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Áruhitel 

 

Természetesen a kkv-k finanszírozásához nem csupán a 

tulajdonos nyújthat hitelt, lehetőség van akár egyéni 

vállalkozó vagy egyéni cég esetén, akár gazdasági társaság 

esetén arra, hogy a tulajdonoson túlmenő hitellehetőség 

kerüljön igénybevételre. Ennek legegyszerűbb esete az, 

amikor a vállalkozás áruhitelhez jut. Ez lényegében annyit 

jelent, hogy a gazdasági életben, a piacon kialakult fizetési 

határidőhöz képest egy vagy több szállító hosszabb, sőt 

lényegesen hosszabb fizetési határidőt biztosít a vállalkozás 

részére. A piacon kialakult fizetési határidő nyolc, tizenöt, 

illetve harminc nap, tehát ezek a határidők még szokásosnak 

minősülnek. Nyilvánvalóan, ha egy vállalkozás elveszíti 

partnerei bizalmát, áruval már csupán haladéktalan fizetés 

esetén látják el. A megbízható vállalkozás azonban 90-180 

napos fizetési határidővel is vásárolhat, ami már beleesik az 

áruhitel közgazdasági fogalmába. Jellemző példa erre az 

építőipar, ahol az építőipari cég a megvásárolt anyagot 

beépíti, de a vállalkozói díjat esetenként csupán a szerződés 

teljesítésekor, vagy ezt követő időpontban kapja meg, 

megbízható partner esetében ezt a piac hajlandó tudomásul 
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venni, és a megvásárolt áru vételárának megfizetésére 

hosszabb határidőt is hajlandó biztosítani egy építőanyag 

kereskedő. Jellemző ezen kívül az áruhitel azokban az 

esetekben, ha a vállalkozó valamilyen vásárolt terméket 

dolgoz fel, és vagy a feldolgozás folyamata hosszú, vagy az 

értékesítési idő húzódik el. Számos példa található erre 

például a mezőgazdaság területén.  

 

Pénzkölcsönzés 

 

A pénzkölcsönzés a jelenlegi jogi szabályozás szerint 

kizárólag pénzintézeteken keresztül történhet, mert a 

jogosulatlan pénzintézeti tevékenység büntetőjogi kategória, 

ráadásul az így megkötött szerződés jogszabályba is ütközik, 

tehát az semmis. Pénzkölcsönzéssel erre feljogosított 

hitelintézet foglalkozhat, melynek alapvető szabályait a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 

évi CCXXXVII. sz. Tv. (a Hptv.) tartalmazza. Ennek V. 

Fejezete tartalmazza az egyes tevékenységi, működési 

szabályokat, míg a VI. Fejezet a prudens működésre 

vonatkozó alapvető szabályokat, követelményeket határozza 

meg.  
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 Számos hitelfajta létezik a kkv-k esetében, így például a 

legtipikusabbak a folyószámla hitel, a beruházási hitel, 

forgóeszköz-finanszírozási hitel, illetve a rulirozó hitel. A 

pénzintézet nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét 

akkor, ha eltérő feltételeket határoz meg a hitelfelvevő 

minősítésétől függően. A bankok a minősítéstől függően 

különböző kategóriákba sorolják a leendő adósokat annak 

megfelelően, hogy azok mennyire hitelképesek, milyen saját 

tőkével (ez a számviteli fogalom lényegében az adott 

vállalkozás naptári év végén rendelkezésre álló vagyona 

bemutatására alkalmas), milyen ingó és ingatlan vagyonnal 

rendelkezik a vállalkozás, ezek le vannak-e terhelve, vagy 

tehermentesek, milyen az adott banknál a vállalkozás 

előzményi élete, volt-e korábbi hitel, amely esetlegesen nem, 

vagy késedelmesen lett visszafizetve, és fontos mutató a 

vállalkozás tőkeereje.  

 

 


