget mutatott, csökkent a cég árbevétele, erőteljes vagyon-
vesztés következett be, az eszközöket egyre kisebb arányban finanszírozta 
saját tőke, az adósságállomány gyorsan növekedett, a fizetőképesség tartósan 
alacsony szintű volt, s még ezen belül is romlott. E jelenségekből tehát már a 
válság kiteljesedése előtt következtetni lehetett a későbbi fejleményekre (12. 
melléklet). 
 
3.5. Az agrárvállalkozók véleményének összefoglalása az agrár-

finanszírozás jelenlegi helyzetéről, és saját vállalkozásuk tőkehely-
zetéről országos mintán alapuló kérdőíves felmérés alapján 

 
Az agrárvállalkozások tőkehelyzetének vizsgálatát kérdőíves felméréssel 
egészítettem ki. Kidolgoztam mind a társas vállalkozások, mind az egyéni 



 

vállalkozók számára egy kérdőívet, amelyben a vizsgált vállalkozó gazdálko-
dását jellemző néhány alapparaméteren (a vállalkozás szervezeti formája, 
árbevétele, saját tőkéje, jegyzett tőkéje) túl az agrárfinanszírozás jelenlegi 
helyzetével, illetve az EU-hoz való csatlakozás várható hatásaival foglalkozó 
kérdések szerepeltek. 
A vizsgált minta mind a társas vállalkozások, mind az agrárágazatban tevé-
kenykedő egyéni vállalkozók esetében 100–100 elemet tartalmazott.  
Az adatfelvételezés során megkötés volt, hogy minden kérdező ugyanabból a 
megyéből 1 – 1 az agrárágazatban tevékenykedő szövetkezetet, vagy gazda-
sági társaságot, illetve mezőgazdasági egyéni vállalkozót keres fel. Így a tár-
sas vállalkozások, illetve az egyéni vállalkozók megyék szerinti megoszlása 
azonos (13. melléklet). 
 

3.5.1. A társas agrárvállalkozások körében végzett felmérésből le-
vont néhány megállapítás 

 
A megkérdezettek döntő hányada a középhosszú, illetve a hosszú lejáratú 
hiteleket helyezte a hiteleken belül előtérbe. Ez magyarázza, hogy az elmúlt 
időszakban a hosszú lejáratú kötelezettségek részaránya miért nőhetett orszá-
gos szinten a kötelezettségek állományon belül. A hosszú lejáratú kötelezett-
ségek arányának növekedése elsősorban a hitelpiac kínálati oldalának függ-
vénye, mert igény van irántuk.  
„Csoda várás” tapasztalható az uniós tagság kapcsán a megkérdezettek 
körében, főként a támogatási rendszert illetően. A megkérdezettek több 
mint 90 százaléka a támogatási rendszer korszerűsítését várja ettől, ami egy-
ben arra is utal, hogy az agrártámogatások jelenlegi rendszerét nem tartják 
korszerűnek (a kérdőív egy másik kérdésére adott válaszok alapján kiderült, 
hogy a legtöbben túlzottan bürokratikusnak, s nehezen áttekinthetőnek ítélték 
az agrártámogatások jelenlegi rendszerét). 
A megkérdezettek 39 százaléka óvatos optimizmussal tekint a csatlakozás felé, 
mivel a támogatási rendszer korszerűsítését nem köti össze a támogatások ösz-
szegszerű növekedésére vonatkozó elvárással. E kérdéshez óvatos optimizmus-
sal közeledő vállalkozások döntő hányada a nagyobb árbevételt realizáló és 
magasabb idegen tőke aránnyal működő vállalkozások közül került ki. A szö-
vetkezetek többsége viszont a támogatások összegszerű emelkedését is várja 
csakúgy, mint a nem jogi személyiségű gazdasági társaságok döntő hányada 
(14. melléklet). 
A megkérdezettek mindössze 11 százaléka érezte úgy, hogy az elmúlt évti-
zedben javult a tőkehelyzete. A tőkehelyzetük romlását jelzők között több 
mint 70 százalékos részarányt képviselnek azok a vállalkozások, amelyek fő 
tevékenységükként a szántóföldi növénytermesztést jelölték meg. 
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3.5.2. Az egyéni vállalkozók körében végzett felmérés néhány ered-

ménye 
 

Értekezésemben a társas agrárvállalkozások tőkeszerkezeti változásait és an-
nak okait vizsgáltam, ezért az egyéni vállalkozók körében végzett kérdőíves 
felmérést csak kiegészítő vizsgálatnak szántam. E felmérés alapján azt kíván-
tam feltárni, hogy az egyéni vállalkozók véleménye mennyiben tér el a társas 
vállalkozásokétól az agrárfinanszírozás egésze és saját tőkehelyzetük vonat-
kozásában, illetve az esetleges eltérések mennyiben vezethetők le a társas 
vállalkozói és az egyéni vállalkozói létforma közötti különbségekből. 
Megállapítottam, hogy hasonlóan vélekedtek az egyéni vállalkozók az agrár-
finanszírozás rendszeréről, mint a társas vállalkozások. Feltűnt, de könnyen 
magyaráztam azt az eltérést, hogy az egyéni vállalkozók lényegesen jobban 
félnek az eladósodástól. 
Arra a kérdésre, hogy forráshiány esetén mennyiben támaszkodnak a családon 
(rokonságon) belüli tőkére, a megkérdezettek 68 százaléka azt válaszolta, hogy 
rendszeresen, de csak kisebb összeg erejéig. A családi tőkének van jelentősége a 
vállalkozók számára, de ez a tőke csak az átmeneti pénzhiányos állapotokat eny-
híti és csak a forgóeszközök finanszírozására fordítódik. 
Az egyéni vállalkozók pozitívabban ítélték meg tőkehelyzetük alakulását, 
mint a társas vállalkozások. Ennek hátterében azt érzem, hogy az egyéni vál-
lalkozók – főleg akik nem főfoglalkozású egyéni vállalkozók – nem képesek 
elhatárolni egymástól a magánvagyonuk alakulását és a vállalkozói vagyonuk 
alakulását. Az életszínvonal elmúlt évtizedbeli szerény növekedése – sokak 
esetében csak stagnálása – kapcsán nem tudják elkülöníteni e folyamatban az 
egyéni vállalkozásuk szerepét a többi hatótényező szerepétől. 
 



