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AZ ALTMAN-FÉLE "Z"-MODELL 
LEHETSÉGES ALKALMAZÁSA 

A PÉNZINTÉZETI CSŐDELŐREJELZÉSBEN 

Absztrakt:  
A publikáció kulcskérdése a csődelőrejelzés, mely keretében betekin-
tést kapunk a többváltozós matematikai - statisztikai, illetve szimulá-
ciós csődelőrejelző modellekbe, azok módszertani fejlődésébe. A 
cikkben a többszörösen módosított Altman-féle Z-modell alkalmazá-
sával vizsgálom hazai pénzintézetek fizetésképtelenségének előrejel-
zését. A kis elemű mintában 10 fizetőképes és 10 fizetésképtelen 
társaság lett véletlenszerűen beválasztva. Az eredmény meghatáro-
zásához a fizetésképtelenséget megelőző 4 év adatait rendszerezem. 
A fizetőképes társaságok vonatkozásában az elérhető elmúlt 4 év 
beszámoló adatait használom fel.  

Kulcsszavak: Altman-féle Z-modell, csődelőrejelzés, fizetésképte-
lenség, diszkriminanciaanalízis, pénzintézet 

Bevezetés 

A jelenlegi piacgazdasági körülményeket figyelembe véve teljesen 
elfogadott eljárás, hogy egy vállalkozás bizonyos idő után megszűnik 
létezni. A megszűnésnek rengeteg oka lehet, megváltozhatnak pél-
dául a politikai, jogi, gazdasági feltételek, mely következtében tulaj-
donképpen ellehetetlenül a normális működése. A Központi Statiszti-
kai Hivatal (továbbiakban: KSH) 2016. április 11-én megjelent Statisz-
tikai Tükör kiadványa alapján a megszűnt társaságok száma 2015-
ben elérte a 122 215 darabot, szemben az újonnan regisztrált 
111 369 darabbal. A tavalyi évben indított felszámolások száma elér-
te a 9 388-at, míg a végelszámolások az 5 463-at. Amennyiben figye-
lembe vesszük, hogy a 2015-ben regisztrált szervezetek száma 
1 837 704 darab volt, és szembeállítjuk a megszűnt és a tavalyi év-
ben még eljárás alatt állt 185 427 szervezetet, akkor megállapítható, 

                                                           
1  Szeker László, e-mail: szeker.l@gmail.com 



484 

hogy a jegyzett társaságok 10%-nál állt fent a fizetésképtelenség, 
vagy csak döntöttek a vállalkozás megszüntetéséről.  

Az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljá-
rásról (továbbiakban: Cstv.) megfelelő jogszabályi keretet ad a fize-
tésképtelenné vált társaságok rendes működésbe történő visszaveze-
tésére, illetve megszüntetésére a hitelezők maximális védelme érde-
kében. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a hitelezők védelme leg-
először a megelőzésben, az előrejelzésben rejlik.  

Az előrejelzés nem csak a hitelezők számára fontos, hogy vissza-
kapják-e a hitelüket, de a tulajdonosoknak, részvényeseknek is, hogy 
megkapják-e a befektetett tőkéjüket, a munkavállalóknak, hogy lesz-e 
a közeljövőben munkájuk és nem utolsó sorban a kapcsolódó vállal-
kozásoknak is, mivel a gyűrűződő hatás miatt ők is válságba kerül-
hetnek. 

Magyarországon minden társaságnak, így a pénzintézeteknek is a 
2000. évi C. törvényt a számvitelről kell alkalmazni a beszámolási 
kötelezettségének teljesítése során. Ezen beszámoláskor az ered-
ménykimutatásban számot kell adni az adott gazdálkodási év ered-
ményéről, külön hangsúlyt fektetve a bevételek és költségek kimuta-
tásáról, a vagyonban bekövetkezett változásról; a kiegészítő mellék-
letben szövegesen ki kell térni a főbb eredmény és a mérleg sorokra 
és azok magyarázataira, és nem utolsó sorban mutatószámok fel-
használásával ki kell értékelni a társaság vagyoni, pénzügyi, haté-
konysági és jövedelemtermelő képességét.  

Véleményem szerint ezek a beszámoltatási standardok nem kellő-
en informatívak egy fizetésképtelenség előrejelzéshez, és szüksé-
gesnek tartanám csődelőrejelző modellek alkalmazását előírni a be-
számoló készítése során.  

