
 
 
A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS 

ELMÉLETI ALAPJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS 

ELMÉLETI ALAPJAI 

   

Kovács Gábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi István Egyetem • Győr, 2011 

© Kovács Gábor, 2011 

 



 
Kézirat lezárva: 2011. január 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISBN 

Széchenyi István Egyetem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadásért felel a:  

Felelős szerkesztő:  

Műszaki szerkesztő:  

Terjedelem:  



 

Kovács Gábor 

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI 

A pénzügyi tervezés, amellett, hogy a vállalat jövedelmezõsége, sikeressége és a jövõbeli mûködése 
szempontjából kulcsfontosságú gazdasági változók értékének elõrejelzésére koncentrál, egyben a 
teljesítményértékelés eszköze és a külsõ környezethez való rugalmas alkalmazkodás záloga is  

A jegyzetben a pénzügyi tervezés témaköre a profitorientált üzleti vállalkozások nézõpontjából kerül 
bemutatásra. Nem fektetünk tehát külön hangsúlyt a magánszemélyek (pl. pénzügyi életpálya-tervezés) vagy 
például a költségvetési szervek ezirányú tevékenységére, bár a bemutatásra kerülõ ismertek � némi 
módosítással és kiegészítéssel � ezen felhasználók számára is hasznosak és alkalmazhatóak lehetnek. A témakör 
� jellegénél fogva � nem tárgyalható elkülönülten az általános vállalati pénzügyi, illetve menedzsment 
ismeretektõl. A pénzügyi tervezés folyamata során ugyanakkor elsõsorban az egyes vállalati mûködési 
részterületek közötti összhang, kapcsolat megteremtését kell célul tûzni, ami pénzügyi értelemben a 
finanszírozási és beruházási döntések kölcsönös determinációjában testesül meg.  

A jegyzet a pénzügyi tervezés során figyelembe veendõ általános összefüggések, törvényszerûségek és a 
folyamat során alkalmazandó eszköztár bemutatásakor a vállalat stratégia döntéseitõl indulva halad a rövid 
távú, operatív döntések irányába. A jegyzet elsõ felében � vállalat beruházási döntéseihez kapcsolódóan - kerül 
sor a projektértékelés módszertanának és legfontosabb gyakorlati eszközeinek bemutatására. Ezt követõen a 
pénzügyi tervezésnek a vállalati finanszírozásban betöltött szerepe kerül tárgyalásra.  

A tankönyvben található ismeretek elsajátítása révén az Olvasó képessé válik arra, hogy megértse és 
kezelni tudja a vállalati növekedés és finanszírozás közötti determinációt, megismerje és alkalmazni tudja a 
fontosabb finanszírozási elméleteket, modelleket és eszközöket. A beruházási döntésekhez kapcsolódóan pedig 
képes lesz arra, hogy � kifinomult és egyszerre többféle megközelítést is lehetõvé tevõ � módszerek 
segítségével értékelje a vállalkozás számára adódó potenciális befektetési lehetõségeket, projekteket.  
 
 
Gyõr, 2010. szeptember 30. 
 
       Dr. Kovács Gábor 
       Egyetemi adjunktus 



 

1 A pénzügyi tervezés alapjai 

 
Ahhoz, hogy részletesen és megfelelõ módon tudjunk foglalkozni a pénzügyi tervezés elméleti összefüggéseivel 
és eszközrendszerével, mindenképpen szükséges tisztázni a tervezés általános funkcióját, a vállalati 
döntésekben betöltött szerepét. A fejezetben ennek megfelelõen elsõként meghatározzuk a pénzügyi tervezés 
fogalmát, majd feltárjuk a vállalkozási döntésekhez való kapcsolódását, azonosítva a tervezés legfontosabb 
funkcióit és céljait. 

A fejezetben szó lesz a pénzügyi tervek legfontosabb típusairól, klasszifikációjáról, illetve bemutatjuk, 
hogy melyek a kritériumai egy megfelelõen és egyben hatékonyan mûködõ pénzügyi tervezési rendszernek, 
azaz milyen elvárásoknak és követelményeknek kell, hogy az megfeleljen. 
 

1.1 Vállalati stratégia és pénzügyi tervezés 
Elsõként bemutatásra kerül, hogyan illeszkedik globálisan a pénzügyi tervezés a vállalati döntésekhez, illetve 
milyen funkciót, szerepet tölt be egy vállalkozás mûködése, mûködtetése során. Ennek eldöntéséhez 
általánosságban magukat a vállalati döntéseket szükséges közelebbrõl is megvizsgálnunk. A vállalati döntések 
két fõ csoportja különíthetõ el aszerint, hogy rövid, vagy hosszú távú hatásokat generálnak-e a vállalkozás 
mûködése során: 

1. Operatív döntések 
2. Stratégiai döntések 

Az operatív döntések hatásai rövid távon jelentkeznek, megfelelõ végrehajtásuk a vállalkozás 
mindennapi mûködésének fenntartásához szükségesek. A stratégiai döntések a vállalkozás stratégiájának 
végrehajtását jelentik.  
 
Definíció: Vállalati stratégia = Azon tevékenységek, cselekvések sorozata, melyek a vállalat alapvetõ céljainak 
elérésére irányulnak. A stratégia a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait határozza meg. 

 
A stratégia a vállalati mûködés vezérfonala, magában foglalja a vállalati versenyelõnyök hangsúlyozását, az 
esetleges kulcsproblémák azonosítását, illetve lehetõvé teszi a vállalat számára a belsõ és külsõ környezet 
változásaihoz való alkalmazkodást is. A stratégia hosszú távú, alapvetõ célokat fogalmaz meg. A vállalkozások, 
vállalatok alapvetõ céljai lehetnek nem pénzügyiek, illetve pénzügyi jellegûek is. A nem pénzügyi célok közé 
tartozik például: 

 a vállalati dolgozók elégedettségének, illetve megfelelõ motivációjának biztosítása; 
 felelõsség a fogyasztók felé; 
 felelõsség a külsõ természeti környezet felé; 
 adott szolgáltatás megfelelõ színvonalon való biztosítása. 

A pénzügyi jellegû célok közé sorolható például az árbevétel, illetve nyereség növelése, a külsõ 
eladósodottság1 csökkentése, az árfolyamkockázat2 mérséklése. A legfontosabb, elsõdleges pénzügyi cél 
ugyanakkor a tulajdonosok vagyonának maximalizálása. Részvénytársaság esetén ez a cél egyenértékû a 
részvények árfolyamának maximalizálásával. Az összes többi, pénzügyi jellegû célkitûzés hosszú távon csupán 
ennek kell, hogy alárendelve legyen. A tulajdonosok vagyonának maximalizálását ugyanakkor nem szabad 
összetéveszteni a lehetõ legmagasabb nyereség elérésével. A jelenben elért magas nyereség ugyanis nem 
feltétlenül jelent garanciát a hosszú távú jövedelmezõ mûködésre, sõt, bizonyos esetekben, például 
amennyiben a kiemelkedõ eredményszint csupán a fejlesztések elmaradása révén megtakarított költségeknek 
köszönhetõ, a késõbbiekben a vállalkozás piaci pozíciójának gyengülését és értékének csökkenését is 
okozhatja.3 

                                                             
1 Mérhetõ pl. az idegen tõke/saját tõke mutatószám segítségével. 
2 Árfolyamkitettség. 
3 Amennyiben egy vállalkozás nem a megfelelõ mértékben költ fejlesztésre, az hosszú távon versenyképességének romlását 
és nyereségének csökkenését okozhatja. 



 

A vállalati stratégia része a pénzügyi stratégia, mely célja elsõdlegesen a vállalkozás pénzügyi céljainak 
megvalósítása. A pénzügyi stratégia emellett magában foglalja a vállalati stratégia közvetlen pénzügyi 
hatásokkal járó részterületeit is.4  
 

1.2 A pénzügyi tervezés célja és jelentõsége 
A vállalati stratégiát a vállalkozás üzleti terve tartalmazza. A pénzügyi terv az üzleti terv része és a vállalkozás 
pénzügyi stratégiájával áll szoros kapcsolatban. 
 
Definíció: Pénzügyi terv = A vállalkozás jövõre vonatkozó beruházási, finanszírozási (ezen belül 
osztalékpolitikai) döntéseit, illetve ezek pénzügyi hatásait tartalmazza. 
 
A pénzügyi terv tehát magában foglalja a vállalkozás 

 tõkeköltségvetését, 
 finanszírozási tervét. 

A tõkeköltségvetés tartalmazza a jövõben megvalósuló beruházások leírását, azok tõkeszükségletét, 
várható pénzáramlásukat, valamint kockázatuk becslését. A finanszírozási terv pedig azt határozza meg, hogy a 
megvalósítandó beruházásokat a vállalkozás mely forrásokkal és milyen módon finanszírozza.5 A finanszírozási 
terv része a vállalat osztalékpolitikára vonatkozó koncepciója is, ami meghatározza, hogy a vállalkozás a 
megtermelt nyereség mekkora hányadát fizesse ki osztalékként a tulajdonosok számára, illetve, hogy a profit 
mekkora hányada kerüljön újrabefektetésre. 

Egy vállalkozásnak számos esetben kell üzleti tervet, illetve ezen belül pénzügyi tervet összeállítania. A 
tervek készítése a vállalat normál mûködése esetén is elengedhetetlen, de mindenképpen fontos egy nagyobb 
volumenû projekt megvalósítása elõtt, illetve akár magának a vállalkozási tevékenységnek a beindítását 
megelõzõen. Pénzügyi terv összeállítása ugyancsak szükséges nagyobb volumenû külsõ forrásbevonás esetén is, 
gondoljunk itt például egy nagyobb összegû hitelfelvételre, mely során az üzleti terv (és ezen belül a pénzügyi 
terv is) a hitelkérelem kötelezõ tartalmi kellékei. 
 

1.3 A pénzügyi tervezés feladatai 
A pénzügyi terv készítésének céljai, a tervezés legfontosabb funkciói a következõkben foglalhatók össze:6 

 Beruházási és finanszírozási döntések összehangolása 
 Informáló �orientáló funkció 
 Ellenõrzési funkció 

A pénzügyi tervezés legfontosabb feladata a vállalkozás beruházási és finanszírozási döntéseinek 
összehangolása, a köztük lévõ egyensúly megteremtése. Pénzügyi értelemben ugyanis a beruházási és a 
finanszírozási (és ezen belül az osztalékpolitikai) döntések között szigorú determináció érvényesül, azaz ezek a 
döntések nem lehetnek egymástól függetlenek. Amennyiben ugyanis nincs megfelelés a tõkeköltségvetés és a 
finanszírozás között, akkor az üzleti terv sem lesz végrehajtható. Ennek bizonyítására és megértésére tekintsünk 
egy rövid példát: 

Tegyük fel, hogy vállalkozásunk jövõre nyereségének 10 százalékos növelését tervezi. Azonos jövedelmezõségi 
szint mellett ennek megvalósításához eszközállományának ugyanekkora emelése szükséges. Amennyiben a 
vállalat idén év végén 200 milliárd Ft-os mérlegfõösszeggel rendelkezett, a növekedés az eszközökbe történõ 20 
milliárd Ft-os befektetést jelent (beruházási döntés). Ennek értelmében a vállalkozásnak 20 milliárd Ft forrást 
kell elõteremtenie (finanszírozási döntés). Tegyük fel, hogy az idei évben a vállalkozás 15 milliárd Ft-os adózás 
utáni nyereségét realizált; a tavalyi évben az osztalékfizetési ráta pedig 40% volt. 

Esetünkben a beruházási döntések determinálják a finanszírozási döntéseket, mivel a 10%-os növekedés 
eléréséhez a vállalkozásnak 20 milliárd Ft-nyi (új) forrást kell elõteremtenie. Mivel az idei 15 milliárd Ft-os 
nyereség önmagában nem elegendõ a finanszírozásra, a vállalkozásnak mindenképpen (addicionális) külsõ 

                                                             
4 A pénzügyi stratégia tehát bizonyos értelemben a vállalati stratégia pénzügyi értelemben vett leképezõdése. 
5 Például egy 10 éves futamidejû beruházási hitel vegyen fel, vagy egy 15 éves futamidejû, változó kamatozású kötvényt 
bocsásson ki, stb. 
6 Részben Béhm (1994) alapján. 