 

 
4. Új és újszerű tudományos eredmények 

 
4.1.  Az országos vizsgálatok alapján 

 
• Az agrárvállalkozások körében lezajló vagyonvesztést tényként kezelem. 

A vizsgált időszakban az ágazat kibocsátása is csökkent. Csökkenő kibocsá-
tás mellett a korábbi vagyonszint megtartása a ténylegesnél is nagyobb haté-
konyság romlással járt volna együtt. Az agrárvállalkozások vagyonvesztését 
– bizonyos szintig – hatékonysági követelményként értelmezem, s szerencsé-
sebbnek tartom e folyamatra a vagyoncsökkenés megnevezést. A haté-
konysági mutatók a vagyoncsökkenés ellenére is romlottak az agrárágazat-
ban. Hatékonysági szempontból – véleményem szerint – az ágazat jelenlegi 
kibocsátási szintje mellett az eszközállomány értéke még mindig magas, s 
így relatíve mind a saját tőke mind az idegen tőke értékét magasnak tartom. 
 

• Az agrárágazatban az elmúlt évtizedben a költségek szerkezetén belül 
emelkedett az állandó költségek aránya. Ez megemelte az agrárvállalkozások 
működési tőkeáttételét. A működési tőkeáttétel növekedése megnövelte az 
árbevétel (kibocsátás) változásához képest az adózás és kamatfizetés előtti 
eredmény (EBIT) változékonyságát. Magas működési tőkeáttétel mellett 
egységnyi kibocsátás csökkenés nagyobb eredmény visszaeséssel jár. 
A magas működési tőkeáttétel megteremti a lehetőségét, hogy a kibocsátás 
növekedése esetén jelentősebb mértékben javuljon az ágazat jövedelemterme-
lő képessége. Az önfinanszírozó képesség javulásának – szerintem – a kibo-
csátás szintjének növelése lenne az egyik legfontosabb előfeltétele. A kibocsá-
tás növelését szerkezetátalakítás mellett tartom fontosnak, vagyis csak akkor, ha 
a termelési szerkezeten belül a nagyobb hozzáadott értékű termékek részarányá-
nak növekedése lenne megfigyelhető. 
Heves megyében a működési tőkeáttétel magasabb, mint országosan, ami 
összefügg az alacsonyabb jövedelmezőséggel. 
 

• Az agrárvállalkozások konzervatív finanszírozási stratégiára történő átállá-
sa – az ágazat sajátosságai következtében – speciális hatásokkal is járt. E stra-
tégia általában növeli a finanszírozás biztonságát, de költségesebbé is teszi azt. 
Véleményem szerint az agrárágazatban a konzervatív finanszírozási straté-
giára történő átállás nem feltétlenül teszi költségesebbé a finanszírozást, de 
ha mégis, nem olyan mértékben, mint a nemzetgazdaság egyéb ágazatai-
ban. Ha javul az ágazat jövedelemtermelő képessége, az növeli a tulajdonosi 
tőke költségét, s drágábbá válik e stratégia alkalmazása. 
Megállapítottam azt is, hogy a vállalkozások többségénél a finanszírozási 
stratégia kialakítása nem tudatos tevékenység eredménye, hanem spontán 
döntések véletlenszerű eredője. 
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• A kamattámogatások számviteli elszámolási rendszere – egyéb be-
vételként történő kezelése – a ténylegesnél magasabb üzemi eredmény ki-
mutatását teszi lehetővé. E rendszer nem ösztönzi a vállalkozásokat a haté-
konyság javítására. 
 

• Az elmúlt évtized második felében egyre inkább az üzemi eredmény 
visszaesése befolyásolta kedvezőtlenül az adózás előtti eredmény alakulását, 
s nem a pénzügyi eredmény. Vizsgálataim országosan és megyei szinten is 
alacsony üzemi eredmény szinteket jeleztek, stagnáló, vagy némileg javuló 
pénzügyi eredmény mellett. 
Ebben szerepe van a kamatszint általános csökkenésének, de a támogatások 
szerkezeti átalakulásának is. 
 
4.2. A Heves megyei vizsgálatok alapján 
 

• A Heves megyei társas agrárvállalkozások adaptációs képessége ala-
csony szintű. A vizsgált vállalkozások gazdálkodásának színvonalát jelző 
mutatók az egyes évek között erősen ingadoztak. A gazdálkodás színvonalá-
nak alakulása nehezen kiszámítható, ami növeli a tulajdonosok és a hitelt 
nyújtók kockázatát. 
 

• A Heves megyei vállalkozások körében a tőkeszerkezeten belül az ide-
gen tőke aránya alacsonyabb az országosnál. Ezt nem tekintem kedvező je-
lenségnek. A relatíve alacsony idegen tőke szint nem azért alakult ki, mert a 
vállalkozások nem szorulnának rá nagyobb mértékben az idegen forrásokra. 
Az ok az, hogy az országosnál is kedvezőtlenebb önfinanszírozó képesség a 
hitelező bankokat elbizonytalanítja, s már alacsonyabb idegen tőke arány 
mellett is hitelképtelennek minősítik e vállalkozásokat. A pénzügyi tőkeátté-
tel szintjének megítélése terén árnyaltan kell eljárni, mert nem egyértelmű-
en a magasabb tőkeáttétel jelzi a vállalkozás rosszabb tőkehelyzetét. 
 