A cikkben arra teszek kísérletet, hogy a pénzügyi szektorból, azon 
belül is a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) hatálya alá tartozó társa-
ságok közül, egy tetszőlegesen választott kis elemű mintán keresztül, 
az Altman-féle többszörösen módosított csődelőrejelző modell alap-
ján megpróbálom igazolni azt a feltevésemet, hogy lehetséges a fize-
tésképtelenséget előre jelezni a pénzügyi szektorban, és erre alkal-
mas a Z-modell. 
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Csőd 

Általánosan elmondható, hogy nincs két olyan szerző, aki egyformán 
határozná meg a csőd fogalmát. Szarka szerint „a csőd egy olyan 
állapot, amely a társaság hitelezőire veszélyt jelent, mivel megnő an-
nak a valószínűsége, hogy a követelésüket az adóssal szemben nem 
tudják érvényesíteni” (Szarka, 2003, 12. old.). Halmosi úgy fogalmaz, 
hogy „a csőd a világban elterjedt értelemben a fizetésképtelen adós 
elleni, a vagyona erejéig terjedő általános végrehajtás” (Halmosi, 
2012, 540. old.). Kristóf 2008-as PhD értekezésében, hivatkozva 
Altmanra, a csődöt az alábbi öt fogalom köré csoportosítja:  

 gazdasági csőd: amikor valamely vállalat esetén a befektetett 
tőke realizált megtérülése jelentősen és folyamatosan alacso-
nyabb, mint a hasonló befektetéseknél tapasztalt megtérülési 
ráták; 

 üzleti csőd: amelyet a működés felfüggesztése, végrehajtási 
eljárás, árverezés vagy a végelszámolás jellemez, általában ki-
fizetetlen számlákkal, bírósági eljárásokkal, valamint a hitele-
zőkkel kötött kompromisszumokkal együtt;  

 technikai fizetésképtelenség: amikor a vállalat alacsony cash 
flow-ja következtében képtelen eleget tenni rövid lejáratú köte-
lezettségeinek; 

 pénzügyi/számviteli értelemben vett fizetésképtelenség: amikor 
a vállalat kötelezettségei meghaladják a valós értéken számí-
tott eszközértékét; 

 csőd: a fizetésképtelenség formális, jogi úton történő bejelen-
tése (csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása). 

Nyitrai szerint „módszertani szempontból a csődelőrejelzés egy bi-
náris klasszifikációs probléma, melynek célja: múltbeli tapasztalatok 
alapján a jövőre vonatkozóan elkülöníteni a fizetőképes, illetve a fize-
tésképtelen megfigyeléseket” (Nyitrai, 2015, 55. old.). Egy vállalkozás 
pozíciójának romlására vannak figyelmeztető jelek, amit a menedzs-
ment vagy tudomásul vesz, és a válság elkerülésére stratégiát dolgoz 
ki, vagy nem veszi figyelembe, és nagy valószínűséggel a vállalkozás 
fizetésképtelenségi állapotba kerül. Barát (2002) szerint ilyen jelek 
lehetnek a csökkenő árbevétel, a csökkenő jövedelmezőség, a va-
gyonvesztés, a zsugorodó arányú saját tőke, az adósságállomány 
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gyors növekedése, a jövedelmezőség jelentős mérséklődése, a vesz-
teséges gazdálkodás és a fizetőképesség romlása. 

A csődelőrejelzés módszertani története 

A módszertani fejlődést Imre Balázs (2008) ábrájával kívánom 
szemléltetni, amely az idő függvényében mutatja be az egyes mód-
szerek felhasználásával készült tanulmányok számát. 

  

1. ábra. A csődmodellek fejlődéstörténete 
Forrás: Imre Balázs (2008) 

A szerző összesen 126 modellt vizsgált, melyekre az alábbi cso-
portosításokat alkalmazta. 

A csődkutatások kialakulásának korszaka (1931-67) 

Ez a korszak a mai értelemben vett csődmodellt nem produkált. 
Jellemzően empirikus kutatások alapján egyváltozós statisztikai mód-
szerek segítségével ítélték meg a társaságok fizetőképességét. A 
kutatók azt elemezték, hogy a csődbe jutott, illetve a túlélő vállalatok 
csoportjai milyen mutatók esetén mutatnak egymástól jelentősen elté-
rő átlagos értékeket. A legjobb eredményt a cash-flow és összes esz-
köz aránya mutató érte el, amely 90%-os megbízhatósággal jelezte a 
társaságok fizetésképtelenséget (Kristóf, 2005). 
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A diszkriminanciaanalízis korszaka (1968-79) 

A korszakot az első csődmodell kidolgozójának, Altmannak a neve 
és a diszkriminanciaanalízis elterjedése jellemzi. Bár még előfordul-
nak egyváltozós elemzések, a domináns módszertan egyértelműen a 
diszkriminanciaanalízis (Imre, 2008). 