 

forrást kell bevonnia.7 A külsõ forrásbevonás mértékét ugyanakkor a vállalkozás osztalékpolitikája is 
befolyásolja. Amennyiben ugyanis a vállalat ragaszkodik a korábbi évekre jellemzõ 40%-os osztalékfizetési 
rátához, akkor a 15 milliárd Ft-os nyereségbõl csak a maradék 9 milliárd Ft fordítható finanszírozásra, tehát 11 
milliárd Ft-nyi külsõ forrást kell elõteremteni.8 

A pénzügyi tervezés informáló-orientáló funkciója alatt azt értjük, hogy kiindulópontként kell, hogy 
szolgáljon a vállalkozás menedzsmentje számára az egyes konkrét cselekvési alternatívák mérlegelésekor, 
illetve a döntéshozatal során. A tervezés ellenõrzési funkciója pedig azt a célt szolgálja, hogy a pénzügyi 
döntések kontrollálhatók legyenek, illetve a tervektõl való eltérések alapján megvalósítható legyen egyfajta 
teljesítménymérés. A pénzügyi terv mellett magának az üzleti tervnek is fontos informáló-orientáló, illetve 
ellenõrzési funkciója van. 
 

1.4 A pénzügyi tervezés idõtávja 
A pénzügyi tervek legfontosabb csoportosítási ismérve a tervezés idõhorizontja, mely szerint három típus 
különíthetõ el: 

1. Hosszú távú pénzügyi tervezés 
2. Közép távú pénzügyi tervezés 
3. Rövid távú pénzügyi tervezés 

A hosszú távú tervezés minimum 3-5 éves tervezési idõszakot ölel fel; a közép távú 1-3 (maximum 5) évre, 
míg a rövid távú tervezés egy évnél rövidebb idõszakra vonatkozik. A hosszú és közép távú tervezés döntõen a 
vállalkozás stratégiájához, illetve üzleti tervéhez kapcsolódik, abból indul ki. Számos � fõleg kisebb méretû �
vállalkozás esetén a közép- és hosszú távú pénzügyi tervezés gyakran összemosódik, azaz önálló pénzügyi terv 
formájában nem ölt testet.9 

1.5 A pénzügyi tervezés folyamata 
A pénzügyi tervezés egy meglehetõsen összetett, komplex folyamatként fogható fel. Bár univerzális, teljesen 
standardizált pénzügyi tervezési rendszer nem létezik, vannak azonban olyan összefüggések, törvényszerûségek 
melyek mentén haladva kialakítható egy megfelelõen mûködõ, mûködtethetõ folyamat. A pénzügyi 
tervezésnek az alábbi fontosabb szakaszai különíthetõk el (Béhm 1994): 

1. Információgyûjtés 
2. Bázisvizsgálat, tervvariánsok összeállítása 
3. Végleges terv készítése 
4. Monitoring 

A pénzügyi tervezés elsõ lépése a tervezéshez szükséges információk összegyûjtése. Kiemelt fontossága miatt 
ezzel a szakasszal részletesebben is foglalkozunk. 
 

1.5.1 Információgyûjtés: a pénzügyi terv információs bázisa 
Ahhoz, hogy egy pénzügyi terv megbízható legyen, azaz reális jövõbeli feltételezésekkel tudjon élni, számos 
információra kell támaszkodnia. A legfontosabb információ-típusok a következõk: 

 Makrogazdasági prognózisok 
 Iparági prognózisok 
 Vállalati szintû prognózisok 

A makrogazdasági prognózisok az adott régió, illetve nemzetgazdaság legfontosabb gazdasági 
indikátorainak értékére vonatkozóan tartalmaznak elõrejelzéseket. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a 
várható inflációs ráta, a hazai valuta árfolyama (esetünkben Ft/euro, vagy Ft/dollár), a jegybanki alapkamat 
(vagy helyette az egy éves diszkontkincstárjegyek átlagos hozama), illetve az üzemanyagárak (pl. Brent kõolaj) 
árának alakulása. A makrogazdasági elõrejelzések készítése értelemszerûen nem a vállalkozás feladata, õ 
csupán felhasználója ezeknek az adatoknak. 

                                                             
7 Pl. banki hitelfelvétel révén. 
8 A 15 milliárd Ft-os nyereség 40%-a kerül osztalékként kifizetésre (6 milliárd Ft), tehát csak a fennmaradó 9 milliárd Ft 
fordítható beruházásra. 
9 A pénzügyi tervezés egyes típusairól a következõ fejezetekben lesz részletesen szó. 



 

A pénzügyi tervezéshez ugyancsak fontos háttérinformációt adnak az iparági prognózisok is. Az iparági 
elõrejelzések részben az adott iparágnak az általános helyzetére vonatkozóan tartalmaznak információkat, mint 
például az iparág átlagos jövedelmezõségének alakulása, az iparági méretének, koncentrációjának alakulása, 
illetve részben a szabályozórendszernek közvetlenül az adott iparágat érintõ változásairól szólnak (pl. a 
tevékenység ÁFA-kulcsának emelése). Az iparági prognózisok egy részét saját magának a vállalkozásnak is el kell 
elkészítenie, ennek kiemelt területe a versenytársak elemzése és a várható piaci részesedés alakulásának 
vizsgálata. 

Fontos, hogy a pénzügyi tervezés során számos, az adott vállalkozásra vonatkozó pénzügyi információ is 
megjelenjen a tervekben. Ezek az információk elsõdlegesen az elõzõ évek pénzügyi (számviteli) kimutatásaiból 
kell, hogy származzanak (fõkönyvi kivonatok, leltár, mérleg, eredménykimutatás, cash flow-kimutatás). A 
pénzügyi tervezés ugyanakkor nem épülhet csupán ezen adatok automatikus extrapolációjára, fontos, hogy az 
egyedi részinformációk alapján korrigáljuk a múltbeli adatokból eredõ trendet.10 
 

1.5.2 Tervvariánsok 
A tervezési folyamat fontos eleme az ún. bázisvizsgálat, ami a tervezés kiinduló állapotának bemutatását, 
elemzését jelenti. Lényeges, hogy a pénzügyi tervnek nem csupán a legvalószínûbb jövõbeli kimenetre 
vonatkozó akciótervet kell tartalmaznia, hanem a tervezõnek fel kell készülnie más lehetõségek 
bekövetkezésére is.  

Ennek megfelelõen legalább három különbözõ szcenárióra vonatkozó � bár természetesen egymástól 
nem független − pénzügyi tervet kell készíteni. Az elsõ szituáció a legvalószínûbb esetet írja le, ezt hívjuk 
�várható� forgatókönyvnek. Célszerû ugyanakkor legalább két másik verziót is készíteni; egyet arra az esetre, ha 
a �várható�-hoz képest kedvezõtlenebbül alakulnak az események (�pesszimista terv�) és egyet arra az esetre, 
ha a vártnál kedvezõbb helyzet következik be (�optimista terv�). A többféle kimenetre vonatkozó tervek 
segítségével rugalmasabban kezelhetõk a jövõbeli bizonytalanságok és a vállalkozás kisebb erõfeszítések árán 
képes alkalmazkodni. 
 

1.5.3 Végleges terv készítése 
A pénzügyi terv megfelelõ elkészítésével, felépítésével, tartalmával szemben � idõtávtól függetlenül � számos 
követelmény állítható fel, ezek közül a legfontosabbak a következõk: 

 ne csak elõrejelzés legyen; 
 ne az üzleti kockázatot minimalizálja; 
 megfelelõ visszacsatolást biztosítson; 
 megfelelõen részletezett legyen; 
 ne csak számviteli szemléletû legyen. 

A pénzügyi tervnek nem szabad csupán elõrejelzésnek lennie a korábban említett három kimenetelre 
vonatkozóan. A tervnek elõrejelzéseken kell alapulnia, de ezen felül tartalmaznia kell egy ún. akciótervet is, 
tehát annak leírását, hogy a vállalkozásnak adott helyzetekre hogyan, milyen lépésekkel kell reagálnia. A 
pénzügyi terv tehát nem csak elõrejelzés, hanem egyben jövõbeli cselekvések sorozata is. 

Fontos látni, hogy az üzleti tervezésnek nem célja az üzleti kockázat minimalizálása. A tervezés során 
természetesen foglalkozni kell a kockázat mérésével, de nem az a feladat, hogy olyan lépéseket tegyünk, 
melyek révén minimalizálni tudjuk azt. Egy vállalkozás � természeténél fogva � kockázattal jár, a tervezés célja � 
a vállalat stratégiája alapján � annak meghatározása, hogy mi az a kockázati szint, ami a vállalkozás számára 
még elfogadható, vállalható. A pénzügyi tervben ennek a kockázati profilnak kell kifejezõdnie, tehát a jövõben 
megvalósuló beruházási, finanszírozási döntések során törekedni kell arra, hogy ezt a kockázati szintet tudjuk 
tartani.  

Egy megfelelõen felépített pénzügyi tervnek ugyanakkor visszacsatolási lehetõséget (feedback) is kell 
nyújtania a tervezõ számára. Mindez azt jelenti, hogy folyamatosan ellenõrizni kell a tervek teljesülését, 
részletesen megmagyarázva a tervtõl való egyes eltérések okait. Fontos, hogy ez a tudás, ezek az információk 
folyamatosan beépüljenek a következõ idõszak(ok)ra vonatkozó üzleti tervekbe is. 

A pénzügyi tervezés során lényeges, hogy megtaláljuk a komplexitás és a kezelhetõség közötti kényes 
egyensúlyt. Minél több jövõbeli kimenetre kiterjed, illetve minél részletesebb akciótervet tartalmaz egy 

                                                             
10 Ha például az elmúlt 3 év mindegyikében árbevételünk 6%-kal emelkedett, még nem biztos, hogy a következõ évben is ez 
fog történni. Mindenesetre ez az érték (6%) jól felhasználható becslésünk kiindulópontjaként. 



 

pénzügyi terv, annál több idõt, erõforrást von el a vállalkozás részérõl. Egy túlzottan részletes, komplex 
pénzügyi terv végrehajtása nehézséget jelenthet és a közremûködõk számára megnehezítheti a terv 
teljesülésének ellenõrzését is. Minél bonyolultabb egy terv, annál nagyobb a tévedés valószínûsége is, hiszen 
egyszerre több változó jövõbeli értékére tartalmaz elõrejelzést. 

A pénzügyi tervezés során azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezek a tervek nem csupán a 
számviteli kimutatásokban, beszámolókban megtalálható információkat kell, hogy tartalmazzák. A pénzügyi 
tervnek a számviteli kimutatásokban található változók, mérõszámok várható jövõbeli értékén túl számos más, 
a vállalkozás üzleti tevékenységére vonatkozó pénzügyi adatot kell tartalmaznia.11 A számviteli szemléletmód 
alkalmazása tehát fontos, de nem kizárólagos eleme a pénzügyi tervezésnek. 
 

1.5.4 Monitoring 
Fontos látni, hogy a tervezési folyamat nem fejezõdik be a végleges terv elkészítésével, hanem tartalmaz egy 
további � nem kevésbé fontos - szakaszt is, ez pedig a monitoring. A monitoring révén � indokolt esetben - a 
terv végrehajtása során a tervezõnek lehetõsége nyílik a beavatkozásra, azaz a terv megfelelõ módosítására. A 
monitoring által gyakorolható a tervezés ellenõrzési funkciója, illetve lehetõség van a vállalkozás 
teljesítményének mérésére is. 

                                                             
11 Például a hitelek törlesztési terve, kamatkondíciói; a hitelbe történõ értékesítés feltételei, stb. 
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2 Beruházási projektek értékelésének statikus módszerei  

A pénzügyi tervezés folyamata során � mint ezt már korábban említettük � elsõsorban a vállalkozás pénzügyi 
döntéseire vonatkozóan kell stratégiát, illetve operatív tervet készíteni. Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozás 
várható beruházási, illetve finanszírozási (ezen belül osztalékpolitikai) döntéseit kell figyelembe vennünk. Jelen 
fejezetben elkezdjük a pénzügyi tervezésnek a vállalkozás beruházási döntéseire vonatkozó részterületeinek 
tárgyalását. Részletesen tehát azzal foglalkozunk, milyen módon tervezhetõk a jövõbeli beruházások, illetve 
hogyan tudja a vállalkozás az egyes beruházási alternatívákat értékelni és közülük választani. 

A vállalat pénzügyi döntéseinek egyik meghatározó csoportját a beruházási döntések alkotják.  