• Megállapítottam, hogy a diverzifikáltabb termelési szerkezetű vál–
lalkozásoknál magasabb volt az idegen tőke aránya, valószínűleg ezen cé-
gek jobb hitelképessége miatt. A diverzifikáltabb termelési szerkezetű vál-
lalkozások nem mutattak magasabb jövedelmezőségi szintet annak ellenére, 
hogy árbevételük jellemzően magasabb volt. 
E cégek a jövedelmek terén kiegyensúlyozottabb értékalakulást mutattak, 
kisebb változékonyságot figyeltem meg mind az üzemi, mind az adózás előtti 
eredményükben a többi vállalkozáshoz képest. Likviditásuk nem volt maga-
sabb, mint a többi cégé, de a forgóeszközökön belül nagyobb volt a pénzesz-
közök aránya. 
 

• Az 1992 és 2000 közötti időtáv az agrárvállalkozások tőkehelyzete és 
gazdálkodási jellemzői alapján három időszakra tagolható. 1992-t és 1993-



 

at alacsony, de kedvezőtlen szerkezetű idegen tőke arány, gyenge önfinanszí-
rozó képesség és alacsony eszközhatékonyság jellemezte. Az 1994-től 1996-
ig terjedő időszakra javuló jövedelmezőség, növekvő, de kritikus szintűnek 
nem tekinthető eladósodottság volt jellemző. 1997-től 2000-ig romló jöve-
delmezőséget, a hitelképességi határértékhez közelítő eladósodottságot és 
csökkenő eszközhatékonyságot tapasztaltam. 1992 és 1993, valamint az évti-
zed utolsó négy éve között csak a pénzügyi tőkeáttétel szintjében figyeltem 
meg jelentős különbséget. Az 1992 és 1996 közötti folyamatok megközelítő-
en egybeesnek a nemzetgazdaság egészében megfigyelhető változásokkal, 
viszont 1997-től az agrárágazatban a nemzetgazdaság fejlődési ütemétől 
eltérő, kedvezőtlen jelenségek figyelhetők meg. 
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5. Javaslataim a kutatási eredmények alapján 

 
Az agrárágazat jelenlegi finanszírozási rendszere legfeljebb arra alkalmas, 
hogy az agrárvállalkozások kedvezőtlen tőkehelyzetét konzerválja, a meglévő 
ellentmondásokat újratermelje. Az agrárfinanszírozás rendszerének megvál-
toztatása nem képzelhető el úgy, hogy egy–egy elemét megváltoztatjuk, ha-
nem az egyes rendszerelemek együttes, konzisztens megváltoztatására 
van szükség. 
Az agrárágazatot tőkevonzóvá kell tenni, amit központi források biztosításá-
val, a termékenkénti termelési – feldolgozási – forgalmazási vertikális láncok 
összehangolásával lehet elérni. A vertikális láncokon keresztül tud a termelés a 
piaci célokhoz (lehetőségekhez) alkalmazkodni. Így megszüntethetők az egyes 
mezőgazdasági termelők atomizáltságából fakadó hátrányok. A mezőgazdasá-
gi tevékenység összehangolása javíthatja az ágazat tőkevonzó képességét. 
A fő termékeknél érdemes áttekinteni a realizálási lánc – termékpálya – 
csomópontjainál lecsapódó jövedelmek indokoltságát, vagy indoko-
latlanságát. Megfelelő szervezési, érdekérvényesítési mechanizmusokkal a 
termelők felé kell terelni a jövedelmet. 
El kell érni, hogy az agrárágazat finanszírozásában a saját források szerepe 
erősödjön. Ez feltételezi a jövedelemtermelő képesség helyreállítását, to-
vábbá, hogy az idegen forrásokon belül a hosszú lejáratú kedvezményes 
kamatozású hitelek válnak dominánssá. E két feltétel tartós megléte bizto-
síthatja a versenyképes mezőgazdasági termelést. 
Az agrárágazat felhalmozott adósságállományát át kellene tekinteni és 
egyedi felülvizsgálattal, a vállalkozásokkal, hitelintézetekkel, érdekképvisele-
tekkel kialakított közös álláspont alapján rendezni. A rendezés kiterjedhet az 
adósság átütemezésére, eltörlésére, de gyorsított visszafizetésére is. E folya-
mat során a vállalkozások állapotát is vizsgálni szükséges, és ha kell reorga-
nizációjukat, versenyképessé tételüket is meg kell oldani. 
Többen felvetették korábban „a vidék bankja” hálózat létrehozásának szük-
ségességét. Véleményem szerint nincs szükség újabb intézményrendszer 
kiépítésére, önmagában ez nem szűntetné meg a hitelezési problémákat. A 
meglévő intézményhálózatra támaszkodva is megoldható az agrárágazat hite-
lezése. Ha a vállalkozások jövedelmezőségi szintjét sikerül növelni, az javítja 
a cégek hitelképességét és a hitelintézetek nyitni fognak e vállalkozói kör irá-
nyába.  
Az agrárágazat finanszírozását szolgáló intézményrendszer kialakításánál 
figyelembe kell venni az ország tradícióit, a pénz- és tőkepiacok adott 
országra jellemző sajátosságait. 
Támogatandónak tartanék egy olyan elképzelést, amely a Széchenyi hitelkár-
tya mintájára az agrárágazatban működő vállalkozások, illetve vállalkozók 
számára is lehetővé tenné meghatározott hitelkeret folyamatos, rulírozó 
igénybe vételét. 



 