A többváltozós diszkriminanciaanalízis olyan eljárás, amely előre 
definiált osztályokba sorolja a több változó szerint jellemzett megfi-
gyelési egységeket. Főként kvalitatív függő változók esetén használ-
ják, ami a csődelőrejelzés esetén fizetőképes és fizetésképtelen osz-
tályokat jelent. A többváltozós diszkriminanciaanalízis egyidejűleg 
elemzi több független kvantitatív változó eloszlását, és olyan osztá-
lyozási szabályt állít fel, amely lineáris kombináció formájában tartal-
maz több súlyozott független változót, és a lehető legjobban elvá-
lasztja az osztályokat (Kristóf, 2005). Az eljárás alkalmazásának kö-
vetelményei: 

 a mutatószámok értékei többdimenziós normális eloszlást 
mutassanak mindkét osztályban; 

 a kovariancia mátrixok azonosak legyenek mindkét osztály-
ban; 

 a mutatószámokat statisztikai függetlenség jellemezze. 

A diszkriminanciafüggvény általános alakja a következő: 
                      

ahol: 
 Z – a diszkriminanciaérték; 
 Wi – diszkriminanciasúlyok; 
 Xi – független változók (pénzügyi mutatószámok); 
 i = 1,..,n, ahol n a pénzügyi mutatók száma; 
 c – konstans (standardizálatlan együtthatók esetén). 

A logisztikus regresszió térhódításának korszaka (1980-1989) 

Az 1980-as években a diszkriminancianalízist egyre inkább kiegé-
szítette a logisztikus regresszió (logit modell) elemzése. A logisztikus 
regresszió beemelése a csődmodellek módszertanába Ohlson nevé-
hez fűződik (Virág, Kristóf, 2005). A módszer gyorsan elterjedt, és 
egészen az 1990-es évek közepéig az egyik leggyakrabban alkalma-
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zott modellezési módszernek tekinthető. (Kristóf, 2005). Ehhez a kor-
szakhoz tartozik még két fejlődési mellékág: a probit analízis és a 
rekurzív particionáló algoritmus. Ezek a módszerek nem terjedtek el 
annyira a szakirodalomban, bár időről-időre kísérleteztek velük, még-
sem tudták megtörni a logit modellek dominanciáját (Imre, 2008). 

A logisztikus regressziót használjuk a függő változó előrejelzésére 
a folytonos és a kategorikus független változókra alapulva, hogy 
meghatározzák az eltérés százalékát a függő változóban, és hogy 
rangsorolja a független változók relatív fontosságát, és hogy értékel-
jék a közöttük lévő kölcsönhatást, és hogy megértsük az együtthatók 
befolyását az ellenőrző változókra. Az előre jelzett változók befolyá-
sát gyakran magyarázzák az odds ratio vonatkozásában. A logiszti-
kus regresszió a maximum likelihood becslést alkalmazza a függő 
változó logit változóvá transzformálása után. Ebben a vonatkozásban 
a logisztikus regresszió megbecsüli egy bizonyos esemény bekövet-
kezésének valószínűségét. A logisztikus regresszió formula az alábbi: 

                
  

    
 

           

             
 

ahol: 

 ßj – regressziós paraméter; 

 Xj – független változó (pénzügyi mutatók); 
 j = 1,…,m, ahol m a pénzügyi mutatók száma. 

A mesterséges intelligencia megjelenésének korszaka (1990-től - 
napjainkig) 

Az 1990-es évektől a mesterséges intelligencia módszercsaládba 
tartozó neurális hálók adnak új lendületet a csődelőrejelzés megbíz-
hatóságának. A szakirodalomban a modell bevezetése Odom és 
Sharda nevéhez kötődik, és napjainkban is ez a legjelentősebb témá-
ja a csődmodellek módszertani kutatásainak (Imre, 2008). Működése 
leginkább az emberi agy tanulási folyamatához hasonlítható, innen 
ered az elnevezése is. Imre Balázs PhD értekezésében Kissre (2003) 
hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a neurális háló az alábbi három is-
mérv alapján határozható meg egyértelműen: 

 a felhasznált idegsejt modell, 

 a neuronok összekötésének módja (topológia), 

 a tanulási módszer. 
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Csakúgy, mint az emberi idegrendszer, a neurális háló modellje is 
számos egymáshoz kapcsolódó neuronból épül fel, amelyek biológiai 
megfelelőikhez hasonlóan az információ-feldolgozási egységei, és 
szoros összeköttetésben vannak egymással. A hálózat felépítésekor 
a neuronok csoportjai külön rétegekbe (layer) szerveződnek (Imre, 
2008). 