Definíció: Beruházási döntés = A vállalkozás által megvalósítandó befektetések kiválasztását, meghatározását 
jelenti. 

A beruházási döntések kapcsán tehát arra keresünk választ, hogy a vállalkozás milyen befektetéseket valósítson 
meg. Ahhoz, hogy egy vállalkozás megfelelõ beruházási döntéseket hozhasson, elengedhetetlen a lehetséges 
alternatívák pénzügyi értékelése. Egy termelõ-, vagy szolgáltató tevékenységét folytató vállalkozás alapvetõ 
célja, hogy az alaptevékenységéhez kapcsolódó olyan projekteket valósítson meg, melyek várhatóan növelni 
fogják a vállalkozás értékét. Ennél fogva a továbbiakban elsõsorban ezeknek a projekteknek az értékelésére 
fogunk koncentrálni.12A projektek értékelése segítségével a következõ kérdésekre kaphatunk választ: 

1. Érdemes-e az adott projektet elfogadni? 
2. Ha elfogadjuk a projektet, az mennyivel fogja növelni a vállalkozás értékét? 
3. Hogyan állítható fel adott beruházási alternatívák sorrendje? 

Az elsõ feladat fontossága már elsõ ránézésre is egyértelmû, hiszen a megfelelõ projektek kiválasztása 
alapvetõ jelentõségû a vállalkozás hosszú távú nyereséges mûködéséhez. Ugyancsak fontos a megvalósítandó 
projekt értékteremtõ erejének meghatározása, azaz annak mérése, hogy az adott projekt mennyiben tud 
hozzájárulni a vállalkozás jövedelemtermelõ képességéhez. Elõfordulhat ugyanakkor az is, hogy adott 
szituációban több beruházási alternatíva is vonzónak tûnhet, vállalkozásunk ugyanakkor � kapacitás, illetve 
erõforrás hiányában � nem tudja, nem kívánja mindegyiket megvalósítani. Ebben az esetben mindenképpen 
szükséges a projektek egyfajta rangsorolása is.13 

A projektértékelés folyamatának három fõ lépése különíthetõ el markánsan egymástól: 
1. A projekt pénzáramlásának meghatározása. 
2. A pénz idõértékének megfelelõ kezelése. 
3. A döntési szabály kiválasztása. 

A továbbiakban az egyes lépésekkel egyenként, részletesen fogunk foglalkozni.  
 

2.1 A projektek pénzáramlásának meghatározása 
A projekt pénzáramlásának meghatározása a projektértékelés folyamatának kiindulópontja. A projekt 
elfogadásából eredõ pénzáramlás felírása ugyanakkor általában meglehetõsen nehézkes � és ez nemcsak az 
esetleges hosszabb �futamidõ�, illetve a jövõbeli bizonytalanság következménye. A pénzáramlás 
meghatározásakor ugyanis a legnehezebb feladatok a következõk: 

 Milyen hatásokat vegyük figyelembe? 
 Hogyan mérjük, számszerûsítsük pénzügyileg az egyes hatásokat? 

Az elsõ feladat azért bonyolult, mert nehézkes beazonosítani az összes olyan hatást, amely a projekt 
elfogadásából következik. Ha nem járunk el körültekintõen, figyelembe vehetünk olyan hatásokat, melyeket 
nem volna szabad; illetve elkerülheti a figyelmünket számos olyan hatás, melynek viszont meg kellene jelennie 
a pénzáramlásban. Az egyes hatások kvantifikálása, mérése ugyancsak összetett feladat, sok esetben további 
kalkulációkat igényel. 

A pénzáramlás felírásakor a következõ három elvet célszerû szem elõtt tartanunk (Brealy-Myers 2005): 
                                                             
12 Nem térünk tehát ki a vállalkozások csupán pénzügyi jellegû befektetéseinek értékelésére, mint pl. a forgatási célú 
részvényvásárlás, a származtatott ügyletek spekulációs célú kötése, stb. 
13 Bár bizonyos esetekben a második kérdés megválaszolása automatikusan maga után vonja a projektek rangsorolásának 
képességét is, elõfordulnak olyan szituációk is � a projektek kölcsönhatása esetén � amikor a projektek közüli választás 
további elemzését igényel. Ezekrõl az esetekrõl a következõ fejezetben lesz szó. 



 

 I. Tényleges pénzáramlások elve 
 II. Növekményi elv  
 III. Az infláció következetes kezelése 

 

2.1.1 A tényleges pénzáramlások elve 
A tényleges pénzáramlások elve azt jelenti, hogy a pénzáramlás felírásakor csak a pénzügyileg is realizálódó, 
realizálódásra kerülõ bevételeket, illetve kiadásokat szabad figyelembe venni. Pénzügyileg akkor kerül 
rendezésre egy tétel, ha a vállalkozás pénzeszközeinek egyenlege az adott tétellel azonos összeggel növekszik 
(bevétel esetén), illetve csökken (kiadás során). Egyszerûbben fogalmazva bevétel esetén ez azt jelenti, hogy az 
adott összeget a vállalkozás számlájára átutalják, vagy az készpénzben rendezésre kerül.  

A tényleges pénzáramlások elvének figyelembe vétele elengedhetetlen fontosságú, mivel az üzleti 
életben számos esetben elválik egymástól a bevételek, költségek felmerülése, illetve pénzügyi realizálódásra. 
Ennek illusztrálására tekintsük a következõ példát! 

Vállalkozásunk 20 millió Ft értékben ad el terméket az egyik kereskedelmi partnere számára. A termékek 
ellenértékének 20 százaléka azonnal fizetendõ, a maradék 80 százalék pedig 1 hónapon belül. A számviteli 
elszámolások szabályai szerint vállalkozásunk árbevétele a tranzakció következtében 20 millió Ft-tal fog 
növekedni. Annak ellenére tehát, hogy azonnal csak 4 millió Ft pénzbevételt realizál vállalkozásunk, a számviteli 
kimutatások (esetünkben az eredménykimutatás) alapján 20 millió forintnyi bevétel lenne megállapítható. 

Számviteli értelemben a vállalkozásnak bevétele a termék értékesítésekor, tehát közvetlenül a számla 
kibocsátása után keletkezik. Az árbevétel értékében tehát egybõl tükrözõdik az összeg okozta növekedés. Ezzel 
szemben a pénzáramlás felírásakor � a tényleges pénzáramlások elve alapján � a teljes összeget nem vehetjük 
figyelembe, csak akkor, ha az pénzügyileg ténylegesen realizálódott. 

A tényleges pénzáramlások elvének figyelembe vétele elengedhetetlen a következõ esetekben: 
 Hitelbe történõ értékesítés. 
 Hitelbe történõ vásárlás. 
 Az értékcsökkenés elszámolása. 

Az elsõ két szituáció lényegét gyakorlatilag szemléltettük az elõbb, a hitelbe történõ értékesítés példáján. 
Az értékcsökkenés megfelelõ kezeléséhez azonban ugyancsak figyelembe kell vennünk a tényleges 
pénzáramlások elvét. Az értékcsökkenés ugyanis költség, de nem kiadás. Az eredménykimutatásban 
költségként elszámolható, tehát csökkenti az adóalapot, pénzkiadással azonban nem jár. A pénzkiadások 
meghatározásakor az értékcsökkenési leírást tehát nem szabad figyelembe vennünk, annak közvetlen hatása 
nincsen a projekt pénzáramlására.14 
 

2.1.2 A növekményi elv 
A növekményi elv azt mondja ki, hogy csak azokat a hatásokat � de azokat teljes körûen - szabad figyelembe 
vennünk a pénzáramlás felírásakor, melyek a projekt elfogadásából következnek, azaz kizárólag annak 
köszönhetõek. Minden olyan hatást mérnünk kell tehát, amelyet a projekt megvalósítása a vállalkozás értékére 
várhatóan gyakorolni fog. Bár ez az elv elsõ ránézésére teljesen egyértelmûnek tûnik, gyakorlati alkalmazása 
igencsak nehézkes. A növekményi elv legfontosabb alkalmazási területei a következõk: 

1) Származékos hatások kezelése 
2) Nettó forgótõke-igény 
3) Általános költségek felosztása 
4) �Elsüllyedt költségek� kezelése 
5) Tõke alternatívköltségének figyelembe vétele 

 
2.1.2.1 A származékos hatások kezelése  
A származékos hatások kezelése a növekményi elv alkalmazásának egyik legfontosabb megnyilvánulása. 
 
Definíció: Származékos hatás = Az a hatás, amit az adott projekt elfogadása a vállalkozás más részeire gyakorol. 
 

                                                             
14 Közvetett hatása viszont van, mivel csökkenti az adóalapot, így a fizetendõ társasági adót is. 



 

Amennyiben tehát a projekt megvalósítása következtében a közvetett hatások miatt a vállalkozás értékében 
további változások várhatók, akkor ezeket is számszerûsíteni kell és figyelembe kell venni a projektrõl való 
döntés során. Ennek megértésére tekintsük a következõ példát! 

Vállalkozásunk 2009-ben vásárolt egy építési telket a város egy külsõ kerületében. Még ebben az évben 
elindított egy lakásépítési projektet, mely a terület 80%-át hasznosítja lakóépületek számára. A projekt az 
elõzetes értékelés alapján nyereségesnek ígérkezik. A terület kihasználatlan részén a vállalkozás egy 
bevásárlóközpont építését tervezi. Ez a projekt azonban kevésbé tûnik vonzónak, mivel várhatóan jelentõs 
nyereséget nem fog hozni, jó esetben is csak nullszaldós lesz.  
A bevásárlóközpont megvalósítása ugyanakkor, azáltal hogy jelentõsen javítja a környék szolgáltatásokkal való 
ellátottságát, árfelhajtó hatást gyakorol a lakópark értékesítésre kerülõ ingatlanjai számára, azaz növeli annak 
a projektnek az értékét. Más szóval, ebben az esetben erõteljes pozitív származékos hatás figyelhetõ meg. Ha 
nem vesszük figyelembe a projekt elfogadásából eredõ összes hatást, azaz eltekintünk a növekményi elv 
alkalmazásától, a bevásárlóközpont nem fog megépülni � pedig összességében növelné a vállalkozás értékét. 
Csak akkor járhatunk tehát el helyesen, ha számolunk a származékos hatásokkal is. 

 
2.1.2.2 Nettó forgótõke-igény 
A nettó forgótõke-igény kezelése a növekményi elv alkalmazásának egy másik fontos esete. A nettó forgótõke 
számviteli értelemben a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek értéke közötti különbség nagyságát 
mutatja. Ezáltal ez a mérõszám a vállalat likviditásának egyik fontos indikátora is egyben. Amennyiben a 
pénzáramlás felírásának céljából alkalmazzuk ezt a fogalmat, akkor a következõ definíció adható: 

Definíció: Nettó forgótõke = Az a pénzösszeg, aminek a folyamatos és zavartalan üzletmenet biztosítása miatt 
folyamatosan a vállalkozás rendelkezésére kell állnia. 
 
Folyamatos és zavartalan üzletmenet alatt azt értjük, hogy a vállalkozásnak képesnek kell lennie arra, hogy 
kezelje a bevételek és kiadások pénzügyi realizálódása között esetlegesen kialakuló idõbeli eltéréseket. Mindez 
azt jelenti, hogy a vállalatnak egyfajta �tartalékot� kell képeznie arra az esetre, ha például olyan váratlan 
kiadások merülnének fel, melyek rövid távon azonnal fizetési kötelezettséggel járnak. Amennyiben egy 
vállalkozás nem képes ezeket a hatásokat kezelni, az komolyan veszélyezteti likviditását és hosszú távon a 
vállalat bukásához (csõdjéhez) is vezethet. Ennek megfelelõen érdemes tehát megvizsgálni, vajon milyen 
hatásokat gyakorol a nettõ forgótõke-igény kezelése a pénzáramlás felírására. Összességében három fontos 
pénzügyi hatás figyelhetõ meg: 

a) Kezdeti forgótõke-igény biztosítása 
b) A forgótõke-igény �testre szabása� 
c) A forgótõke felszabadulása 

A kezdeti forgótõke-igény biztosítása azt jelenti, hogy a korábban említett � ideálinak tartott nagyságú � 
pénzügyi tartalék összegét a vállalkozásnak félre kell tennie. Tekintsünk képletesen ezt úgy, mintha ezt az 
összeget félretennénk a vállalati trezorba és csak végszükség esetén nyúlnánk hozzá. Mindez azt jelenti, hogy 
ezt az összeget �kivesszük s zsebünkbõl�, tehát normál esetben nem költhetjük el. A pénzáramlás felírásában ez 
úgy fog megjelenni, hogy induláskor (0. év) ezt az összeget kiadásként fogjuk szerepeltetni, mivel csökkenti a 
rendelkezésünkre álló (és elkölthetõ) jövedelmet. 