A családi gazdaságok támogatási rendszerében megjelent földszerzéshez 
kapcsolódó támogatás középhosszú távon növelheti a birtokméreteket, amely 
a földjelzálog-hitelezés szerepét is erősítheti. 
A folyó termelés finanszírozásában a jövőben nagyobb szerepet kellene 
biztosítani a közraktározáson alapuló hitelezésnek. Ennek előfeltétele, 
hogy megszűnjön a művi közraktározás dominanciája, amely növeli a kocká-
zatokat. 
Mivel rövidtávon nem várható az agrárvállalkozások hitelképességének szá-
mottevő javulása ezért – a jelenlegi tőkehelyzet mellett – további hitelek fel-
vétele csak a hitelgarancia rendszer további korszerűsítésével érhető el. A 
hitelgarancia intézmények kockázatvállalása mögött állami viszontgarancia 
van. 
Hazánkban a kedvezményes (kamattámogatásos) hitelek többségéhez társul 
meghatározott hányadú állami garancia. 
Figyelembe kell azonban venni, hogy a csatlakozást követően az éven belüli 
hitelek vonatkozásában az állami garancia rendszerét mással kell helyettesí-
teni, ami lehet például az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaalapjának növelése, a garantálható hitelcélok bővítése mellett. 
Azt gondolom, hogy az agrárvállalkozások hitelképességének fenntartásában 
elsődlegesen (szinte kizárólagosan) a költségvetési támogatási rendszerre 
(állami kezességvállalás, kamattámogatás) lehet támaszkodni. 
Ha a mezőgazdasági hitelezés objektív kockázatait (időjárás, árvíz, stb.), nem 
is lehet lényegesen csökkenteni, az egyéb kockázatok mérséklését meg kell 
kísérelni. Az egyéb kockázatok közé sorolom például a hosszú távú és ki-
számítható agrárrendtartás hiányát. 
Jelenleg a bankok kockázatát tovább növeli, hogy bizonytalannak érzik a 
mezőgazdaság sorsát az európai uniós csatlakozást követően. 
A külföldi piacok megtartásának és bővítésének fontos tényezője az 
Eximbank és az exporthitelekre biztosítást vállaló Magyar Exporthitel Bizto-
sító Rt. Ezen intézmények tőkeerejének további növelése javasolható. 
Az exporthitel biztosítás kapcsán felvethető az az igény, hogy a bankok ala-
kítsanak ki belföldi hitelbiztosítási formákat. A MEHIB működési elvei 
alapján az agrárágazatban az elemi károkra és a vis maior helyzetekre állami 
részvétellel lehetne a hitelbiztosítási rendszert létrehozni. 
Újragondolandónak tartom a hitelekhez kapcsolódó támogatások elszá-
molásának kérdését. Ezeket a vállalkozások az állami adóhatóságtól igé-
nyelhetik, miután a piaci kamatokat már elkezdték fizetni. Ezért a hitelfelve-
vőknek legalább egy negyedévi kamatnak megfelelő összeget likviditási tar-
talékként kell kezelniük. 
A mezőgazdasági támogatási rendszert a gazdasági szereplők számára 
kalkulálhatóvá és időben előreláthatóvá kell tenni. 
A támogatási rendszer vonatkozásában legfontosabbnak azt érzem, hogy az 
egyes támogatási formák összehangoltan működjenek és átláthatóak, illetve 
ellenőrizhetőek legyenek. 
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A támogatási rendszer uniós szabályokhoz igazítása mellett ezen a területen a 
közvetett piacra jutási támogatások, a beruházási hitelekhez nyújtott kamattá-
mogatások, és a tőkeellátást segítő támogatások szerepének erősítését javasolom. 
Fel kell készülni – a szükséges intézményrendszer kiépítésével is – az ún. co-
finanszírozású projektekbe való bekapcsolódásra. 
A támogatási rendszer hatékonyságának növelésében a piaci szereplők in-
formáltságának javítása is szerepet játszik. E téren az agrárpiaci intézmé-
nyek (agrárkamarák, terméktanácsok) szerepének további erősítését 
szorgalmazom. 
Javasolom a támogatások igénybevételi mechanizmusának egyszerűsíté-
sét azzal a feltétellel, hogy az ellenőrzés hatékonysága ne romoljon. 
A piacszerzés fontos feltétele, hogy a termelők feleljenek meg a bel- és a 
külpiacok által támasztott egyre magasabb minőségi követelményeknek. En-
nek érdekében az agrárvállalkozások mind szélesebb körében kell bevezetni a 
minőségbiztosítás rendszerét. 
Legfontosabb kérdésnek az ágazat krónikus jövedelemhiányának meg-
szűntetését tartom. Ehhez a támogatási, az adózási, az árpolitikai, az értéke-
sítési eszközök összehangolt rendszerét kell kialakítani és a cél szolgálatába 
állítani. 
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Az agrárvállalkozások és a nemzetgazdaság hitelállományának alakulása Md Ft-ban 1995-2001 között 
(az adatok az egyes évek december 31-ére vonatkoznak) 
Megnevezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Az összes hitelállomány        
Mezőgazdaság, vadgazd., erdőgazd. és halászat 69,0 96,3 151,9 192,1 211,1 237,2 226,0 
Nemzetgazdaság összesen 995,6 1.089,5 1.773,3 2.073,1 2.442,2 3.180,1 3.489,3 
A forinthitelek állománya    
Mezőgazdaság, vadgazd., erdőgazd. és halászat 65,1 91,3 144,3 183,4 205,3 223,8 218,6 
Nemzetgazdaság összesen 777,8 811,7 1.260,2 1.452,2 1.626,1 1.969,8 2.327,4 
A beruházási forinthitelek állománya    
Mezőgazd., vadgazd., erdőgazd. és halászat 14,0 16,7 22,8 25,6 28,8 30,8 29,0 
Nemzetgazdaság összesen 138,4 126,2 195,8 263,4 266,5 362,4 459,2 
Egyéb éven túli forinthitelek állománya    
Mezőgazd., vadgazd., erdőgazd. és halászat 20,9 23,4 57,6 82,6 85,7 87,0 76,6 
Nemzetgazdaság összesen 180,9 172,9 318,5 368,0 379,2 453,2 576,1 
Folyószámla és eseti hitelek    
Folyószámla és eseti hitelek mg. 11,1 18,1 23,5 33,9 39,2 43,4 40,6 
Nemzetgazdaság összesen 317,0 345,5 468,9 489,4 607,9 699,1 708 
Egyéb éven belüli forinthitelek    
Egyéb éven belüli forinthitelek mg. 19,1 33,2 40,4 41,3 51,6 62,5 72,5 
Nemzetgazdaság összesen 84,2 111,4 214,1 214,8 236,6 303,0 483,2 
Devizahitelek    
Devizahitelek mg. 3,9 5,0 7,6 8,7 5,8 13,4 7,4 
Nemzetgazdaság 217,8 277,8 513,0 644,7 816,1 1.210,3 1.161,9 
Éven túli devizahitelek    
Éven túli devizahitelek mg. 0,2 0,9 2,1 2,5 2,3 8,6 2,2 
Nemzetgazdaság 59,1 83,1 244,2 376,6 527,9 814,9 837,3 
Éven belüli devizahitelek    
Éven belüli dev. hitelek mg. 3.7 4,1 5,5 6,2 3,5 4,8 5,2 
Nemzetgazdaság 158,7 194,7 268,8 268,0 288,3 395,1 324,6 