Megkülönböztetünk: 

 egy input réteget, amelyek neuronjain keresztül a mintainfor-
mációk a modellbe érkeznek; 

 a háló felépítésétől függően egy vagy több köztes réteget 
(vagy rejtett, hidden layert), amelyekben ezek az információk 
feldolgozásra kerülnek; 

 egy output réteget, amelyen keresztül az eredményt kapjuk. 

Léteznek olyan modellek is, amelyeknél köztes réteg nem szere-
pel, az input és output layer között közvetlen kapcsolat van. 

Csődelőrejelzés Magyarországon 

A magyarországi csődelőrejelzésnek nincsenek több évtizedes ha-
gyományai, mivel hazánkban csak 1991-ben jöttek létre a csődeljárás 
és a felszámolási eljárás törvényi feltételei. A legkorábbi csődmodellt 
Virág Miklós és Hajdú Ottó dolgozta ki 1996-ban. A csődmodellben 
1991. évi vállalati beszámolók adatait használták fel, mely vállalatok 
legalább 300 főt foglalkoztattak. A minta száma sajnos nagyon cse-
kély, mindösszesen 156 vállalatot tett ki. Ennek ellenére komoly je-
lentőséggel bír a modell, mert magyarországi viszonylatban az első 
csődmodellnek tekinthető, amely diszkriminanciaanalízis és logiszti-
kus regresszió segítségével került megalkotásra; az előbbivel 
77,90%, míg az utóbbival 81,80% előrejelzési pontosságot értek el. 
Az első hazai csődmodell adatbázisát felhasználva 2005-ben Virág 
Miklós és Kristóf Tamás számolta újra neurális háló segítségével, 
melyben arra keresték a választ, hogy megbízhatóbban jelezhetnek-e 
előre a szimulációs modellek, mint a matematikai-statisztikai model-
lek. Az újraszámítás eredménye 86,50% előrejelzési pontosságot 
hozott. A 2000-es évek közepére Magyarországon is nyilvánvalóvá 
vált, különösen a nemzetközi empirikus kutatások eredményeit figye-
lembe véve, hogy a mesterséges intelligencia modellcsaládba tartozó 
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modellek megbízhatóbb előrejelzési pontossággal alkalmazhatóak 
(Kristóf, 2008). 

Nyitrai Tamás a Vezetéstudományban 2015-ben megjelent írásá-
ban kiemeli, hogy a csődelőrejelzést szolgáló korábbi kutatások, töb-
bek között Kristóf 2005-ben végzett empirikus kutatása is, egyetlen 
év, a csődöt közvetlenül megelőző év adatait használta modellje al-
kalmazása során, melyből azt az egyszerű megállapítást lehet tenni, 
hogy a társaságok statikus pénzügyi helyzetét veszik alapul magálla-
pításaik során. Nyitrai ezért egy 1000 darabos véletlen vállalati min-
tán keresztül igazolta, hogy több évet szükségszerű vizsgálni a csőd-
előrejelzésben, és meg is határozott két csoportot: a csődöt rövidtá-
von előrejelző mutatószámok csoportját és a hosszútávon előrejelző 
mutatószámok csoportját. Sajnos a kutatásból nem derül ki, hogy 
vizsgálta-e a pénzügyi szektorban működő vállalkozásokat, és sajná-
latos módon a nagy elemű 1000 minta is véletlenszerű, mely arra en-
ged következtetni, hogy nem jelenik meg az iparági elkülönítés a ku-
tatásban, amely viszont jelentős információtartalommal bírt volna. 

Az Altman-féle Z-modell pénzintézeti alkalmazása 

P. Kavi Kumar és V. Rami 2006-ban jelentetett meg egy terjedel-
mes cikket a European Journal of Operational Research-ben. A pub-
likációban 1968 és 2005 között megjelent csőd-előrejelzéssel foglal-
kozó tanulmányokat dolgoztak fel és írtak le tendenciát az előrejelző 
modellekkel kapcsolatban. Az írásban olyan modellekkel találkozunk, 
mint:  

 matematikai-statisztikai modellek (statistical techniques); 

 neurális hálók (neural networks); 

 döntési fák (decision trees); 

 operáció kutatás (operational research); 

 elmosott halmazok logikája (fuzzy logic); 

 kibontakozó megközelítés (evolutionary approches); 

 megközelítés alapú eljárás (rough set based techniques); 

 tartó vektoros eljárás; 

 izolált elválasztás (support vector machine and isotonic 
separation),  
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továbbá szerepelnek a fentiek hibrid változatai (hybridizaton of all 
above mantioned) is2. A szerzők nem meglepő módon a hibrid model-
leket hozták ki a leghatékonyabbnak, amellett, hogy igazolták a ma-
tematikai-statisztikai modellek sikerét, de egyben leírták, hogy a jövő 
a mesterséges intelligenciával támogatott elemző eszközöké. 
Tomasz Korol-nak az „Economic Modelling” akadémiai folyóirat 2013-
ban megjelent publikációjában, melyben 400 tanulmányt dolgozott fel 
a világ minden részéréről, kiemeli, hogy a legelterjedtebb csőd-
előrejelzési modell az amerikai professzor Edward Altman által 1968-
ban kifejlesztett Z-modell.  