A forgótõke-igény kezelése során nem szabad elfeledkezni a forgótõke nagyságának folyamatos �testre 
szabásáról� sem. A vállalati forgótõke nagysága ugyanis � részben a vállalkozás fejlõdésével, részben az üzleti 
környezet változása miatt � idõben is jelentõs ingadozást mutathat, azaz a szükséges tartalék optimális 
nagysága évrõl-évre eltérõ lehet.  

Ennek következtében elõfordulhat, hogy például a 2. évben a korábban �félretett� 3 millió forintot �tartalék� 
már nem elégséges, ezért, tegyük fel, további 1 millió Ft addicionális tartalékot kell képeznünk. Ez a 
pénzáramlásban úgy jelentkezik, hogy már az elsõ év végén biztosítanunk kell az említett 1 millió Ft többletet � 
hogy a 2. év egésze alatt (és késõbb is) folyamatosan rendelkezésre álljon. A pénzáramlás felírásakor ez úgy 
jelentkezik, hogy az elsõ évhez 1 millió forintnyi pluszkiadást (többletköltséget) kell beírnunk. 

Összefoglalva tehát, az addicionális forgótõke-igény pénzügyi hatásait mindig az elõzõ idõszaki 
pénzáramlás(tag) felírásakor kell figyelembe venni. Amennyiben a forgótõke-igény nõ, akkor ez növeli 
pénzkiadásainkat (nagyobb összeget kell félre tenni), amennyiben pedig esetlegesen csökken, akkor a 
bevételek nõnek ugyanennyivel (nem kell már annyit félretennünk, �kivehetünk pénzt a trezorból� és szabadon 



 

elkölthetjük). Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy a pénzáramlásra ezekben az esetekben 
csupán a forgótõke-igény változása lesz hatással. 

A pénzáramlás felírásakor a forgótõke-igény kezelésének harmadik fontos hatása a forgótõke 
felszabadulása. A forgótõke felszabadulásáról akkor beszélünk, amikor a projekt befejeztével a vállalkozásnak 
már nincs szüksége a korábban erre a célra, ehhez a tevékenységhez tartozóan �félretett� tartalékra és így ez az 
összeg szabadon elkölthetõvé válik. A pénzáramlás felírása során az úgy jelenik meg, hogy az utolsó év 
pénzáramlásában a bevételek összege a forgótõke nagyságával fog nõni. 

Illusztrálandó a nettó forgótõke-igény kezelésének a pénzáramlás felírására gyakorolt hatásait, 
támasszuk alá az elmondottakat egy konkrét példával is! 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy � korábbi hasonló projektek megvalósítása révén szerzett tapasztalatok alapján - projektünk 
kezdeti nettó forgótõke-igénye 30 millió forintra tehetõ. A projekt 5 éves élettartama alatt a forgótõke igény � 
a vállalkozás fejlõdésével és az árbevétel emelkedésével párhuzamosan � évente kb. 2 millió Ft-tal nõ. 
Határozzuk meg a forgótõke-igény hatását a projekt pénzáramlására! 
 
Megoldás 
A projekt indulásakor 30 millió forintnyi kezdeti nettó forgótõke-igény keletkezik, ami a jelenhez (0. év) tartozó 
cash flow-tag esetén a pénzkiadásokat növeli. Ezt követõen évente 2 millió Ft-tal nõ a nettó forgótõke összege, 
ami szintén a pénzkiadásokat emeli meg ugyanekkora összeggel. Mivel azonban a megemelkedett nettó 
forgótõke-igény mindig a teljes (új) évre vonatkozik, ezért azt már az elõzõ idõszak (év) végén biztosítani kell. 
Ennek megfelelõen a második évre vonatkozó 32 millió forintnyi �tartalék� eléréséhez már az elsõ év végén �el 
kell helyezni� az addicionális 2 millió forintot, ami az elsõ év kiadásait növeli. Ennek megfelelõen, figyelembe 
véve az összes hatást, a kiadások 2 millió forinttal fognak emelkedni évente az elsõ évtõl kezdve a negyedik évig 
bezárólag. 
 

Idõszakok (év) 0. 1. 2. 3. 4. 5. 
Nettó forgótõke igény 0. 30 32 34 36 38 
Nettó forgótõke változása 30 2 2 2 2  
Pénzbevételek      +38 
Pénzkiadások +30 +2 +2 +2 +2  
Egyenleg -30 -2 -2 -2 -2 +38 

 
A projekt lezárultával, az 5. év végén az �addig összegyûlt� nettó forgótõke felszabadul, �tovább már nincs rá 
szükség�, tehát elkölthetõvé válik. Ez a pénzbevételeinket 38 millió forinttal fogja megemelni. A táblázat 
�Egyenleg� sorából látható, hogy � a projekt teljes élettartama alatt � a nettó forgótõke hatása összességében 
zérus (-30-2-2-2-2+38=0) volt a pénzáramlás egyenlegére.15 Miért szükséges akkor mégis mérnünk, illetve 
felírnunk ezeket a hatásokat? Egyrészt azért, mert a vállalat fizetõképességének biztosításához a megfelelõ 
forrásokat biztosítani kell, azaz például a kezdeti 30 millió forintnyi �befektetés� (pénzkiadás) elengedhetetlen a 
forgótõkébe ahhoz, hogy a mûködés biztosított legyen. Amennyiben a vállalat menedzsmentje ezzel nincsen 
tisztában és ez az összeg nem áll rendelkezésre, az komoly pénzügyi problémákat okozhat. Másrészt pedig, az 
egyenleg által mutatott hatások összege hibába ad nullát, a pénz idõértéke miatt tudhatjuk, hogy valójában 
pénzügyileg ezek a hatások közvetlenül nem adhatók össze (nem ekkorák) és így összegük is el fog térni a 
zérustól.16 
 
2.1.2.3 Az általános költségek felosztása 
A növekményi elv konzisztens alkalmazása talán az általános költségek felosztása esetén a legnehezebb. Az 
általános költségek közé sorolhatók például bizonyos közüzemi díjak (pl. világítás), illetve vezetõi fizetések (pl. 
vezérigazgatói bér) és még számos olyan költségelem, mely egyidejûleg több projektet is érint. Számviteli 
értelemben ezeket az általános költségeket általában megpróbáljuk felosztani az egyes projektek között, hogy 
azok jövedelmezõség egyértelmûen megítélhetõ legyen. 

Tegyük fel, hogy vállalkozásunk három, viszonylag függetlenül mûködõ és gazdálkodó divízióból áll. A három 
szervezeti egység közös felügyeletét ellátó vezérigazgató bére havi 1,2 millió forintot tesz. Ahhoz, hogy az egyes 
                                                             
15 A hatások összegének egyébként mindig nullának is kell lennie, feltéve, hogy rövid lejáratú követeléseink és 
kötelezettségeink pénzügyileg is realizálódni fognak. 
16 A pénz idõértékének kezelésérõl a fejezet késõbbi részében lesz szó. 



 

divíziók nyereségességét meg tudjuk ítélni, szükséges, hogy figyelembe vegyük ezt a bért (kiadást) is, 
pontosabban ennek az adott projektre esõ részét. Ha feltételezzük, hogy a vezérigazgató nagyjából ugyanannyit 
foglalkozik a három egységgel, akkor indokolt a bér egyenletes felosztása, azaz éves szinten 1,2/3=0,4 millió 
forint �többletköltség� figyelembe vétele. 

Egy új projekt pénzáramlásának felírásakor ugyanakkor az általános költségek kezelésének egy másféle � a 
növekményi elven alapuló � kezelése indokolt. Ennek értelmében az általános költségeknek csupán az új 
projekt elfogadása, mûködtetése következtében keletkezõ többlete vehetõ figyelembe a pénzáramlás 
felírásakor.  

Korábbi példánknál maradva, a vezérigazgató bérét (illetve annak bizonyos részét) csak akkor kell, hogy 
figyelembe vegyük az új projekt pénzáramlásában, amennyiben az a többletfeladatok miatt megemelkedett, 
vagy várhatóan emelkedni fog. Ellenkezõ esetben ez a tétel a pénzáramlásban semmilyen formában sem 
jelentkezik. A vezérigazgató bérét ugyanis az új projekt megvalósításától függetlenül is ki kell (ki kellett) fizetni, 
tehát az �nem a projekt elfogadása miatt� keletkezett, ami ellentmondana a növekményi elvnek. 

Természetesen amennyiben a vállalat egyes divízióinak (projektjeinek) jövedelmezõségét szeretnénk számviteli 
értelemben összehasonlítani, akkor már számolnunk kell az általános költségek felosztása kapcsán keletkezett 
többletköltségekkel is. 
 
2.1.2.4 �Elsüllyedt költségek� kezelése 
Gyakorta elkövetett hiba a pénzáramlás felírásakor az ún. �elsüllyedt költségek� nem megfelelõ kezelése. 

Definíció: Elsüllyedt költségek = A projekt megvalósításához kötõdõ költségek közül azok, melyek pénzügyi 
realizálódására (kifizetésére) még az adott projektrõl való döntés elõtt sor került. 
 
Az elsüllyedt költségek közé sorolható például egy olyan, korábban megvásárolt (és kifizetett) gép költsége, 
melyet az új projekt során használni fogunk. A növekményi elv általános definíciójából következõen az 
elsüllyedt költségeket � alapértelmezés szerint � figyelembe kell venni a projekt pénzáramlásának felírása 
során. Ennek közvetlen oka az, hogy ezek a költségek már kifizetésre kerültek, tehát az új projekttõl függetlenül 
merültek fel, azaz nem annak elfogadása következtében.  

Tegyük fel, hogy vállalkozásunk tavaly vásárolt egy komplex termelõ-berendezést 20 millió forint értékben, 
melyet azonban az elmúlt évben egyáltalán nem használt. A gép piaci értéke � figyelembe véve az amortizációt 
és az inflációt is � nominálisan nem változott, azaz jelenleg is 20 millió forintra tehetõ. A vállalat egy új projekt 
megvalósítását fontolgatja, mely során ez a termelõ-berendezés is hasznosítható lenne. A projekt 
pénzáramlásának felírásakor (és a megvalósításról való döntéskor) nem mindegy, hogy ez a tétel hogyan 
szerepeljen. Mivel a gépet már korábban megvettük, logikusnak tûnik eltekinteni annak beszerzési költségétõl. 
Ez azonban ellentétes a növekményi elvvel. A projekt ugyanis valójában csak akkor tekinthetõ nyereségesnek, 
ha ezt a 20 millió forintot is �ki tudja termelni�, azaz a költségek között meg kell jelennie ennek a tételnek is. Ha 
nem szerepeltetnénk ezt a tételt a költségek között, lehet, hogy a projekt nyereséges lenne - például 15 millió 
forint profitot hozna � ez a nyereség azonban kisebb lenne, mint amit a gép piaci eladásából tudnánk realizálni 
(20 millió Ft), azaz összességében mégis rosszul járnánk. 

Vannak azonban olyan esetek is, amikor az elsüllyedt költségeket nem szabad figyelembe venni az új projekt 
pénzáramlásában. Ez akkor fordulhat elõ, amennyiben az adott eszköznek (melyhez tartozó költségrõl 
beszélünk) nem létezik alternatív hasznosítási lehetõsége, illetve amennyiben az abból származó jövedelem 
lényegesen alacsonyabb annál, mint amekkora értéket az eszköz az új projekt révén létre tud hozni. 
 
2.1.2.5 A tõke alternatívköltségének figyelembe vétele 
A növekményi elv alkalmazásának egy további fontos esetét a tõke alternatívköltségének a kezelése jelenti. 

Definíció: Tõke alternatívköltsége = Az a jövedelem, amelyet a projekt megvalósításához szükséges erõforrások 
más jellegû felhasználása révén realizálhatunk. 
 
