
Előszó

A könyv elsősorban a magyar piacon működő és vállalati finanszírozásban 
résztvevő szereplőket, a vállalat előtt álló finanszírozási lehetőségeket, fontos 
folyamatokat és termékeket mutatja be. Az elméleti áttekintések mellett nagyon 
fontos szempont volt a tényleges napi gyakorlat bemutatása. Ezt szolgálják azok 
a kiegészítő mellékletek, táblázatok, ábrák, amelyek számos valós esetre, a finan-
szírozó szervezetek és a szereplők által használt módszertanra mutatnak példát 
és útmutatót. 

A könyv a következő tartalmi szerkezetet követi:
A finanszírozási formák bemutatása előtt áttekintést adunk a Magyarorszá-

gon működő vállalatokat körülvevő és magatartásukat alapvetően befolyásoló 
gazdasági, piaci környezetről, majd az ebbe beágyazódó vállalati piac szerkeze-
téről. 

Sorban tárgyaljuk a különféle finanszírozó partnereket, piacokat és termé-
keiket.

Legnagyobb terjedelemben a kereskedelmi bankkal, annak piacával, műkö-
désével, termékeivel és finanszírozó szerepével foglalkozunk. A sztenderdnek 
tekinthető kereskedelmi banki hitelezés mellett bemutatjuk a speciális, külön-
leges hiteltermékeket is (lízing, strukturált ügyletek, projektfinanszírozás, kö-
vetelésértékesítés, faktoring stb.). 

Bár a magyar vállalatfinanszírozás egészére jelenleg sajnos kevés hatással 
van, de figyelembe véve a nemzetközi piacokon betöltött fontos szerepüket, egy 
fejezet erejéig kitérünk a vállalati kötvénypiac működésére és szerepére is.

Ezután részletesen tárgyaljuk a vállalat tulajdonosainak, a sajáttőke-befek-
tetőknek a szerepét, általánosan és a magyar piacra koncentrálva is. 
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Külön fejezetben mutatjuk be az állam növekvő szerepét a vállalatok finan-
szírozásában, az állami és nemzetközi támogatások megjelenési formáit és jel-
legzetességeit.

Végül, lezárásként, a vállalati kockázatkezelés legfontosabb szempontjait, 
folyamatát, eszközeit tárgyaljuk mint a vállalatfinanszírozással szoros össze-
függésben lévő és arra közvetlen hatással lévő pénzügyi vezetői feladatot.

Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt hosszú idő-
szakban a vállalatfinanszírozás témakörére épített és évek óta folyó tantárgy 
tanításában részt vett, és anyagaival, előadásaival segítette a tartalom folyama-
tos fejlődését, és így ennek a tankönyvnek a létrejöttét is. Külön köszönet Hák-
Kovács Tamásnak, aki a tantárgyat elindította, és az első tematikát, irodalom-
jegyzéket, az első előadás-sorozatot és prezentációs anyagokat összegyűjtötte 
és megalkotta. Az ő keze nyoma máig tetten érhető a tantárgyon és a könyvben 
is. Köszönet emellett mindazon kollégáknak és szakembereknek, akik az évek 
során rendszeresen előadtak, és előadásvázlataikat a könyv írásához is rendel-
kezésre bocsátották. Ők, bár szerzőként nem jelennek meg, jelentős mérték-
ben hozzájárultak a könyv megszületéséhez. Köszönöm Vahebzadeh Leilának, 
Lovas Emesének, Kozma Andrásnak, Balogh Tibornak, Hajdú Lászlónak, Mar-
tinkó Károlynak, Rée Viktornak, Péhl Józsefnek, akiknek anyagai, jegyzetei, 
szakmai véleményük különböző formában, de szervesen beépültek a könyvbe. 
Köszönöm Farkas Szilveszter és Vígvári András építő megjegyzéseit. Köszönöm 
a szerzőtársaknak, akik speciális tudásukkal gazdagították a leírtakat, és a lek-
tornak, Pál Árpádnak részletes és lelkiismeretes munkáját, konstruktív javasla-
tait. Külön köszönet jár azon intézményeknek, bankoknak, szervezeteknek, akik 
anyagaikat rendelkezésre bocsátották, hogy a könyv a magyar piac működését 
a lehető leggyakorlatiasabb szemszögből mutathassa meg. 