Forrás: MNB adatok alapján saját szerkesztés 
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A vizsgálatba bevont Heves megyei agrárvállalkozások éves beszámolóinak kiemelt tételei (eFt/vállalkozás) 
 
Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Befektetett eszközök 254.972,08 269.380,08 277.059,57 259.746,30 263.435,50 228.452,21 223.572,20 229.279,08 229.751,90
Forgóeszközök 130.526,57 175.121,88 162.427,00 171.472,20 219.738,07 253.819,73 286.304,50 245.799,13 224.052,27
Vevőállomány 14.356,28 35.692,28 32.175,34 34.987,30 33.606,53 33.938,30 50.475,79 44.998,95 36.307,11
Saját tőke 302.751,09 329.597,56 347.898,88 327.144,96 357.042,19 300.300,78 307.052,20 291.340,17 281.889,18
Jegyzett tőke 207.795,23 238.134,64 247.873,80 252.455,51 244.996,19 228.192,86 229.819,79 219.723,42 216.390,18
Tőketartalék 79.981,62 60.031,52 109.011,65 91.141,76 94.882,52 50.158,56 50.851,58 37.568,33 39.241,38
Eredménytartalék 47.024,86 34.719,68 7.566,07 10.971,73 22.133,61 7.263,47 661,45 2.255,66 -9.687,40
Kötelezettségek 80.427,43 112.758,08 94.917,54 102.179,42 122.649,26 180.260,38 200.691,78 184.588,50 174.075,72
Hosszú lej. kötelezettség 14.435,57 22.781,68 21.469,19 24.296,42 21.878,03 65.173,04 89.620,08 84.063,25 68.519,77
Rövid lej. kötelezettség 65.991,85 89.976,4 73.448,35 77.883,00 90.771,23 115.087,34 111.071,70 105.526,25 105.555,95
Szállítók 12.500,19 21.442,72 13.000.07 14.661,46 11.817,73 17.029,86 33.274,45 30.960,5 22.844,77
Rövid lej. hitelek 26.208,66 39.648,44 25.372,50 28.677,12 47.149,84 62.597,08 46.377,41 47.803,00 40,920,22
Rövid lej. kölcsön 3.242,71 4.722,20 3.000,03 2.087,12 6.947,15 9.925,95 6.214,87 6.234,00 9.081,27
Egyéb rövid lej. köt. 21.839,62 20.476,36 30.008,96 30.490,62 22.059,76 18.013,78 25.206,16 19.554,35 30.117,22
Források összesen 
(mérlegfőösszeg) 387.465,47 449.184,64 449.532,80 436.877,69 484.671,45 488.811,30 514.743,78 481.396,07 461.928,72

Árbevétel összesen 204.408,58 196.777,87 247.127,76 303.306,11 376.233,26 356.798,00 334.877,86 316.816,66 298.638,82
Értékcsökkenési leírás 13 034,50 15.021,33 12.913,64 11.839,92 18.098,07 18.024,91 17.658,76 16.376,36 16.304,16
Fizetett kamat 10.578,41 14.377,83 14.565,04 15.991,09 19.406,50 25.406,50 19.529,38 15.177,18 13.164,85
Üzleti eredmény 728.969,59 + 6.944 +51.940,16 +84.786,65 +45.208,73 +45.208,73 +5.780,60 -4.087,90 -4.073,66
Pénzügyi eredmény -9.100,00 -13.465,96 -11.691,68 -12.957, -17.741,96 -17.741,96 -10.454,71 -29.882,78 -10.295,76
Adózás előtti eredmény -40.076,76 -16.563,21 +46.823,81 +68.711,50 +25.903,73 +25.903,73 -7.559,28 -33.493,89 -34.070,06