Azt a jövedelmet tehát, amit az erõforrások alternatív, más célú felhasználása során realizálhatnánk, a 
pénzáramlás felírásakor negatív elõjellel, azaz kiadásként kell figyelembe vennünk. Ennek bizonyítására 
tekintsük a következõ példát! 

Tegyük fel, hogy azon gondolkodunk, hogy korábbi fõállásunkat feladva vállalkozói tevékenységbe kezdünk. Ez 
elõtt a fontos döntés elõtt mindenképpen érdemes felmérni, vajon anyagilag megéri-e számunkra a váltás. 
Tegyük fel, hogy fõállásunkból származó jövedelmünk (adózás után) átlagosan havi 200 ezer Ft-ot tett ki. 



 

Vállalkozói tevékenységünk � elõrejelzéseink szerint � várhatóan nyereséges lesz, bevételeink havi szinten 
átlagosan 180 ezer Ft-tal fogják költségeinket meghaladni (az adófizetési kötelezettséget is figyelembe véve). 
Az új projektet (=vállalkozói tevékenység) esetünkben viszont csak akkor szabadna elfogadni, ha legalább 200 
ezer Ft-ot hozna, tehát legalább annyit, mint a tõke alternatívköltsége (=korábbi fizetésünk). Akkor járunk el 
tehát helyesen, ha a projekt pénzáramlásában a 200 ezer Ft-ot mint kiadást szerepeltetjük � hiszen ha a projekt 
még így is nyereségesnek mutatkozik, akkor összességében tényleg jobban jártunk (nõtt a jövedelmünk) mint a 
fõállású munkavégzés esetén � tehát megéri váltani.17 

 

2.1.3 Az infláció következetes kezelése 
A pénzáramlás felírásának egy másik kritikus pontját az infláció kezelése jelenti. Amennyiben ugyanis egy 
projekt pénzáramlását próbáljuk meghatározni, általában több évre elõre kell tekintenünk a jövõbe � ilyen 
hosszú idõtáv esetén pedig szinte minden makrogazdasági szituációban számolnunk kell inflációs hatásokkal. Az 
infláció következében tehát hosszú távon valószínûleg emelkedni fognak bevételeink (pl. eladási egységár), 
illetve kiadásaink is (pl. beszerzési költségek, bérköltség). A kérdés tehát az, hogyan vegyük figyelembe az 
inflációs hatásokat a pénzáramlás felírásakor. Az inflációs hatások kezelésének alapvetõen kétféle módja van: 

1) Nominális pénzáramlás felírása 
2) Reálpénzáramlás felírása 

 
2.1.3.1 A nominális pénzáramlás 
Az inflációs hatások figyelembe vételének leggyakoribb módja az úgynevezett nominális pénzáramlás 
meghatározása.  

Definíció: Nominális pénzáramlás = A pénzáramlás felírásának az az esete, amikor a pénzáramlás-tagot a hozzá 
tartozó jövõbeli idõpontnak (idõszaknak) megfelelõ jövõbeli pénzben fejezzük ki. 
 
Tegyük fel, hogy jövõre és két év múlva is 100 db termék eladását valószínûsítjük. A termék eladási ára jelenleg 
5000 Ft, jövõre várhatóan 5200 Ft-ra lesz emelhetõ, míg két év múlva 5300 Ft-ra mehet fel. Nominális 
pénzáramlás felírása esetén a jövõbeli bevételek nagyságát jövõbeli pénzben kell meghatároznunk, azaz az új 
árak figyelembevételével. Ennek megfelelõen várható bevételünk 1 év múlva 100db∙5200Ft = 52 eFt, 2 év múlva 
pedig 100db∙530Ft = 53 eFt lesz � ezek az értékek kerülnek tehát majd a pénzáramlás bevétel sorába. 

A nominális pénzáramlás felírásakor tehát � támaszkodva az inflációs elõrejelzésekre � a várható inflációval 
növelt bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra. Az eljárás során � alapfeltevésként � abból indulunk 
ki, hogy bevételeink és kiadásaink is a mindenkori inflációnak (pl. a fogyasztói, vagy termelõi árindexnek) 
megfelelõ mértékben fognak emelkedni. Amennyiben nem, akkor ezeket az értékeket még korrigálnunk kell a 
várható inflációs rátától való eltérés mértékével is.  

A nominális pénzáramlás felírása során komoly nehézséget jelent, hogy minden egyes idõpontra 
(idõszakra), amikor bevételünk realizálódik, vagy kiadásunk merül fel, meg kell határoznunk a várható inflációs 
ráta értékét.18 Sõt, amennyiben megítélésünk szerint a minket érintõ árak nem feltétlenül csak az inflációs 
hatások következtében változnak, akkor számolnunk kell még a várható inflációs rátától való eltérés mértékével 
is. 

Tegyük fel, hogy a várható inflációs ráta a következõ évre 10%. Termékünk jelenlegi ár 200 dollár, a várható 
eladási mennyiség 1000 db. Amennyiben termékünk ára az inflációs hatásoknak megfelelõen változik, akkor 
jövõre 200∙1,1=220 dolláros eladási egységárral számolhatunk, ami egy év múlva C1=220∙1000=220 ezer 
dolláros bevételt (nominális pénzáramlást) eredményez. Elõfordulhat ugyanakkor, hogy az éles piaci verseny 
miatt nem áll módunkban árainkat az inflációnak megfelelõ mértékben emelni. Ebben az estben azt is meg kell 
határoznunk, hogy az inflációs rátához képest mekkora árváltozás valószínûsíthetõ. 

 
2.1.3.2 A reálpénzáramlás 
Az inflációs hatások kezelésének másik módja az ún. reálpénzáramlás meghatározása. 

                                                             
17 Feltéve természetesen, hogy a kétféle elfoglaltság azonos ráfordítással jár részünkrõl, azaz azonos leterheltséget jelent. 
18 Pontosabban fogalmazva, azt kell kifejeznünk, hogy a jelenhez képest az adott idõpontra vonatkozóan az árak mennyivel 
fognak emelkedni az inflációs hatások következtében. 



 

Definíció: Reálpénzáramlás = A pénzáramlás felírásának az az esete, amikor minden pénzáramlás-tagot 
jelenbeli pénzben fejezünk ki. 
 
Reálpénzáramlás esetén tehát az inflációs hatásokat úgy kezeljük, hogy egyáltalán nem is törõdünk velük. 
Pontosabban fogalmazva, csak azt vizsgáljuk, hogy a várható inflációhoz képest mennyivel fog változni a 
pénzáramlás.  

Tegyük fel, hogy a várható eladási mennyiség 1000 db, termékünk ára 6.000 Ft és jövõre 10%-os infláció 
várható. Feltételezzük ugyanakkor, hogy versenytársaink árpolitikája miatt árainkat nem emelhetjük az 
általános inflációval azonos mértékben, hanem kénytelenek vagyunk 5%-kal alacsonyabb árszinten értékesíteni. 
A nominális pénzáramlás így 1000∙6000∙(1+0,1)∙(1-0,05)=6,27 millió Ft lesz, míg a reálpénzáramlás értékére 
1000∙6000∙(1-0,05)=5,7 millió Ft adódik. 

Elsõ ránézésre tehát a reálpénzáramlás alkalmazása egyszerûbbnek tûnik, hiszen nem kell kalkulálnunk a 
várható infláció nagyságával, csupán az attól való eltérés mértékével. Projektértékelés során reálpénzáramlást 
a gyakorlatban mégis nagyon ritkán írunk fel. Problémát jelent ugyanis, hogy a reálpénzáramlás értékeléséhez 
speciális, ún. reáldiszkontrátát kell használnunk.19 Ennél is komolyabb ellenérv, hogy reálpénzáramlás esetén � 
lévén minden pénzáramlás tag jelenbeli pénzben kifejezve � utólag nagyon nehéz a pénzügyi terv elõzetes 
számadatait a késõbbi tényadatokkal összevetni és így kevés visszajelzést nyerhetõ a tervek megalapozottságát 
és megvalósulását illetõen. 

2.2 A pénz idõértékének kezelése 
A projektértékelés folyamatának második lépése a pénz idõértékének mérése. Korábbi tanulmányainkból 
emlékezhetünk rá, hogy a pénzügyi számítások egyik alappillére a pénz idõértékének figyelembe vétele. Ennek 
értelmében a korábban esedékes pénzösszegek nagyobb értéket képviselnek, mint a késõbbiek, elsõsorban az 
újrabefektetés lehetõsége miatt. Azt, hogy mennyivel érnek többet a pénzügyileg hamarabb realizálásra kerülõ 
összegek, a pénz idõértékének mérése segítségével számszerûsíthetjük. A pénz idõértékét mutatja a jelenérték-
számítás során használt diszkontráta: 
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ahol Ct a t-edik idõpontban esedékes összeg; 
PV(Ct) az összeg jelenértéke; 
r pedig a diszkontráta. 
 
A jelenérték-számítás során alapértelmezés szerint nominális pénzáramlásból indulunk ki és ennek megfelelõen 
ún. nominális diszkontrátát használunk. A nominális diszkontráta azt a hozamszintet mutatja, amibe már 
beépültek az inflációs várakozások és ami közvetlenül is megfigyelhetõ a piacon. 

A gyakorlati életben közvetlenül tehát csak nominális hozamokkal (kamatokkal) találkozhatunk. Amennyiben 
például megtakarításunkat elhelyezzük egy lekötött (határidõs) betéti konstrukcióban, a bank abban az esetben 
is nominális hozamot ígér.  

Reálpénzáramlás esetén ugyanakkor ún. reáldiszkontrátát kell használnunk a pénz idõértékének kezeléséhez. 

Definíció: Reáldiszontráta = Az inflációs hatások kiszûrése után adódó diszkontráta. 
 
A reáldiszkontráta értékét (kamatos kamatszámítást feltételezve) a következõ módon határozhatjuk meg: 
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A pénz idõértékének kezelése során, a jelenérték meghatározásakor természetesen ugyanazt az értéket kapjuk, 
amennyiben a nominális pénzáramlást a nominális diszkontráta, illetve a reálpénzáramlást a megfelelõ 
reáldiszkontráta értékével diszkontáljuk � feltéve, hogy a jövõbeli inflációra vonatkozó elképzelésünket 

                                                             
19 Errõl részletesen a következõ alfejezetben lesz szó. 



 

konzisztensen építjük be a számolás során használt változók értékébe. Mivel a gyakorlatban a nominális 
diszkontráta alkalmazása jóval elterjedtebb, ezért a továbbiakban ennek tárgyalására koncentrálunk 

A diszkontráta és a jelenérték-számítás segítségével tehát a jövõbeli pénzösszegek �közös nevezõre� 
hozhatók, azaz jelenbeli pénzzé alakíthatók. A projekt értékelése során az egyik legnehezebb feladat a 
pénzáramlás jelenértékének kiszámolásához használandó diszkontráta meghatározása. A diszkontráta értéke 
elsõdlegesen az alábbi két megközelítés segítségével számszerûsíthetõ: 

1. Piaci (hozam-alapú) megközelítés 
2. Tõkeköltség-alapú megközelítés 

 

2.2.1 Piaci (hozam-alapú) megközelítés 
A piaci, hozam-alapú megközelítés szerint az alkalmazandó diszkontráta nem más, mint az adott gazdaságban 
megvalósítható többi, hasonló kockázatú befektetés átlagos piaci hozama. A diszkontrátát tehát úgy tudjuk 
számszerûsíteni, hogy keresünk minél több, a megvalósítandó projekthez hasonló kockázatú befektetést, majd 
az ezek által nyújtott hozamokat átlagoljuk. A megközelítés azért piaci alapú, mivel a referencia-hozamok 
elsõsorban a piaci, nyilvános befektetési lehetõségek esetén állapíthatók meg. A megközelítés alkalmazásának 
nehézségét elsõsorban az azonos kockázatú projektek kiválasztása adja. Nagyon nehéz ugyanis az egyes 
alternatívák kockázatát számszerûsíteni és ezáltal megkeresni az értékelendõ projekttel azonos kockázati 
kategóriákba sorolható befektetéseket. 