Altman 1968-ban 33 pár fizetőképes és fizetésképtelen - kereskedel-
mi, illetve termelési ágazatban működő - vállalat mintájára alapozva, 
öt pénzügyi mutatóra, többváltozós diszkriminanciaanalízis segítsé-
gével építette fel világhírű modelljét, mely 95%-ban bizonyult ered-
ményesnek a fizetésképtelenség előtt egy évvel (Kristóf, 2005.) 

Az eredeti modell (Katits, 2000) öt mutató alapján számította ki a 
Z-értéket. 

                                           

ahol: 

    
         

             
; 

    
                    

             
; 

    
                                       

             
 ; 

    
                         

                             
; 

    
                      

             
. 

Amennyiben a Z értéke 1,8 alatt van, úgy a társaság valószínűleg 
válságba kerül. Ha a Z értéke 1,8 felett van, akkor kicsi a valószínű-
sége a válság bekövetkezésének, amennyiben az érték 3-nál maga-
sabb, úgy nem valószínűsíthető fizetésképtelenség. 

A fenti modellről feltétlenül meg kell említeni, hogy eredetileg tőzs-
dére bevezetett, nyilvánosan jegyzett társságokra lett kifejlesztve. A 
korlát feloldására Altman 1977-ben kiegészítette csődmodelljét nem 
                                                           
2
  Több modell esetében saját fordítást alkalmaztam. 
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nyilvános vállalkozások számára, melyet az alábbi egyenlettel tudunk 
leírni (Kotormán, 2009): 

                                          
ahol: 

    
         

             
; 

    
                    

             
; 

    
                                       

             
 ; 

    
                                

                    
; 

    
                      

             
. 

A módosított modell esetében, ha a Z értéke 1,23 alatt van, akkor 
a társaság csőd közeli állapotban van, míg ha 1,23-nál nagyobb, ak-
kor kicsi a valószínűsége, hogy fizetésképtelen állapotba jut a társa-
ság. Végül, ha 2,9 felett van a Z-érték, úgy nem valószínűsíthető a 
csődbejutás. Sajnos, a kutatási minta elemeinek választott pénzinté-
zeti csődelőrejelzéshez ez a továbbfejlesztett modell sem alkalmaz-
ható, mivel a modell még mindig a termelő. illetve kereskedelmi válla-
latokra koncentrál. 

A vélelmezhető megoldásra Jasmine Rose Chieng 2013-ban meg-
jelent írásában találjuk meg a választ, melyben Chieng hivatkozik 
Altman, Hartzell és Peck 1995-ben módosított modelljére, ahol már a 
pénzügyi szektori sajátosságok is súlyozásra kerültek, melyet az 
alábbi képlettel tudunk leírni: 

                              
ahol: 
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 ; 

    
                                

                    
. 
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A módosított modell Z értékének reprezentatív bemutatására és 
kiértékeléséhez az alábbi táblázatban összefoglalt, Altman és 
Hotchkiss 2006-ban (Chieng, 2013) megalkotott értékelő mátrixát kí-
vánom alkalmazni, mely a Standard and Poor’s nemzetközi hitelmi-
nősítő intézet által használt besorolási fokozatokhoz rendeli a Z-
értéket. 

BESOROLÁSI FOKOZATOKHOZ RENDELT Z-ÉRTÉKEK 
1. számú táblázat 

Besorolási fokozat Z-érték Csődelőrejelzés 

AAA >8,15 

Nem valószínű a csődbe-
jutás 

AA+ 8,15 

AA 7,60 

AA- 7,30 

A+ 7,00 

A 6,85 

A- 6,65 

BBB+ 6,40 

BBB 6,25 

BBB- 5,83 

BB+ 5,65 

Alacsony a csődbejutás 
valószínűsége 

BB 5,25 

BB- 4,95 

B+ 4,75 

B 4,5 

B- 4,15 

Csőd közeli állapot 
CCC+ 3,75 

CCC 3,20 

CCC- 2,50 

D <1,75 

Forrás: Chieng (2013), a táblázat saját szerkesztés 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a társaság fizetésképte-
lenségének beállása valószínűsíthető, ha a Z-érték 4,5 alatti értéket 
vesz fel. 
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A vizsgált pénzügyi társaságok 

A kutatásba 20 pénzügyi szektorban működő társaságot választot-
tam ki, melyek 50-50%-ban képviselik a fizetésképtelen és fizetőké-
pes intézményeket. A mintába csak olyan társaságokat választottam, 
akik a magyar számviteli törvény előírásai alapján készítik el beszá-
molóikat, vagyis a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdeket 
(angolul: International Financial Reporting Standards, továbbiakban: 
IFRS) alkalmazó társaságokat nem vettem bele a mintába. A nem 
reprezentatív alapú mintában szereplő társaságokat az alábbi táblá-
zatban foglaltam össze.  