 
Forrás: 27 Heves megyei vállalkozás éves beszámolói alapján saját számítás 
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A Heves megyei cégminta vállalkozásainak gazdálkodását jellemző főbb mutatószámok átlagértékei 
Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Átlag
Tőkeáttétel (%) 26.56 34.21 27.28 31.23 34.35 60.02 65.36 63.00 61.75 44.86
Tőkeellátottság (%) 78.13 73.37 77.39 74.88 73.66 61.43 59.65 60.52 61.02 68.89
a) idegen tőke/összes tőke (%) 20.75 25.10 21.11 23.38 25.31 36.87 38.98 38.34 37.68 29.72
b) hosszú l. idegen tőke/összes tőke (%) 3.72 5.07 4.77 5.56 4.51 13.33 17.41 17.46 14.83 9.63
Hosszú l. idegen tőke/összes kötelez. (%) 17.95 20.20 22.61 23.77 17.83 36.15 44.65 45.54 39.36 29.78
Tartós forrás/összes forrás (%) 81.86 78.44 82.16 80.44 78.18 74.76 77.06 85.04 75.85 79.31
Szállítók/rövid lejáratú kötelezettség (%) 18.94 23.83 17.69 18.82 13.01 14.79 29.95 29.33 21.64 20.89
Rövid l. hitel/rövid l. kötelezettség (%) 39.71 44.06 34.54 36.82 51.94 54.39 41.75 45.29 38.76 43.03
Egyéb rövid l. kötelezettség/rövid l. köt. (%) 27.15 22.75 40.85 39.14 24.30 15.65 22.69 18.53 28.53 26.62
Árbevétel/összes eszköz (%) 52.75 43.80 54.97 69.42 77.62 72.99 65.05 65.81 64.65 63.01
Üzemi eredmény/összes eszköz (%) 7.46 1.54 11.55 19.40 9.32 3.14 1.12 -0.84 -0.88 5.76
Adózás előtti er./ összes eszköz (%) -10.34 -3.68 10.41 15.72 5.34 2.99 -1.46 -6.95 -7.31 0.52
Üzemi eredmény/árbevétel (%) 14.14 3.52 21.01 27.95 12.01 4.30 1.72 1.29 1.36 9.70
Saját tőke jövedelmezősége (%) -13.23 -5.02 13.45 21.00 7.25 4.87 -3.28 -11.49 -12.08 0.16
Össztőke jövedelmezősége (%) -7.61 -0.48 13.65 19.38 9.34 8.19 2.32 -3.80 -4.52 4.05
Likviditás 1.98 1.95 2.21 2.20 2.42 2.21 2.58 2.33 2.12 2.22
Adózott eredmény/jegyzett tőke (%) -19.28 -6.95 15.52 21.95 6.37 0.73 -3.29 -11.49 -15.74 -1.35
DOL - -24.82 -1.14 1.67 -1.93 2.25 11.42 0.98 2.26 -1.16
DFL - 0.68 0.11 1.09 1.52 7.62 7.85 0.98 2.62 2.81
Árbevétel/összes forrás (%) 0.53 0.44 0.55 0.69 0.78 0.73 0.65 0.66 0.65 0.63
EBIT (eFt) - -2185.38 61388.81 84702.59 45310.23 40044.05 11970.10 -18316.71 -20905.21 19167.79
Nettó forgótőke (eFt) 64354.00 85145.00 88978.00 93589.00 128967.00 138732.00 175232.00 140272.00 115496.00 114529,44
Adózás előtti eredmény (eFt) - -16563.21 46823.81 68711.50 25903.73 14646.58 -7559.28 -33493.89 -34070.06 2702.49
Árbevétel (eFt) 204408.80 196777.87 247127.76 303306.11 376233.26 356798.00 334877.86 316816.66 298638.82 272776,11
Pénzügyi eredmény (eFt) -9100.01 -13465.96 -11691.68 -12957.19 -17741.96 -19493.79 -10454.71 -29882.78 -10295.76 -15009.31
Forrás: Saját számítás a vállalkozások éves beszámolóinak adatai alapján 
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A Heves megyei agrárvállalkozások gazdálkodását jellemző mutatók statisztikai elemző táblázata 
Megnevezés átlag szórás minimum alsó 

kvart. medián felső 
kvart. maximum med- 

átlag 
med-átl/ 

átlag 
med-átlag/ 

szórás 
Tőkeáttétel (%) 44,86 16,048583 26,56 31,23 34,35 61,75 65,36 -10,51 -0,234322 -0,655025 
Tőkeellátottság (%) 68,89 7,5229561 59,65 61,02 73,37 74,88 78,13 4,48 0,064963 0,59492 
a) idegen tőke/összes tőke (%) 29,72 7,5285901 20,75 23,38 25,31 37,68 38,98 -4,41 -0,148512 -0,586357 
b) hosszú l. idegen tőke/összes tőke (%) 9,63 5,6242322 3,72 4,77 5,56 14,83 17,46 -4,07 -0,422571 -0,723457 

Hosszú l. idegen tőke/összes köt.. (%) 29,78 10,872516 17,83 20,2 23,77 39,36 45,54 -6,01 -0,201932 -0,553179 
Tartós forrás/összes forrás (%) 79,31 3,1359067 74,76 77,06 78,44 81,86 85,04 -0,87 -0,01097 -0,277432 
Szállítók/rövid lejáratú köt. (%) 20,89 5,579278 13,01 17,69 18,94 23,83 29,95 -1,95 -0,093298 -0,349308 
Rövid l. hitel/rövid l. kötelezettség (%) 43,03 6,2905934 34,54 38,76 41,75 45,29 54,39 -1,28 -0,029722 -0,203302 
Egyéb rövid l. köt./rövid l. köt. (%) 26,62 8,0606416 15,65 22,69 24,3 28,53 40,85 -2,32 -0,087191 -0,287956 
Árbevétel/összes eszköz (%) 63,01 10,043046 43,8 54,97 65,05 69,42 77,62 2,04 0,03243 0,203458 
Üzemi eredmény/összes eszköz (%) 5,76 6,4030305 -0,88 1,12 3,14 9,32 19,4 -2,62 -0,454545 -0,408661 
Adózás előtti er./összes eszköz (%) 0,52 8,2650201 -10,34 -6,95 -1,46 5,34 15,72 -1,98 -3,783898 -0,240102 
Üzemi eredmény/árbevétel (%) 9,70 9,1732994 1,29 1,72 4,3 14,14 27,95 -5,40 -0,556701 -0,588665 
Saját tőke jövedelmezősége (%) 0,16 11,483708 -13,23 -11,49 -3,28 7,25 21 -3,44 -21,08163 -0,299845 
Össztőke jövedelmezősége (%) 4,05 8,6076797 -7,61 -3,8 2,32 9,34 19,38 -1,73 -0,427475 -0,201241 
Likviditás 2,22 0,1893719 1,95 2,12 2,21 2,33 2,58 -0,01 -0,0055 -0,064541 
Adózott eredmény/jegyzett tőke (%) -1,35 13,156797 -19,28 -11,49 -3,29 6,37 21,95 -1,94 1,431034 -0,147199 
DOL -1,16 9,7118368 -24,82 -1,3375 1,325 2,2525 11,42 2,49 -2,138561 0,256259 
DFL 2,81 2,9234416 0,11 0,905 1,305 3,87 7,85 -1,50 -0,535381 -0,514377 
Árbevétel/összes forrás 0,63 0,100443 0,4381 0,5497 0,6506 0,6942 0,7762 0,02 0,032371 0,2031 
EBIT (eFt) 19167,79 38128,089 -29498,35 -18316,71 11970,1 45310,23 84702,59 -7197,69 -0,37551 -0,188777 
Nettó forgótőke (eFt) 114529,44 32685,402 64354 88978 115496 138732 175232 966,56 0,008439 0,029571 
Adózás előtti eredmény (eFt) 2702,49 36444,437 -40076,76 -33493,89 -7559,28 25903,73 68711,5 -10261,77 -3,797153 -0,281573 
Árbevétel (eFt) 292776,10 60247,554 196777,87 247127,76 303306,11 334877,86 376233,26 10530,01 0,035966 0,174779 
Pénzügyi eredmény (eFt) -15009,31 6184,9254 -29882,78 -17741,96 -12957,19 -10454,71 -9100 2052,12 -0,136723 0,331795 