Az azonos kockázatú befektetések azonosítását, illetve a diszkontráta értékének számszerûsítését segíti 
az ún. tõkepiaci árfolyamok elmélete (CAPM=Capital Assets Pricing Model). Az elmélet szerint minden 
részvény (és tágabb értelemben véve minden értékpapír) kockázata két részre bontható: ún. piaci kockázatra 
és egyedi kockázatra. A piaci kockázat olyan általános makrogazdasági tényezõk, jelenségek következménye, 
melyek minden vállalkozás tevékenységére, profitabilitására hatással vannak � bár nem azonos mértékben. Az, 
hogy ezek a hatások milyen mértékben befolyásolják egy részvénybefektetés hozamának alakulását és így 
annak kockázatát, az ún. béta mérõszám segítségével számszerûsíthetõ. 

Definíció: Részvény bétája = A részvény bétája megmutatja, hogy hány százalékkal változik a részvény hozama, 
amennyiben a piaci hozam 1%-kal változik. 
 
A részvény bétája tehát a részvény hozamának a piaci hozamokra vonatkozó érzékenységét mutatja, azaz 
egyfajta rugalmassági együttható. A tõkepiaci árfolyamok modellje szerint a részvény kockázatából az egyedi 
kockázat diverzifikáció segítségével semlegesíthetõ, így a kockázat felírható a részvény bétájának 
függvényeként. Ahhoz tehát, hogy a diszkontráta meghatározásának piaci megközelítése alapján képesek 
legyünk azonos kockázatú befektetések beazonosítására, elsõdlegesen a béta értékére támaszkodhatunk. Ha 
két befektetésnek azonos a bétája, akkor a kockázata is annak tekinthetõ, tehát azonos nagyságú diszkontráta 
alkalmazható.20 

Amennyiben ismerjük egy projekt bétáját, akkor - a tõkepiaci árfolyamok elmélete alapján - a 
diszkontráta megfelelõ értéke a következõ összefüggés alapján számszerûsíthetõ: 

 )( fmf rrrr  

ahol rf= a kockázatmentes kamatláb 
rm = a piaci portfólió hozama 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy vállalkozásunkat teljes egészében saját tõkébõl finanszírozzuk. Az elmúlt évek 
árfolyammozgásait figyelembe véve részvényeink bétája 1,3-ra tehetõ. A piaci portfólió átlagos hozama 20%, az 
egy éves diszkontkincstárjegyek átlagos hozama pedig 9%. Határozzuk meg, hogy milyen diszkontrátát érdemes 
alkalmazni vállalkozásunk projektjeinek értékelése során! 
 
Megoldás 

A tõkepiaci árfolyamok elmélete alapján a részvényeink bétája alapján meghatározható a társaság által végzett 
tevékenység kockázatához tartozó elvárt hozamszint. A kockázatmentes kamatláb értéke jól közelítõ az egy 

                                                             
20 A megközelítés gyakorlati alkalmazását nehezíti, hogy elsõdlegesen tõkeáttétel nélküli, a tõkepiacról finanszírozott 
vállalkozások projektjei esetén használható. 



 

éves diszkontkincstárjegyek átlagos hozamával. Ennek megfelelõen: â=1,3 ; rM=20% ; rf=9%. Behelyettesítve a 
CAPM formulába: 

%3,233,1%)9%20(%9)(  fmf rrrr  

A vállalat projektjeinek pénzáramlását tehát 23,3%-os rátával kell diszkontálni. 
 

2.2.2 Tõkeköltség-alapú megközelítés 
A tõkeköltség-alapú megközelítés abból indul ki, hogy egy projekt akkor nyereséges, ha magasabb hozamot 
tud nyújtani, mint amekkora finanszírozásának forrásköltsége. Ha tehát a vállalkozás által elõteremtett, a 
projekt megvalósításához szükséges pénzügyi források igénybe vétele összességében kevesebb költséggel jár, 
mint amekkora profitot a vállalkozás tevékenységének végzése révén realizálni tud, akkor érdemes a projektet 
elindítani. 

Amennyiben a vállalkozás tevékenységi körébe tartozó (új) projekteket értékelünk, a finanszírozás 
forrásköltsége meg fog egyezni a vállalkozás tõkeköltségével. A vállalkozás tõkeköltsége � mint ez a korábbi 
tanulmányokból ismert � a saját és idegen források forrásköltségeinek súlyozott átlaga. A vállalati tõkeköltség 
tehát a következõ módon számolható: 
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ahol rE a tulajdonosok (részvényesek) által elvárt hozam 
rD a vállalkozás idegen forrásainak átlagos forrásköltsége 
E a saját tõke piaci értéke 
D az idegen tõke piaci értéke 
V a vállalat piaci értéke 
 
Az, hogy a tulajdonosok mekkora hozamot várnak el a vállalkozástól, az annak mûködési (a végzett 
tevékenységbõl adódó), illetve finanszírozási kockázatából következik. Az idegen források átlagos 
forrásköltsége a legtöbb vállalkozás esetén jól közelíthetõ a felvett hitelek egyfajta átlagos kamatszintjével. A 
saját tõke piaci értéke egy részvénytársaság esetén megegyezik a részvények piaci összértékével, azaz a 
részvényárfolyam és a kibocsátott részvények mennyiségének szorzatával. Az idegen tõke piaci értéke pedig 
általában jól becsülhetõ az igénybe vett hitelek fennálló tõketartozásának értékével. A vállalat piaci értéke a 
saját és idegen tõke piaci értékének összegeként határozható meg. 
 
Példa 
Egy vállalkozás � jelenlegi üzletmenetét folytatva - kapacitásai bõvítését fontolgatja. A vállalatot jelenleg 70%-
ában saját tõkébõl finanszírozzák, a részvényesek által elvárt hozam 20%. Az idegen források között szinte 
kizárólag hitelek szerepelnek, ezek átlagos kamatszintje 14%. Határozza meg, milyen diszkontrátát alkalmazzon 
a vállalkozás az új projekt értékelésére, amennyiben annak megvalósítása nem érinti a jelenlegi 
tõkeszerkezetet! 
 
Megoldás 
Paraméterek: rE=20%; rD=14%; E/V=0,7 
 
Mivel E/V=0,7, ebbõl következik, hogy D/V=1-E/V=0,3. Ha ugyanis a vállalkozást 70%-ban saját tõkébõl, akkor 
30%-ban idegen forrásból kell, hogy finanszírozzák. 
Mivel a vállalkozás jelenlegi üzletmenetét folytatja, tehát tevékenységének kockázata nem változik, a projekt 
értékelésére a vállalati tõkeköltséget lehet alkalmazni. Ennek értéke a következõ: 

%2,18%143,0%207,0  DEA r
V
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A projekt értékelése során alkalmazandó diszkontráta értéke tehát 18,2%. 
 



 

A tõkeköltség-alapú értékelés ugyanakkor összekapcsolható a piaci (hozam-alapú) megközelítéssel. A 
részvényesek által elvárt hozam ugyanis meghatározható a részvények bétája alapján a CAPM formula 
segítségével:21 

EfmfE rrrr  )(  

 

2.3 A döntési szabály meghatározása 
A projektértékelés folyamatának harmadik, utolsó szakasza a döntési szabály kiválasztása. Ez a lépés magában 
foglalja annak a döntési mechanizmusnak a meghatározását, melynek segítségével � támaszkodva a projekt 
várható pénzáramlására és a pénz idõértékére � dönthetünk a projekt sorsáról, illetve számszerûsíteni fogjuk 
tudni a projekt várható teljesítményét is. A döntési szabályok egyrészt a döntéshozók preferenciáit hivatottak 
leképezni és/vagy a vállalat értékének maximalizálását célozzák meg.  

Amennyiben eltekintünk az egyes (potenciális) projektek közötti kölcsönhatás esetétõl, akkor a 
következõ fontosabb döntési szabályok írhatók fel:22 

1. Megtérülési idõ-szabály 
2. Diszkontált megtérülési idõ-szabály 
3. Nettó jelenérték-szabály 
4. Belsõ megtérülési ráta-szabály 

 

2.3.1 Megtérülési idõ-szabály 
A megtérülési idõ-szabály elsõsorban a döntéshozóknak a projekt várható megtérülési idejével kapcsolatos 
elvárásait tükrözi. A projekt csak akkor kerülhet elfogadásra, ha várhatóan egy megadott idõn belül megtérül. A 
szabály alkalmazása során az alábbi fogalmakra támaszkodunk: 

Definíció: Megtérülési idõ = Annak az idõszaknak a hossza, melyen belül az adott projekt megtérül. 
 
Megtérülés alatt azt érjük, hogy a projekt összes bevétele eléri annak összes költségét. 

Definíció: Megengedett megtérülési idõ = Annak az idõszaknak a hossza, melyen belül az adott projektnek meg 
kell térülnie. 
 
A megtérülési idõ tehát mindig az adott projektre jellemzõ, míg a megengedett megtérülési idõ a befektetõ 
preferenciáinak függvénye. 

Definíció: Megtérülési idõ-szabály = A projektet akkor fogadjuk el, ha a megtérülési idõ rövidebb, vagy éppen 
megegyezik a megengedett megtérülési idõvel. 
 
Azok a projektek kerülnek tehát megvalósításra, melyek a befektetõ által elvárt idõn belül képesek megtérülni, 
azaz kitermelni megvalósítási költségeiket. 
 
Példa 
Három befektetési lehetõség pénzáramlását tartalmazza az alábbi táblázat (MFt-ban): 

Projekt 0 1 2 3 
A -100 50 65 15 
B -150 60 60 80 
C -80 10 20 40 

a, Határozza meg mindhárom projekt megtérülési idejét! 
b, Melyik alternatíva valósítható meg a megtérülési szabály alapján, amennyiben a megengedett megtérülési 

idõ 1 év? 
c, Melyik alternatíva valósítható meg a megtérülési szabály alapján, amennyiben a megengedett megtérülési 

idõ 2 év? 
                                                             
21 Ugyanez a megközelítés elvileg használható az idegen forrásokra is, de gyakorlati alkalmazása nehézkes. 
22 A projektek közötti kölcsönhatás esetét a következõ fejezetben részletesen tárgyaljuk. 



 

 
Megoldás 
a) Az �A� projekt megtérülési ideje 2 év, mivel (50+65)>100. A �B� projekt esetén a megtérülési idõ 3 év: 

(60+60+80)>150. A �C� projekt ugyanakkor elõreláthatólag sohasem térül meg, ezért megtérülési ideje 
�matematikailag� végtelen (∞). 

b) Ebben az esetben egyik projekt sem kerül megvalósításra. 
c) Ebben az esetben csupán az �A� projekt választható. 
 
A megtérülési idõ-szabály elõnyei közé sorolható az, hogy következtetései könnyen interpretálhatók, a szabály 
alkalmazása pedig nem igényel komoly matematikai számításokat. Hátránya ugyanakkor, hogy pénzügyi 
értelemben véve nem minden esetben eredményez megfelelõ döntéseket, azaz nem garantált, hogy az erre a 
döntési szabályra támaszkodó vállalkozás értéke maximális lesz. Ennek oka, hogy csupán erre a szabályra 
támaszkodva hajlamosak vagyunk elfogadni akár kevésbé értékes, gyorsan megtérülõ projekteket, míg sokszor 
elutasítunk hosszabb futamidejû, de egyébként jelentõs értéket képviselõ beruházásokat. További problémát 
jelent, hogy a pénz idõértékét nem veszi figyelembe, így a késõbbi pénzáramlás tagoknak aránytalanul nagy 
súlyt ad. A szabály alkalmazása során, a megtérülési idõ meghatározásakor lehetõség van akár törtidõszaki 
értékek számszerûsítésére is, bár ilyen esetekben a gyakorlatban célszerûbb inkább már a pénzáramlás 
felírásakor több (idõben egymáshoz közelebb álló) idõszakot figyelembe venni (pl. éves cash-flow helyett havi 
pénzáramlást felírni). 
 

2.3.2 Diszkontált megtérülési idõ-szabály 
A megtérülési idõ-szabálynak a pénz idõértékét is figyelembe vevõ változata a diszkontált megtérülési idõ-
szabály. Ennek a szabálynak a használatával tehát kiküszöbölhetõ a megtérülési idõ-szabály egyik korábban 
említett hátránya. Alkalmazása a megtérülési idõ-szabályéhoz hasonló, azaz a különbséggel, hogy a 
(diszkontált) megtérülési idõt ebben az esetben a pénzáramlás-tagok jelenértékei alapján határozzuk meg. Elsõ 
lépésként tehát ki kell számolnunk egyenként minden pénzáramlás-tag jelenértékét, majd az így kapott 
(diszkontált) pénzáramlás alapján kell meghatároznunk a (diszkontált) megtérülési idõt. A döntési szabály is 
ugyanaz, azaz akkor fogadjuk el a projektet, ha annak (diszkontált) megtérülési ideje rövidebb (vagy egyenlõ), 
mint a megengedett megtérülési idõ. 
 
