
Bisnode Minősítés 

A Bisnode Minősítést a lehető legkorszerűbb, szofisztikált matematikai-statisztikai 

módszertannal, hazai és nemzetközi szakértők bevonásával fejlesztettük. A Minősítés a múltra 

vonatkozó információk felhasználásával jelzi előre, hogy milyen valószínűséggel válik a vizsgált 

cég az elkövetkező 12 hónap során fizetésképtelenné. Fizetésképtelennek tekintünk egy céget, ha 

csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene. A Minősítés egyik számszerűsíthető eredménye a 

Bisnode Rating, melynek értéke 1-től (legmagasabb kockázat) 100-ig (legalacsonyabb kockázat) 

terjed, így segítve a cégek rangsorolását azok kockázatossági szintje szerint. 

A Bisnode minősítésének másik számszerűsíthető kimenete a javasolt hitelkeret, ami többek 

között a vállalkozás pénzügyi adatain és a minősítés eredményén alapul. 

A múltra vonatkozó információk forrása a Bisnode adatbázisa; főbb adatelemei pedig – a 

minősítésben is felhasznált 4 adatcsoport szerint: 

1. Demográfiai csoport: a Bisnode adatbázisa tartalmazza az összes Magyarországon 

bejegyzett társas vállalkozást, ez lehetővé teszi például a kapcsolódások vizsgálatát is 

(leányvállalatok száma, vezetőkön keresztül kapcsolódó cégek száma, beolvadások, ezek 

közötti bedőlések stb.).  

2. Pénzügyi csoport: az elmúlt évekre vonatkozóan teljes a mérleg- és eredménykimutatások 

halmaza. Minden, a hivatalos forrásokban publikált pénzügyi adat megtalálható a Bisnode 

adatbázisában. 

3. Fizetési Tapasztalat csoport: az ún. Bisnode Fizetési Tapasztalat programnak 

köszönhetően részletes számlafizetési szokásokra vonatkozó információkkal rendelkezünk 

az aktív céguniverzum felére vonatkozóan (fizetési határidők, átlagos késedelem, 90 

napon túli késések stb.). 

4. Negatív információ csoport: szintén teljes lefedettséggel rendelkezünk az elérhető negatív 

információkkal kapcsolatban, mint például bírósági végrehajtások, adószám 

felfüggesztések, NAV jelentős tartozások, stb. Tapasztalataink szerint ezen negatív 

események és a később meginduló csőd-, és felszámolási eljárások között több esetben 

szignifikáns kapcsolat mutatható ki. 

A Minősítés fejlesztése során a logisztikus regresszió módszerével több száz változót vizsgáltunk 

és statisztikai összefüggéseket kerestünk az egyes megfigyelési időpontokban érvényes 

információk és az azokat követő 1 éves időintervallumokban esetlegesen bekövetkező 

fizetésképtelenné válások között. 



A scoring modell kialakításakor moduláris megközelítést alkalmaztunk, vagyis a fent említett 4 

csoport mindegyikét külön értékeltük, és ezután kombináltuk egy modellben. Így lehetővé válik a 

modell strukturálása, a különböző paraméterek hatásainak elkülönítése, valamint a modell a 

későbbi esetleges kiigazítások során rugalmasabban alakítható. 

A moduláris felépítésen felül a modellt két részre bontottuk az alkalmazotti létszám alapján. 

Statisztikai alapja az a tény, hogy a kis létszámú cégek fizetésképtelenné válásának valószínűsége 

akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint a nagyobb létszámú cégek esetében. A bontás 

eredményeképpen a minősítés tulajdonképpen két modellel működik (melyek mindegyike a fent 

említett négy modulból áll), melyek különböző változókat és súlyokat használnak, így 

kiküszöbölve a létszám okozta inhomogén kockázati eloszlást és pontosítva az előrejelzés 

hatékonyságát. 

A modell tiszta kimenete egy százalékosan kifejezett valószínűség, ami annak a valószínűségét 

mutatja meg, hogy a vizsgált vállalkozás az elkövetkező 12 hónap során fizetésképtelenné válik. 

A százalékos eredmények megjelenítésére a Bisnode Rating 1-100-as skálája az egyik sztenderd 

lehetőség. A skála különböző szintjeire a modell által számolt valószínűségek szerint kerülnek az 

egyes cégek. Például a Bisnode Rating 1-100-as skáláján a 3-as érték egy olyan kockázatossági 

tartományt jelöl, amibe a magyarországi cégek 0.38% tartozik és a fizetésképtelenné válásuk 

valószínűsége 46% és 39% között van. 

Tekintettel a 100 kategória nehézkes ábrázolására, a modell erejét a 100 kategóriából képzett 10 

darab 10-es csoporttal az alábbi ábrán illusztráljuk. Az ábrán a legfelső csoport – Bisnode Rating 

91-100 – a legkevésbé kockázatos, míg a legalsó csoport – Bisnode Rating 1-10 – a 

legkockázatosabb kategóriát jelenti. Ez a felosztás is jól illusztrálja a modell szeparációs 

képességét: a két szélső kategória között közel 1000-szeres a kockázatosságban mutatkozó 

különbség. 