Forrás: Saját számítás 
 

5. m
elléklet





 

 
A Heves megyei agrárvállalkozások gazdálkodását jellemző főbb mutatószámokból összeállított korrelációs együttható mátrix 

 

Megnevezés  Tőkeáttétel Tőkeellátottság a) idegen 
tőke/összes tőke 

b) hosszú l. idegen 
tőke/összes tőke 

Hosszú l. idegen tőke/összes 
kötelezettség 

Tartós 
forrás/összes 

forrás 

Szállítók/rövid lejáratú 
kötelezettség 

Rövid l. hitel/rövid 
l. kötelezettség 

Egyéb rövid l. 
kötelezettség/rövid 

l. köt. 

Tőkeáttétel 1        

Tőkeellátottság -0,99879 1       

a) Idegen tőke/összes tőke 0,999179 -0,99949 1      

 Hosszú l idegen tőke/összes tőke 0,980967 -0,97453 0,975357 1     

Hosszú l. idegen tőke/összes kötelezettség 0,955919 -0,94873 0,947832 0,993131 1    

Tartós forrás/összes forrás -0,35463 0,373354 -0,36281 -0,19677 -0,13308 1   

Szállítók/rövid lejáratú kötelezettség 0,534446 -0,52094 0,524654 0,638579 0,660355 0,273402 1  

Rövid l. hitel/rövid l. kötelezettség 0,335565 -0,35489 0,359104 0,19913 0,11237 -0,40401 -0,27133 1 

Egyéb rövid l. kötelezettség/rövid l. köt. -0,62381 0,628985 -0,63698 -0,53503 -0,45168 0,298179 -0,24983 -0,81298 1

Árbevétel/összes eszköz 0,389067 -0,39819 0,400264 0,333752 0,309022 -0,28668 -0,31067 0,497708 -0,18689

Üzemi eredmény/összes eszköz -0,7331 0,725721 -0,7358 -0,69324 -0,63686 0,240246 -0,55138 -0,33798 0,753103

Adózás előtti er./ összes eszköz -0,3846 0,362684 -0,38097 -0,37466 -0,31851 -0,02837 -0,46791 -0,12082 0,594599

Üzemi eredmény/árbevétel -0,77448 0,772601 -0,7818 -0,71158 -0,64303 0,348152 -0,51147 -0,47059 0,831047

Saját tőke jövedelmezősége -0,42756 0,405357 -0,42386 -0,42519 -0,37309 -0,04418 -0,51689 -0,08631 0,575271

Össztőke jövedelmezősége -0,3471 0,324089 -0,34285 -0,34596 -0,29446 -0,07146 -0,482 -0,05628 0,538295

Likviditás 0,480714 -0,47292 0,47893 0,507083 0,501481 -0,08277 0,246884 0,243535 -0,16924

Adózott eredmény/jegyzett tőke -0,39086 0,369953 -0,3874 -0,37008 -0,31128 0,030764 -0,41049 -0,13524 0,592359

DOL 0,518389 -0,4997 0,499743 0,569968 0,597398 -0,07552 0,097298 -0,07087 0,04734

DFL 0,678019 -0,68165 0,669979 0,603228 0,564225 -0,66283 0,122611 0,422593 -0,53452

Árbevétel/összes forrás 0,390337 -0,39944 0,401548 0,335314 0,31064 -0,28474 -0,30872 0,49804 -0,18808

EBIT -0,35955 0,337275 -0,35557 -0,36344 -0,31558 -0,08884 -0,51377 -0,02787 0,521859

Nettó forgótőke 0,827928 -0,82852 0,830672 0,806555 0,776458 -0,34442 0,391846 0,46648 -0,54092

Adózás előtti eredmény  -0,42518 0,404285 -0,42209 -0,4182 -0,36423 -0,02881 -0,50972 -0,11223 0,599205

Árbevétel 0,550463 -0,56076 0,562418 0,490178 0,458099 -0,36632 -0,14712 0,575492 -0,32895

Pénzügyi eredmény -0,38839 0,40056 -0,40623 -0,40104 -0,39366 -0,3597 -0,17289 -0,55346 0,528261
 Forrás: 27 Heves megyei agrárvállalkozás éves beszámolóinak adataiból saját számítás 
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 Megnevezés 
Árbevétel/

összes 
eszköz 

Üzemi 
eredmény/ 

összes eszköz 

Adózás előtti 
er./ összes 

eszköz 

Üzemi 
eredmény/ 
árbevétel 

Saját tőke 
jövedelme-

zősége 

Össztőke 
jövedelme-

zősége 
Likviditás 

Adózott 
eredmény/ 

jegyzett tőke 
DOL DFL Árbevétel/összes 

forrás EBIT Nettó  
forgótőke

Adózás előtti 
eredmény  Árbevétel Pénzügyi 

eredmény

Tőkeellátottság 
                

a) idegen tőke/összes tőke 
                

b) hosszú l. idegen 
tőke/összes tőke                  
Hosszú l. idegen tőke/összes 
kötelezettség                 
Tartós forrás/összes forrás 

                
Szállítók/rövid lejáratú 
kötelezettség                 
Rövid l. hitel/rövid l. 
kötelezettség                 
Egyéb rövid l.. kötelezett-
ség/rövid l. köt.                 
Árbevétel/összes eszköz 

1                
Üzemi eredmény/összes 
eszköz 0,158157 1               
Adózás előtti er./ összes 
eszköz 0,357801 0,808375 1              
Üzemi eredmény/árbevétel 