PÉNZÜGYI TÁRSASÁGOK VIZSGÁLATA 
2. számú táblázat 

Fsz. Pénzügyi szervezet Működési 
forma 

Fizetés-
képtelen 

Fizető-
képes 

1 3A Takarékszövetkezet hitelintézet  X 
2 ALBA Takarékszövetkezet  hitelintézet X  
3 BÁTOR Pénzügyi Zrt. pénzügyi 

vállalkozás  X 

4 Zalavölgye Takarékszövetkezet  hitelintézet  X 
5 Tisza Takarékszövetkezet hitelintézet X  
6 FHB Bank Zrt. hitelintézet  X 
7 Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. hitelintézet X  
8 Duna Lízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. pénzügyi 

vállalkozás  X 

9 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézet  X 
10 Pannon Takarék Bank Zrt. hitelintézet  X 
11 Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézet  X 
12 Kinizsi Bank Zrt. hitelintézet  X 
13 Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelintézet  X 

14 Magyar Ingatlanhitel Zrt. pénzügyi 
vállalkozás X  

15 Kézizálog Zrt. pénzügyi 
vállalkozás  X  

16 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézet X  
17 Buda Faktor Zrt. pénzügyi 

vállalkozás X  
18 Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet hitelintézet X  
19 Széchenyi Bank Zrt. hitelintézet X  
20 ZEE Capital Zrt. pénzügyi 

vállalkozás X  

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vizsgálandó minta 14 darab hitelintézet, melyből 8 db szövetke-
zeti formában működött, illetve működik, és 6 db pénzügyi vállalko-
zás. Az elemezni kívánt társaságok beszámoló adatait kívánom fel-
használni a fizetésképtelenségi modell használatához. A beszámoló 
adatai nyilvánosak, mindenki számára elektronikusan díjmentesen 
hozzáférhetőek. Az eredmény meghatározásához a fizetésképtelen-
séget megelőző 4 év adatait rendszerezem. A fizetőképes társaságok 
vonatkozásában az elérhető elmúlt 4 év beszámoló adatait haszná-
lom fel. 

Adatbázis vizsgálata és kiértékelése 

Az alábbi táblázatban találjuk összefoglalva az Altman-féle Z-
modell értékeit, melyekhez a kiválasztott társaságok mérleg- és 
eredmény-kimutatásaiból kigyűjtött értékeket használtam fel. 

A VIZSGÁLT TÁRSASÁGOK ALTMAN-FÉLE Z-MODELL ÉRTÉKEI 
3. számú táblázat 

Pénzintézet (fizetésképtelen / fizetőké-
pes) T-1 T-2 T-3 T-4 

3A Takarékszövetkezet (fizetőképes) -2,0779 -1,3912 -1,2712 -1,8627 

Alba Takarékszövetkezet (fizetésképtelen) -3,7196 -1,7507 -0,1763 0,8423 

Bátor Pénzügyi Zrt. (fizetőképes) 5,2918 3,1586 4,4577 9,6259 

Buda Faktor Zrt (fizetésképtelen) 4,1330 0,2281 0,9433 0,6899 

Zalavölgye Takarékszövetkezet (fizetőké-
pes) -3,6467 -3,6084 -3,5605 -3,1029 

Tisza Takarékszövetkezet (fizetésképtelen) -2,9322 -2,4501 -2,0761 -1,6137 

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (fizetés-
képtelen) -0,3390 -0,0597     

Duna Lízing Zrt. (fizetőképes) 0,3837 -0,3946 -4,6757   

Dunaföldvár Takarékszövetkezet (fizetőké-
pes) -2,6621 -1,5605 -1,6581 -2,5329 

FHB Bank Zrt. (fizetőképes) -0,5152 0,4614 0,4178 1,8407 

Hévíz Takarékszövetkezet (fizetőképes) -3,3215 -2,8305 -2,2301 -1,6603 

Kinizsi Bank Zrt. (fizetőképes) -1,9379 -1,4330 -1,4909 -1,3283 

Magyar Cetelem Bank Zrt (fizetőképes) -0,0733 0,4371 0,8762 1,3546 
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A VIZSGÁLT TÁRSASÁGOK ALTMAN-FÉLE Z-MODELL ÉRTÉKEI 
3. számú táblázat folytatás 

