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ABSZTRAKT MINTA 

A vállalkozások finanszírozási formájának az értékteremtő folyamatokra gyakorolt hatása 

Konkoly Natália1 - Földi Péter2 

 

A vállalatok működése jelentős változásokon ment és napjainkban is megy keresztül. Vannak 

azonban szempontok, kérdéskörök, amelyek változatlanok. Egy új vállalat finanszírozási 

struktúrájának kialakítása, vagy egy meglévő módosítása azonban változatlanul az egyik 

legfőbb kérdéskör a vállalkozás működtetésében. 

A különböző finanszírozási formáknak különböző előnyei, illetve hátrányai vannak. Ebből 

kifolyólag általánosságban nem beszélhetünk optimális finanszírozási struktúráról, azt minden 

esetben a vállalkozás életszakasza, piaci- és egyéb körülmények figyelembevételével 

szükséges vizsgálni. Az értékteremtő folyamatot nagyban befolyásolja a felhasznált forrás 

jellege, így egy adott vállalkozás minden esetben a számára, az adott körülmények között 

optimális lehetőséget fogja választani. 

A vállalkozások jövedelemtermelő képességét számos tényező befolyásolja. Jelen 

tanulmányban a finanszírozási forma vállalatok működésére gyakorolt hatását vizsgáljuk, 

figyelembe véve az adott vállalkozás működésének körülményeit. A vállalkozás fejlődése 

során, a finanszírozási lehetőségek száma gyarapodni kezd, ezáltal több lehetőség adódik a 

vállalkozás működésének befolyásolására. 

A finanszírozási lehetőségek túlzott kihasználása nagymértékben növeli a vállalkozás 

működésének kockázatát, így azokat csak korlátozottan szabad felhasználni. A felelőtlen 

felhasználás akár az adott vállalkozás megszüntetését is eredményezheti, amely negatívan 

érintheti a többi piaci szereplőt, valamint a fogyasztókat is. 

Kulcsszavak: életciklus, finanszírozás, finanszírozási stratégia, jövedelmezőség, likviditás  

JEL kód: G30, G32 

 

 

 

 
1 Pénzügy és számvitel BA hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

natalia.konkoly@gmail.com  
2 tanársegéd, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézete, 

Foldi.Peter@gtk.szie.hu 

mailto:natalia.konkoly@gmail.com
mailto:Foldi.Peter@gtk.szie.hu


Tanulmány formai követelményei 

Szerző3 – További Szerző fokozatjelölés nélkül4 – További Szerző5 

Összefoglalás 

Ide kerüljön az anyag magyar nyelvű összefoglalója (abstract-ja), melynek terjedelme nem 

több mint 200 szó. Amennyiben a szerző decimális számozással ellátott címeket használ, úgy 

ennek a fejezetnek a címe ne legyen sorszámozva. 

1. Formai követelmények 

1.1. Általános és speciális követelmények 

A DOSZ Közgazdaságtudományi Osztályának kiadványaiban való megjelenéshez 6-8 oldal 

terjedelmű anyagot szükséges megküldeni MS Word formátumban (doc, docx), a fájlnévben a 

szerző nevének, és a konferencia-előadás dátumának megjelölésével (pl. 

Minta_Jakab20170921.doc). A szöveg feleljen meg a tudományterület által széles körben 

elfogadott felépítési követelményeknek (1.2-es bekezdés tartalmazza). Kérjük a szerzőket, 

hogy a félkövér és a dőlt formázást indokolt esetben alkalmazzák, valamint a 

szövegszerkesztés közben használják a nyelvhelyesség ellenőrző funkciót. 

A szöveg betűtípusa Times New Roman, a sorköz értéke 1,25. Az összes margó egyaránt 2,5 

cm. A szerző lehetőleg a szöveg formázására stílusokat használjon (pl. MS Word: Címsor 1, 

Címsor 2, Címsor 3, Normál). A különböző szövegrészekre továbbá az alábbi irányelvek 

érvényesek: 

1. Főcím: 14-es betűméret, félkövér, középre zárt, térköz utána 36 pt.  

2. Szerző(k) neve: 12-es betűméret, középre igazított, térköz utána 18 pt. 

3. Fejezetcímek: 12-es betűméret, félkövér, balra zárt. térköz utána 18 pt. 

4. Alcímek: 12-es betűméret, félkövér, dőlt, balra zárt, térköz utána 12 pt. A javasolt 

terjedelem miatt további szintek beiktatása nem ajánlott (pl. 1.1.1.) 

5. Szövegtörzs: 12-es betűméret, sorkizárt, térköz utána (vagyis a bekezdések közt) 12 pt. A 

bekezdések ne kezdődjenek behúzással (vagy a „tab” billentyű leütésével).  

6. Táblázat/ábracím: 12-es betűméret, félkövér, balra igazított, térköz utána 3 pt. 

 
3Adatok a szerzőről: Tudományos fokozat (opcionálisan kihagyandó), Beosztás, Intézmény, szervezeti egység 

megnevezése, városa; szerző email címe (lehetőleg hiperhivatkozás nélkül)  

4 PhD, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék, Pécs; cím@cím.hu 

5 PhD hallgató, Szent István Egyetem, Alkalmazott Informatikai Tanszék, Gödöllő; minta@szie.hu 



7. Táblázat/ábramagyarázat: 10-es betűméret, balra igazított, térköz előtte 3 pt, utána 12 pt. 

8. Lábjegyzet: 10-es betűméret, sorkizárt, térköz utána 3 pt. 

 

1.2. A tanulmány kötelező tartalmi elemei: 

Összefoglalás 

1. Bevezetés 

2. Irodalmi áttekintés 

3. Anyag és módszer 

4. Eredmények 

5. Következtetések és javaslatok 

Hivatkozott források 

1.3. Ábrák és táblázatok 

Az ábrák, táblázatok középre igazítva kerüljenek a szövegbe. A sorszám, cím, a táblázat fölé 

kerül balra rendezve, a forrásmegjelölés, illetve az esetleges magyarázat pedig alá, szintén 

balra igazítva. Hasonlóan a következőkhöz: 

1. táblázat. A xyz változó előfordulása az egyes ország-csoportok szektorai szerint (%) 

Szektorok 
2015 

S K ASZ M KKE EU27 

Feldolgozóipar 4 15 11 12 17 13 

Üzleti szolgáltatások 12 19 20 27 31 21 

Közigazgatás 16 16 21 23 30 20 

Oktatás 14 35 41 37 38 36 

Átlagosan 13 22 21 27 32 24 

Forrás: OECD (2016) alapján saját számítás. Jelmagyarázat: S= Skandináv ország-csoport, K= Kontinentális 

országok, ASZ= Angolszász ország-csoport, M= Mediterrán országok, KKE= Közép-Kelet-Európai ország-

csoport.  

1.4. Hivatkozás 

A hivatkozások tekintetében a Harvard-rendszer szabályai a mérvadóak. A szövegközi 

hivatkozások esetében e mondat a minta: egy szerző esetében (Molnár, 2010), két szerző 

esetében (Szabó – Gipsz, 2017), kettőnél több szerző esetében (Lakatos et al. 2002), valamint 

„szó szerinti idézet esetén az oldalszám feltüntetésével” (Lakatos et al. 2002:34).  

A forrásjegyzékben a felhasznált irodalmak felsorolása ABC sorrendben történjék. Kérjük, 

ebbe a részbe lehetőleg ne kerüljön olyan forrás, ami a szövegben nem került 

felhasználásra/jelölésre, illetve a szövegben jelölt források mindegyike legyen feltüntetve a 

szöveg végi forrásjegyzékben! 
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