0,030834 0,980502 0,745526 1             
Saját tőke jövedelmezősége 

0,341529 0,827062 0,99607 0,761165 1            
Össztőke jövedelmezősége 

0,394298 0,783626 0,997222 0,711654 0,995872 1           
Likviditás 

0,660283 -0,05438 0,250255 -0,14858 0,211393 0,273076 1          
Adózott eredmény/jegyzett 
tőke 0,32194 0,794192 0,995077 0,735021 0,988627 0,990243 0,282244 1         
DOL 

0,690048 0,060299 0,132098 0,041588 0,09556 0,149313 0,759152 0,110164 1        
DFL 

0,36852 -0,36266 -0,18203 -0,45035 -0,15745 -0,11876 0,468476 -0,21718 0,535832 1       
Árbevétel/összes forrás 

0,999995 0,156844 0,356673 0,029645 0,340281 0,39316 0,660881 0,320985 0,690218 0,367878 1      
EBIT 

0,404798 0,787807 0,993417 0,712857 0,995958 0,998392 0,277376 0,98506 0,155122 -0,08832 0,403578 1    
 

Nettó forgótőke 
0,609424 -0,45916 -0,0384 -0,56277 -0,07581 0,005151 0,859558 -0,02213 0,675906 0,769607 0,610326 0,005372 1    

Adózás előtti eredmény  0,35001 0,831535 0,997874 0,769359 0,998883 0,995559 0,229088 0,991167 0,122316 -0,1733 0,348778 0,994894 -0,07119 1   
Árbevétel 0,956062 -0,03726 0,295213 -0,17354 0,271389 0,339205 0,785328 0,275431 0,71982 0,529866 0,956285 0,34789 0,797567 0,278018 1
Pénzügyi eredmény -0,38119 0,276324 0,074507 0,311394 0,092541 0,047742 -0,27308 0,044944 -0,00472 0,106996 -0,38369 0,058811 -0,39542 0,098904 -0,43342 1

Forrás: 27 Heves megyei agrárvállalkozás éves beszámolóinak adataiból saját számítás 
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7. melléklet. A tőkeszerkezeti mutatók átlagértékeinek időbeli alakulása 
a Heves megyei minta adatai alapján (%) 
Forrás: A cégminta éves beszámolói alapján saját szerkesztés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. melléklet. A jövedelmezőségi mutatók átlagértékeinek alakulása a He-
ves megyei minta adatai alapján (%) 
Forrás: A cégminta éves beszámolói alapján saját szerkesztés 
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9. melléklet. Az egyes eredménykategóriák átlagértékeinek alakulása a 
Heves megyei minta adatai alapján (eFt) 
Forrás: A cégminta éves beszámolói alapján saját szerkesztés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. melléklet. A működési tőkeáttétel fokának (DOL) és a pénzügyi tőke-
áttétel fokának (DFL) alakulása 
Forrás: A Heves megyei cégminta adatai alapján saját szerkesztés
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Forrás: Saját számítás 
 
11. melléklet: A vizsgálat egyes éveinek klaszteranalízissel történt osztá-
lyozása (hierarchikus eljárás) 
 



 

A Kossuth Agrárszövetkezet gazdálkodását jellemző főbb mutatószámok értékeinek alakulása 1992 és 1998 között 
 
Megnevezés 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Tőkeszerkezeti mutatók 
Idegen tőke/Saját tőke 0,2132 0,4953 0,7296 0,8770 0,7621 1.7924 3.3308 
Saját tőke/Összes forrás 0,8141 0,6602 0,5753 0,5326 0,5675 0,3568 0,2298 
Rövid lej. köt./Összes köt. 0,9385 0,9683 1,0000 1,0000 0,8469 0,9389 0,9681 
Jegyzett tőke/Saját tőke 1,0087 1,3357 1,9152 2,1284 1.9031 3,4542 6,6931 
Rövid lej. hitel/Rövid lej. köt. 0,6841 0,3779 0,3365 0,1396 0,3094 0,2125 0,3741 
Egyéb rövid lej. köt/Rövid lej. köt. 0,1532 0,1333 0,4610 0,5055 0,3198 0,5725 0,4725 
Jövedelemezőségi mutatók 
Üzemi eredmény/Árbevétel - 0,1346 - 0,2562 0,0078 0,0768 0,1571 - 0,3134 - 0,1522 
Üzemi eredmény/Összes eszköz 0,0453 - 0,0612 - 0,0043 0,0622 0,1566 - 0,2643 - 0,1655 
Mérleg sz. eredmény/Összes eszköz - 0,1044 - 0,2151 - 0,2496 - 0,0592 0,0061 - 0,2717 - 0,2153 
Hatékonysági mutatók 
Árbevétel/Összes eszköz 0,3367 0,2389 0,5484 0,8092 0,9969 0,8434 1,0871 
Árbevétel/Saját tőke 0,4136 0,3619 0,9532 1,5193 1,7566 2,3634 4,7305 
Egyéb mutatók 
Likviditási mutató 0,3765 0,6931 0,5192 0,5841 0,5824 0,5691 0,3620 
Forgóeszközök fordulatainak száma 
(Árbevétel/Átlagos forgóe. áll.) 

- 1,0382 2,2283 3,3285 3,9407 2,8424 3,1291 

DFL (EPS %-os vált./EBIT %-os vált.) - 0,6653 0,2532 1,4235 1,6343 2,0976 1,5861 
Vevőállomány átlagos futamideje (nap) - 39,54 20,43 13,59 9,75 16,30 19,14 

Forrás: A Kossuth Agrárszövetkezet éves beszámolói alapján saját számítás 
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13. melléklet. A kérdőíves felmérésben szereplő vállalkozások megyén-
kénti megoszlása (%) 
Forrás: Saját szerkesztés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. melléklet. Az EU-hoz való csatlakozással szembeni elvárások megosz-
lása az agrárfinanszírozás rendszerével kapcsolatban (%) 
Forrás: Saját szerkesztés 
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