Magyar Ingatlanhitel Zrt. (fizetésképtelen) -5,4293 0,4310 0,3556 0,5513 

Kézizálog Zrt. (fizetésképtelen) -8,9308 3,2779 2,7303 2,9220 

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 
(fizetésképtelen) -1,8870 -2,4578 -2,1047 -2,0123 

Pannon Takarékszövetkezet (fizetőképes) -1,7734 -1,2998 -0,8035 -1,0069 

Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 
(fizetésképtelen) -3,9233 -2,1999 -1,7257 -1,3922 

Széchenyi Bank Zrt. (fizetésképtelen) 2,3947 0,1237 0,1578 2,0123 

Zee Capital Zrt. (fizetésképtelen) -0,5407 -1,2438 2,9469 1,7565 

Forrás: saját szerkesztés 

A táblázatból látható, hogy csak két esetben található érték, ami 
meghaladja a modell szerinti 4,5 értéket, melyet jelen teszt esetében 
a csődközeli állapot küszöbértékének állítottam be (Chieng, 2013). Az 
eredmény értelmében a besorolási pontosságot az alábbi táblázat 
foglalja össze.  

BESOROLÁSI PONTOSSÁG 
4. számú táblázat 

Vizsgált 
időszak 

Vizsgált társasá-
gok száma 

Helyes be-
sorolás 

Hibás beso-
rolás 

Besorolási 
pontosság 

T-1 20 11 9 55,00% 

T-2 20 10 10 50,00% 

T-3 19 10 9 52,63% 

T-4 18 11 7 61,11% 

Forrás: saját szerkesztés 

A kapott értékekből látható, hogy a modell besorolási pontossága 
50% és 60% között mozog vizsgált időszakokban. Az érték még így is 
nagyon messze eltér az első hazai csődmodell 77,9%-os besorolási 
pontosságától (Kristóf, 2005), így a modell a jelen adatbázisra nem 
alkalmazható. A fenti minta egy pontosabb és informatívabb kiértéke-
léséhez használom a korábban említett Standard and Poor’s besoro-
lási rendszert, melyet az alábbi táblázatban foglaltam össze, figye-
lembe véve, hogy egyedül a Bátor Pénzügyi Zrt. Z-értéke érte el a 
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4,5-et, amely érték felett alacsony a csődkockázat, alatta pedig 
csődközeli állapotot feltételez a modell (Chieng, 2013), további három 
csoportba sorolva.  

BESOROLÁSI CSOPORTOK 
5. számú táblázat 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s 
(2016.10.12.), a táblázat saját szerkesztés 

A VIZSGÁLT PÉNZINTÉZETEK BESOROLÁSA A KAPOTT ÉRTÉKEK ALAPJÁN 
6. számú táblázat 

Pénzintézet T-1 T-2 T-3 T-4 
Dunaföldvár Takarékszövetkezet D D D D 
Zalavölgye Takarékszövetkezet D D D D 
Hévíz Takarékszövetkezet D D D D 
Pannon Takarékszövetkezet D D D D 
3A Takarékszövetkezet D D D D 
Alba Takarékszövetkezet D D D D 
Kinizsi Bank Zrt. D D D D 
Széchenyi Bank Zrt. CCC D D CCC 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet D D D D 
Bátor Pénzügyi Zrt. B CCC B- B 
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. D D   
Tisza Takarékszövetkezet D D D D 
Buda Faktor Zrt. CCC D D D 
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet D D D D 
Kézizálog Zrt. D CCC CCC CCC 
FHB Bank Zrt. D D D CCC 
Duna Lizing Zrt. D D D  
Magyar Cetelem Bank Zrt. D D D D 
Zee Capital Zrt. D D CCC CCC 
Magyar Ingatlanhitel Zrt. D D D D 

Forrás: Saját szerkesztés 

Besorolás Z érték Jellemzés 
B > 4,5 nem valószínű a csőd bekövetkezése 

B- 4,15 – 4,5 
jelenleg képes teljesíteni a kötelezettségeit, de a bi-
zonytalanság hatással lehet a pénzügyi kötelezettség-
vállalására 

CCC 1,75 – 4,15 nagyon sérülékeny, talán a csőd szélén áll, de még 
teljesíti a kötelezettségeit 

D <1,75 Fizetésképtelen 
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A kiértékelésből sajnos továbbra is azt a következtetést lehet le-
vonni, hogy a modell a fizetőképes társaságokat nem képes megfele-
lő pontossággal mérni. Az előrejelzési pontosságot az alábbi táblá-
zatban szemléltetem. 