Példa 
Három befektetési lehetõség pénzáramlását tartalmazza az alábbi táblázat (MFt-ban): 

Projekt 0 1 2 3 
A -100 50 65 15 
B -150 60 60 80 
C -80 10 20 40 

a, Határozza meg mindhárom projekt diszkontált megtérülési idejét, amennyiben a diszkontráta 10%! 
b, Melyik alternatíva valósítható meg a diszkontált megtérülési idõ-szabály alapján, amennyiben a 

megengedett megtérülési idõ 2 év? 
c, Melyik alternatíva valósítható meg a diszkontált megtérülési idõ-szabály alapján, amennyiben a 

megengedett megtérülési idõ 3 év? 
 
Megoldás 
a) Elsõ lépésként ki kell számolnunk minden pénzáramlás-tag jelenértékét. Ennek eredményeképpen a 

következõ értékek adódnak: (MFt-ban) 

Projekt 0 1 2 3 
A -100 45,45  53,72 11,27 
B -150 54,55 49,59 60,11 
C -80 9,09 16,53 30,05 

Az �A� projekt megtérülési ideje 3 év, mivel (45,45+53,72+11,27)>100. A �B� projekt esetén a megtérülési idõ 
szintén 3 év: (54,55+49,59+60,11)>150. A �C� projekt ugyanakkor elõreláthatólag sohasem térül meg, ezért 
megtérülési ideje �matematikailag� végtelen (∞). 

b) Ebben az esetben egyik projekt sem kerül megvalósításra. 



 

c) Ebben az esetben az �A� és a �B� projekt is elfogadható. 
 
Bár a diszkontált megtérülési idõ-szabály a megtérülési idõ-szabályhoz képest � révén hogy figyelembe veszi a 
pénz idõértékét is � megbízhatóbb döntésekhez vezet, a többi, korábban említett probléma ennél a szabálynál 
is fennáll. 
 

2.3.3 Nettó jelenérték-szabály 
A nettó jelenérték szabály az egyik leggyakrabban alkalmazott döntési mechanizmus. A nettó jelenérték a 
pénzáramlás-tagok jelenértékeinek összege, azaz a bevételek és kiadások (össz)jelenértékének különbségeként 
adódik.  

  )()( kiadásokPVbevételekPVNPV  

A nettó jelenérték szabály alapján a projekt elfogadásra kerül, amennyiben nettó jelenértéke (NPV) pozitív, azaz 
nullánál nagyobb. Ha a nettó jelenérték negatív értéket vesz fel, a projekt elutasításra kerül. Amennyiben a 
nettó jelenérték éppen nulla, az azt jelenti, hogy a projekt elfogadható, de éppen csak akkora hozamot biztosít, 
mint a hasonló kockázatú, alternatív befektetések. A projekt nettó jelenértéke egyébként azt mutatja, hogy az 
adott befektetés várhatóan mennyivel fog hozzájárulni a vállalkozás értékéhez.23 
 
Példa 
Egy projekt várható pénzáramlása a következõ (MFt-ban): 

Év 0 1 2 3 
Pénzáramlás -200 150 -20 270 

 
Megvalósítható-e a projekt a nettó jelenérték szabály alapján, ha a diszkontráta 12%? 
 
Megoldás 
Határozzuk meg a bevételek és kiadások jelenértékének különbségét! 
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Mivel a nettó jelenérték pozitív, a beruházást megvalósítjuk. A kapott érték alapján a projekt elfogadása 
várhatóan 110,17 millió forinttal növeli a vállalat értékét. 
 

2.3.4 Belsõ megtérülési ráta-szabály 
Egy új projekt esetén létfontosságú információ, hogy az vajon milyen mértékben lesz képes a befektetõk (a 
vállalkozás) által támasztott hozamelvárásoknak megfelelni. Ennek számszerûsítésében nyújt segítségét a 
projekt belsõ megtérülési rátája. 

Definíció: Belsõ megtérülési ráta = A projekt megvalósítása által realizálható (éves átlagos) hozam nagyságát 
mutatja. Jele: y (yield), vagy IRR (internal rate of return) 
 
A belsõ megtérülési ráta-szabály értelmében amennyiben ez az érték meghaladja a pénz idõértékét (és 
közvetetten a projekt kockázatát) mutató diszkontráta értékét, akkor a projekt elfogadásra, ellenkezõ esetben 
elutasításra kerül. Míg tehát a diszkontráta nagysága a piac �átlagos értékítéletét� fejezi ki a tevékenység 
kockázatával kapcsolatosan, addig a belsõ megtérülési ráta értékét az adott projekt pénzáramlása határozza 
meg. Korábbi jelöléseinket használva a belsõ megtérülési ráta-szabály döntési mechanizmusa a következõ 
módon foglalható össze: 

 

 

                                                             
23 Azaz pozitív nettó jelenérték esetén mennyivel növeli azt. 



 

Döntési szituáció Döntés 
Ha IRR < r A projekt elutasításra kerül. 

Ha IRR = r 
Semleges döntés. A projekt �ugyanolyan jó�, mint a 

többi, hasonló kockázatú befektetés a piacon. 
Ha IRR > r A projekt elfogadásra kerül. 

A döntési szabály alkalmazásához ugyanakkor meg kell tudnunk határozni adott projekt belsõ megtérülési 
rátájának értékét. Ennek számszerûsítésében a nettó jelenérték-szabályra kell támaszkodnunk. Vessük össze 
tehát a két szabály döntési mechanizmusát! 
 

IRR-szabály Döntés NPV-szabály 
Ha IRR < r Elutasítás NPV < 0 
Ha IRR = r Semleges döntés NPV = 0 
Ha IRR > r Elfogadás NPV > 0 

 
Minta a táblázatból is látható, egy projekt akkor lesz �éppen ugyanolyan értékes�, mint a hasonló kockázató 
többi befektetés (alternatív projektek), amennyiben azokkal megegyezõ hozamot tud realizálni, illetve nettó 
jelenértéke éppen nulla. Ebbõl inverz módon az is következik, hogy ha a pénzáramlás értékelésekor a saját 
hozamával (IRR) megegyezõ nagyságú diszkontrátát alkalmazunk, akkor a nettó jelenértékre éppen nullát 
fogunk kapni. A belsõ megtérülési ráta tehát nem más, mint az a �speciális diszkontráta� mely használata 
esetén a projekt nettó jelenértéke pontosan nulla lesz. Egy projekt hozamát, belsõ megtérülési rátáját tehát 
úgy tudjuk meghatározni, hogy megkeressük azt a diszkontrátát, mely esetén az NPV-re éppen nullát kapunk: 
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A belsõ megtérülési ráta kiszámítása tehát csupán közvetett módon, a fenti egyenlet megoldása segítségével 
lehetséges. Amennyiben a pénzáramlás összetett és számos tagot tartalmaz, elõfordulhat, hogy csak 
közelítéses módszerrel (trial and error) tudunk eredményre jutni. 
 
Példa 
Három befektetési lehetõség pénzáramlását tartalmazza az alábbi táblázat (MFt): 
 

Projekt 0 1 2 3 
A -100 115   
B -100 69 52,9  
C -150 90,4 63,85 28,86 

 
a) Határozza meg a beruházások belsõ megtérülési rátáját! 
b) Melyik alternatívát érdemes megvalósítani, ha a tõkeköltség 14%? 
 
Megoldás 
a) Elsõként paraméteresen fell kell írnunk a három projekt nettó jelenértékét és egyenlõvé kell tenni nullával: 
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A három egyenletbõl az elsõ egyszerûen oldható, melynek eredményeként IRRA=0,15=15% adódik. Az �A� 
projekt tehát évi 15%-os hozamot képes nyújtani. Ez a pénzáramlás alapján egyébként reálisnak is tûnik, hiszen 
100 mFt-os kiadás révén 1 év múlva 115 millió Ft-os bevételt, azaz 15 mFt-os profitot tudunk elérni, ami éppen 
a ráfordítás 15%-a. A második projekt esetén � rendezve a felírást � egy másodfokú egyenletet kapunk (1+IRRB)-
re: 



 

09,52)1(69)1(100 12  BB IRRIRR  

Alkalmazva az (1+IRRB)=x helyettesítést: 

09,5269100 2  xx  

A másodfokú egyenlet megoldóképlete alapján x-re csupán egyetlen (1-nél nagyobb) gyököt kapunk: x=1,15 ; 
ebbõl pedig IRRB=0,15=15%. A �B� projekt tehát évente átlagosan 15%-os hozamot tud nyújtani. 

A megoldás a �C� beruházás esetén a legnehezebb, hiszen ebben az esetben egy harmadfokú egyenletet 
kell megoldanunk. Ilyen � és ennél bonyolultabb esetekben � célszerû ún. közelítéses módszert alkalmazni.24 
Ennek eredményéül IRRC=0,13=13%-os eredmény adódik, a projekt tehát éves szinten 13%-os hozamot kínál. 
 
A feladat b, részében a megtérülési ráta-szabályt kell alkalmaznunk. Ennek értelmében akkor fogadhatunk el 
egy projektet, amennyiben az a piacinál magasabb hozamot nyújt, azaz belsõ megtérülési rátája nagyobb, mint 
a tõkeköltség (diszkontráta). Ez alapján esetünkben tehát az �A� és a �B� projekt kerül megvalósításra. A 
helyenként bonyolult számítások miatt ugyanakkor érdemes utólag ellenõrizni, vajon a kapott értékek 
�relevánsak�-e és döntésünk konzisztens-e a nettó jelenérték szabállyal. Számoljuk ki tehát mindhárom projekt 
nettó jelenértékét is! 

Projekt Belsõ megtérülési ráta Döntés Nettó jelenérték 
�A� IRR = 15% Elfogadás 0,877 MFt 
�B� IRR = 15% Elfogadás 1,23 MFt 
�C� IRR = 13% Elutasítás -2,09 MFt 

Mint a táblázatból látható, logikailag is értelmezhetõ eredményeket (hozamokat) kaptunk és döntésünk teljes 
mértékben konzisztens volt a nettó jelenérték szabállyal. 
 
Az elõzõ példa alapján felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy amennyiben a nettó jelenérték-szabállyal azonos 
eredményre jutunk, mi az értelme a belsõ megtérülési ráta-szabály alkalmazásának? A válasz erre az, hogy 
maga a belsõ megtérülési ráta az eddigiekhez képest egy újabb (addicionális) információt szolgáltat a projekttel 
kapcsolatban: megmutatja, hogy a projekt megvalósítása révén a befektetõ mekkora hozamra tud szert tenni. 
Ez az információ pedig a beruházási döntés szempontjából nagyon lényeges, sõt, bizonyos befektetõk számára 
elsõdleges fontosságú.  

A könnyû értelmezhetõség és a széleskörû gyakorlati alkalmazhatóság mellett ugyanakkor a megtérülési 
ráta-szabály használatakor � pontosabban a megtérülési ráta értékének meghatározásakor � bizonyos 
korlátokkal is számolnunk kell. Kellõen összetett (több idõszakra vonatkozó) pénzáramlás esetén ugyanis a 
belsõ megtérülési ráta értékének matematikai meghatározása nem egyértelmû. Egy többváltozós egyenletnek 
ugyanis elvileg több megoldása (gyöke) is lehetséges � melyik értéket tekintsük ilyen esetekben a projekt belsõ 
megtérülési rátájának? Ennek a szituációnak az illusztrálására tekintsük a következõ példát! 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy egy beruházás várható pénzáramlása a következõ (millió Ft-ban) 

É 0 1 2 3 4 5 6 
Pénzáramlás -1000 800 150 150 150 150 -50 

Mekkora projekt belsõ megtérülési rátája? 
 