 
1. ábra: Magyarországi cégek megoszlása és kockázatossága 10-es Rating kategóriák szerint 
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Javasolt hitelkeret 

A hitelkeret számítás alapja a cég legfrissebb éves árbevétele, amiből a hitelkeret végső összegét 

különböző korrekciós, illetve módosító paramétereket figyelembe véve állítjuk elő. A korrekciós 

tényezők többek között a pénzügyi adatok frissességétől, iparág-specifikus adatoktól és a cég 

minősítésétől függenek. Amennyiben pénzügyi információk egyáltalán nem érhetőek el, a 

hitelkeret a cég fő tevékenységének megfelelő iparági és egyéb iparág-specifikus adatokból kerül 

meghatározásra. 

A Bisnode által javasolt hitelkeretet a következő peremfeltételek fennállását feltételezve 

alakítottuk ki: 

• A vevő méretéhez képest közepes (m)értékű tranzakció: nem mindennapos vásárlás, de 

nem is többévente esedékes nagyberuházás. 

• Amennyiben a vevő felé párhuzamos hitelkihelyezések vannak folyamatban, akkor a vevő 

felé fennálló összes kintlévőség összegét a javasolt hitelkeret határozza meg. 

• A vevőnél átlagosan 5-8 hasonló hitelkihelyezés fut éven belül, különböző partnerekkel 

szemben. 

Rendszeres visszamérés 

A Bisnode Minősítés annak az eseménynek a valószínűségét adja meg, hogy adott cég ellen 12 

hónapon belül fizetésképtelenségi – csőd-, vagy felszámolási – eljárás fog indulni. Az előrejelző 

modell teljesítményét folyamatosan monitorozzuk, visszamérjük. A visszamérés során a 12 

hónappal korábbi minősítéseket (összes, aktív, működő cég) állítjuk szembe a cégek azóta 

befutott pályájával. Egy céget akkor tekintünk „rossznak”, ha a 12 hónap alatt fizetésképtelenségi 

eljárást indítottak ellene. Az előrejelzés sikerességének szemléltető eszköze a Receiver Operating 

Characteristic (ROC) görbe és a Performance Index (PI). 

A ROC görbe a valójában fizetésképtelenné váló cégek arányának (sikeres előrejelzés), vagyis a 

szenzitivitásnak és a valójában nem fizetésképtelenné váló ügyfelek arányának (sikertelen 

előrejelzés), vagyis az 1 – specifitásnak a teljes minősítési skála mentén történő ábrázolása. A 

könnyebb szemléltethetőség kedvéért az ábrázolást a következőképpen végeztük: 

• X-tengely: a Bisnode minősítés szerint csökkenő kockázatosság szerint sorba állítva az 

összes cég. Például a 30% a Bisnode Rating szerinti legrosszabb 30%-át jelenti a cégeknek. 

• Y-tengely a Bisnode minősítés szerint csökkenő kockázatosság szerint sorba állítva az 

összes, elmúlt 12 hónap alatt fizetésképtelenné vált cég. Például a 90% a Bisnode Rating 



szerinti legrosszabb 90%-át jelenti az elmúlt 12 hónap alatt fizetésképtelenné vált 

cégeknek. 

 

 

Szakmai körökben az egyik legjelentősebb mérőszám a 90%-os sikerességi arány, mely 

megmutatja, hogy a minősítés szerint az összes cég hány (legrosszabb) százaléka tartalmazza az 

összes „rossz”/fizetésképtelenné vált cég 90%-át. A Bisnode minősítés ezen értéke 16,56% a 

legfrissebb visszamérési (2017.07.01 + 12 hónap) adatok alapján. 

Az ábrán feltüntettük a Bisnode modell (fekete) mellett a két szélsőséges esetet is, ami a PI 

értelmezésében nyújt segítséget: 

• „Véletlen modell” (sötétkék), ami az előrejelző modell nélküli eredményt mutatja. Ebben 

az esetben például az összes legrosszabb cég 50%-a a „rossz” cégek 50%-át fogja 

tartalmazni. 

• Tökéletes modell (piros), ami az összes rossz céget pontosan beazonosítja. Ha a „rossz” 

cégek éves aránya például 3%, akkor ez azt jelenti, hogy a minősítés szerint sorba 

rendezett cégek legrosszabb 3%-a tartalmazza a fizetésképtelenné váló cégek 100%-át. 



A PI az adott modell teljesítményét egyetlen értékben összefoglaló mutató, ami azt mutatja meg, 

hogy a modell mennyire közelít a Tökéletes modellhez (PI=1). A Véletlen modell PI értéke 0. A 

Bisnode-modell PI értéke a legfrissebb adatok alapján 0.8605, ami a többi Bisnode ország lokális 

és generikus, vagyis minden bejegyzett céget minősítő modelljei közül az egyik legjobb érték. 

Megjegyezzük, hogy az előrejelző modellek körében már a 0.7-es érték is kiemelkedőnek számít. 