AZ ELŐREJELZÉS PONTOSSÁGA 
7. számú táblázat 

Vizsgált 
időszak 

Vizsgált  
társaságok 

száma 
Helyes  

besorolás 
Hibás  

besorolás 
Besorolási 
pontosság 

T-1 20 9 11 45,00% 

T-2 20 10 10 50,00% 

T-3 19 8 11 42,00% 

T-4 18 8 10 44,44% 

Forrás: saját szerkesztés 

A szakirodalombakban több alakalommal lehet találkozni a 
diszkriminanciaanalízis 80%-90%-os előrejelzési pontosságával. Je-
len publikációba választott kis elemű nem reprezentatív minta alapján 
az Altman-féle többször módosított csődmodellel csak 45% - 50%-os 
pontosságot tudtam elérni.  

A legnagyobb problémát a fizetőképes társaságok előrejelzésében 
találom, mely további vizsgálatokra ösztönzött. Kristóf (2008) Phd 
értekezésében hivatkozik Kida (1980) és Mutchler (1985) kutatási 
eredményeire, melyben megállapítja, hogy akkor sorolható valamely 
vállalat a pénzügyi nehézségek kategóriájába, amennyiben az az 
alábbi figyelmeztető jelek valamelyikével szembe találja magát: 

 negatív működő tőke a tárgyévben; 

 negatív működési eredmény a fizetésképtelenséget megelő-
ző három év bármelyikében. 

A fizetőképes társaságok 90%-ánál, vagyis a vizsgált 10-ből 9-nél 
találkozunk a negatív működő tőkével, melyből 7 társaságnál a vizs-
gált összes időszakban negatív volt. Szintén 90%-ban jelenik meg a 
negatív működési eredmény, sőt elmondható, hogy jellemzően a 
csökkenő tendencia is megfigyelhető benne. 
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Következtetések 

A publikáció bevezető részében utaltam arra, hogy a jelen piac-
gazdasági környezetet nézve egy teljesen elfogadott tény, hogy új 
társaságok belépnek a piacra, a nem működőképes társaságok pedig 
kivonulnak a piacról, vagyis megszűnnek. A törvényi szabályozás 
rendelkezésre áll, hogy a hitelezők érdekeit védve a lehető legna-
gyobb hatékonysággal és átláthatósággal legyenek ezek a társasá-
gok megszűntetve, de kiemeltem, hogy véleményem szerint a legna-
gyobb védelem a megelőzésben, az előrejelzésben van, ami fontos a 
tulajdonosnak, a hitelezőnek, a munkavállalónak és a kapcsolatban 
álló szerződéses partnereknek is.  

Egy rövid módszertani fejlődéstörténet után bemutattam a ma-
gyarországi csődelőrejelzés helyzetét, melyben hangsúlyoztam, hogy 
hazai viszonylatban még gyerekcipőben jár a fizetésképtelenség elő-
rejelzése, mivel csak az 1990-es évek elején kezdtek a témával fog-
lalkozni. Az első magyar csődelőrejelző modell is csak 1996-ban szü-
letett meg. Ezt követően kitértem a kutatásban használt Altman-féle 
többszörösen módosított Z-modellre, melyet 10 fizetőképes és 10 
fizetésképtelen pénzintézet vonatkozásában alkalmaztam. Természe-
tesen alapvető szűréseket végeztem, mint például csak olyan társa-
ságot választottam ki, akik magyar számviteli sztenderdek alapján 
készítik a beszámolóikat, vagyis kizártam a külföldi bankok leányvál-
lalatait és azokat a társaságokat, amelyek IFRS alapján készítik azo-
kat. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az általam választott 
többször módosított Altman-féle Z-modell (Chieng, 2013) nem ad 
megfelelő, illetve használható előrejelzést a pénzintézetek fizetéskép-
telenségének előrejelzésében.  

Fontos megemlíteni, hogy ellentmondás figyelhető meg a fizetőké-
pesnek minősített társaságok, valamint az egyenként vizsgált műkö-
dő tőke és működési eredmény értékük vonatkozásában, mely érté-
kek alapján pénzügyi nehézségek jelei mutatkoznak.  

Az eredménytől függetlenül, a kis elemen végzett kutatás jelentő-
ségét fontosnak tartom kiemelni, mert a hazai szakirodalomban nem 
lelhető fel hasonló, pénzintézetek fizetésképtelenségének előrejelzé-
sét vizsgáló publikáció. Ezért javaslom a téma további mélyebb, ma-
gasabb mintaszámú vizsgálatát, melyben az Altman-féle Z-modellt, 
illetve szimulációs modelleket javaslom használni.  
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