Megoldás 
Elsõként írjuk fel a megfelelõ egyenletet! 
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Az egyenlet megoldása után (többek között) az alábbi gyökök adódnak: IRR1= -75,13% és IRR2= 18,1%. 
Matematikailag mindkét értékkel nullát kapunk a nettó jelenértékre. Azokban az esetekben, amikor a belsõ 
megtérülési rátára matematikailag több érték is lehetséges, érdemes a pénzáramlás alapján logikai alapon 

                                                             
24 Ebben - többek között � az Excel program BMR függvénye tud segíteni. 



 

választani. Esetünkben a projekt összbevétele (800+150+�) meghaladja az összes költséget, tehát pozitív 
hozamot kell, hogy kapjunk.25 Ennek megfelelõen a két gyök közül számunkra a 18,1%-os érték lesz a releváns, 
a projekt tehát ekkora éves átlagos hozamot tud nyújtani. A legtöbb esetben tehát - figyelembe véve 
ugyanakkor a pénzáramlás sajátosságait - érdemes elsõsorban 0 és 1 közötti gyököket keresni. 
 

3 Dinamikus projektértékelés 

 
Az elõzõ fejezetben a projektértékelés hagyományos, úgynevezett statikus módszereivel foglalkoztunk. Ezek a 
módszerek, eljárások kiválóan alkalmasak arra, hogy segítségükkel egy konkrét befektetési alternatívát 
pénzügyi szempontok alapján értékelni tudjunk, illetve döntést hozhassunk a beruházás elfogadásáról, vagy 
elutasításáról. Amennyiben azonban a projekt mûködésérõl, annak pénzügyi hatásairól többet szeretnénk 
megtudni, más megközelítést, szemléletmódot kell alkalmaznunk.  

Statikus projektelemzés esetén az értékelés és a döntés során a projektet egyfajta fekete dobozként 
(black box) kezeljük; csak a végsõ outputra koncentrálunk és nem vizsgáljuk azt, hogy az milyen tényezõk 
milyen kölcsönhatásainak eredõjeként keletkezik. Nem tudjuk figyelembe venni azt sem, hogy a projekt 
megvalósítása során történõ jövõbeli döntéseink � és azok milyensége � ugyancsak hatással van a projekt 
értékére és ezáltal az annak elfogadásáról vagy elvetésérõl szóló döntésre. 

A projektértékelés módszertanának egy további megközelítését adja a dinamikus projektelemzés 
eszköze. A dinamikus projektelemzés gyakorlatilag a statikus módszerek továbbfejlesztése, egy másik 
szemléletmódnak megfelelõ kiegészítése. Ennek megfelelõen tehát épít a statikus eszközökre, azonban ezeket 
egy teljesen új megközelítésben alkalmazza. 
 
Definíció: Dinamikus projektelemzés = Az a projektértékelési megközelítés, mely elemzi és figyelembe veszi a 
projekt belsõ mûködését, valamint a projekt értékét meghatározó legfontosabb változók közötti pénzügyi 
hatásokat. 
 
A dinamikus projektelemzés segítségével tehát megérthetõ, hogy pénzügyi értelemben véve hogyan mûködik 
az adott projekt, annak sikerességét, értékét milyen változók és hogyan befolyásolják. Ennek megfelelõen 
elõzetesen feltárható, hogy mik azok a legfontosabb veszélyforrások, melyek a projekt sikerességét 
veszélyeztetik, illetve mik azok a kulcsváltozók, amelyek jövõbeli értéke döntõ szerepet játszik a projekt 
jövedelmezõségének alakulásában.  

A potenciális veszélyforrások feltárása ugyanakkor arra is lehetõséget teremt a projektet megvalósítani 
kívánó vállalkozás számára, hogy elõzetesen megtegye a megfelelõ lépéseket az adott kockázati tényezõnek 
való kitettség csökkentésére, és így a projekt értékének növelésére. Ennek illusztrálására tekintsük a következõ 
gyakorlati példát: 

Tegyük fel, hogy a dinamikus projektelemzés elvégzése után vállalkozásunk pénzügyi vezetõje arra a 
következtetésre jutott, hogy a vizsgált projekt sikerét és jövedelmezõségét leginkább az fogja meghatározni, 
hogy az alkalmazni kívánt termelési technológia vajon mennyire lesz képes beváltani a vele szembeni 
elvárásokat. Ebben az esetben � még a projektrõl való döntés elõtt � mindenképpen érdemes elvégezni a 
gyártósorok kísérleti tesztelését és egyfajta próbaüzem elindítását és csak a kapott eredmények tükrében 
szabad ezt követõen a projektet értékelni. 

A dinamikus projektelemzés egy másik fontos elõnye a statikus módszerekkel szemben, hogy segítségével 
mérhetõvé válnak a jövõbeli döntéseink jelenbeli hatásai is. Egy projekt jelenbeli értékét ugyanis az is 
befolyásolja, hogy a jövõben várhatóan mi fog történni az adott beruházással, illetve, hogy a vállalkozás 
menedzsmentje vajon hogyan fog reagálni a projekt sikerességét meghatározó kulcsváltozók értékében 
bekövetkezõ változásokra. A dinamikus projektelemzés segítségével ezek a kulcsváltozók beazonosíthatók és 
meghatározható várható jövõbeli értékeik valószínûség-eloszlása is. Ezáltal pedig mérhetõvé válik, hogy a 
menedzsment várható jövõbeli, pénzügyileg racionális, illetve irracionális döntései mennyivel járulnak hozzá a 
projekt jelenlegi értékéhez, mennyivel növelik, illetve csökkentik azt. A dinamikus projektelemzés során 
leggyakrabban alkalmazott elemzési eszközök, módszerek a következõk: 

1. Érzékenységvizsgálat 

                                                             
25 Még a pénz idõértékét figyelembe véve is. 



 

2. Nyereségküszöb-elemzés 
3. Monte Carlo-szimuláció 
4. Döntési fák módszere 



 

3.1 Érzékenységvizsgálat 
A dinamikus projektelemzés széles körben alkalmazott módszere az érzékenységvizsgálat.  

Definíció: Érzékenységvizsgálat = A dinamikus projektértékelésnek az a módszere, melynek segítségével 
meghatározható, hogy a projekt értéke milyen mértékben függ az egyes projektváltozók értékétõl. 
 
Projektváltozóknak nevezzük azokat a változókat, melyek hatással vannak a projekt értékére. Az elsõ lépés 
tehát a projektváltozók feltárása és ez alapján a projekt pénzügyi modelljének felírása. A leggyakrabban 
figyelembe vett projektváltozók az adott termék (szolgáltatás) egységára, elõállítási egységköltsége, a várható 
kereslet nagysága és a piaci részesedés értéke. A projektváltozók értékének segítségével írható fel a projekt 
pénzáramlása. Ahhoz, azonban, hogy a projektváltozók és a projekt értéke közötti kapcsolatot megérthessük, 
mindenképpen szükséges a projektváltozók értékének több jövõbeli kimenet esetére való meghatározása is. Ez 
azt jelenti, hogy minden projektváltozó esetén három lehetséges jövõbeli kimenetet fogunk meghatározni: egy 
pesszimista, egy várható és egy optimista esetet.  

Amennyiben a projektváltozónk például a gyártásra kerülõ termékünk iránti kereslet nagysága, akkor 
meghatározzuk, hogy körülbelül mekkora eladási mennyiségre számíthatunk kedvezõtlen esetben (pesszimista 
kimenet), normál körülmények között (várható kimenet), illetve akkor, ha az értékesítés a várakozásaink fölött 
alakul (optimista kimenet).  

Az egyes kimenetek definiálása után megvizsgáljuk, mekkora lesz a projekt értéke a pesszimista, a várható és 
az optimista esetben. Mivel egyszerre kizárólag egy adott projektváltozó értékének hatását szeretnénk 
számszerûsíteni, ezért a projekt értékének meghatározása során a többi projektváltozó értékét nem 
változtatjuk, azok a várható kimenethez tartozó értékükkel fognak szerepelni. Ezáltal gyakorlatilag az adott 
projektváltozónak a projekt értékére vonatkozó egyfajta parciális hatását tudjuk számszerûsíteni. 
 

3.1.1 Kulcsváltozók és potenciális veszélyforrások 
Érzékenységvizsgálat esetén a fent leírt eljárást minden egyes projektváltozóra el kell végeznünk. Az adott 
projekt viszonylatában azok a projektváltozók lesznek a kulcsváltozók, melyek esetén az optimista kimenethez 
tartozó projektérték a várható kimenethez tartozó értékhez képest a legjelentõsebb pozitív változást mutatja. 
Azért, hogy a kulcsváltozókat könnyebben azonosítani tudjuk, célszerû relatív, tehát százalékos változást 
mérni.26 A kulcsváltozók tehát megmutatják, hogy melyek azok a projektváltozó(k), melyek értékének kedvezõ 
jövõbeli alakulása a projekt értékének legjelentõsebb növekedését is okozza, azaz kulcsfontosságú a projekt 
jövõbeli sikerességében. 

Az elõzõ eljáráshoz hasonlóan azonosíthatók be azok a projektváltozók, melyek potenciális 
veszélyforrást jelenthetnek a projekt számára. Ebben az esetben azt kell vizsgálnunk, mely projektváltozók 
esetén figyelhetõ meg a projekt értékében a legnagyobb csökkenés, ha a várható kimenetet a pesszimista 
esethez viszonyítjuk. A potenciális veszélyforrást jelentõ projektváltozók értékének kedvezõtlen alakulása 
esetén a projekt értéke jelentõsen vissza fog esni: ezek a változók tehát ugyancsak megkülönböztetett 
figyelmet igényelnek. 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy vállalkozásunk egy számára új, de a piacon már forgalmazott termék elõállítását fontolgatja. Az 
adott termék piacának mérete az elkövetkezõ években várhatóan 800 ezer darabot fog kitenni éves szinten, a 
piacon vállalkozásunk 20 százalékos piaci részesedés elérését valószínûsíti. Termékünket várhatóan 16 Ft-os 
egységáron lehet majd értékesíteni. A várható elõállítási költségeket vizsgálva a változó (egység)költség 11 
forint lesz és 360 ezer Ft-os fix költséggel kell számolnunk. A projekt megvalósításához szükséges beruházás 
nagysága 1 millió Ft, a beruházás hasznos élettartama pedig 10 évre becsülhetõ. A projekt pénzáramlása annak 
mûködés ideje alatt állandónak tekinthetõ. Az adott üzleti tevékenység és a finanszírozás kockázati tényezõit 
mérlegelve a projekt tõkeköltsége 18%. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris kulcs szerint történik. A 
társasági adókulcs 16%. A projekt mûködésének jobb megértése céljából végezzen érzékenységvizsgálatot az 
adott beruházási alternatívára! 

                                                             
26 A relatív változás nagysága úgy számszerûsíthetõ, hogy az optimista kimenethez tartozó projektértéket minden egyes 
projektváltozó esetén elosztjuk a várható kimenethez tartozó projektértékkel. 



 

 
Megoldás 
Paraméterek: p=16 eFt (eladási egységár); m=800 edb (piaci mérete); ms=0,2 (piaci részesedés);  
vc=11 eFt (egységnyi változó költség); fc=360 eFt (fix költség); T=0,16 (társasági adókulcs);  
r=0,18 (vállalati tõkeköltség); C0= -1000 eFt (beruházás nagysága), n=10 év (beruházás élettartama) 
 
Elsõként írjuk fel a projekt pénzáramlást a megadott paraméterekkel jellemezhetõ várható kimenet esetére!  
A várható bevétel meg fog egyezni az eladási egységár és az eladásra kerülõ mennyiség (q) szorzatával. Az 
eladott mennyiség (q) pedig a piac várható mérete (m) és a vállalkozás várható piaci részesedésének (ms) 
szorzataként adódik. Ennek megfelelõen a várható bevétel: 

Várható bevétel =  p · q = p · (m · ms) = 16 · (800 · 0,2)= 2560 eFt 

A változó költség pedig az egységnyi változó költség (vc) és az eladott mennyiség (q) szorzata lesz: 

Változó költség =  vc · q = vc · (m · ms) = 11 · (800 · 0,2)= 1760 eFt 

Az értékcsökkenési leírás éves nagysága a szükséges beruházás nagysága és a leírási idõ (a beruházás 
élettartama) alapján számolható:27 

Értékcsökkenési leírás = C0 / n = 1000 / 10 = 100 eFt (évente) 

A várható bevétel, költségek (változó és fix), valamint az értékcsökkenési leírás alapján kiszámolható az adózás 
elõtti eredmény, a társasági adó (16%) és az adózás utáni eredmény. 
 

Pénzáramlás tételek (eFt) 
Bevétel 2560 
Változó költség -1760 
Fix költség -360 
Értékcsökkenési leírás -100 
Adózás elõtti eredmény 340 
Társasági adó -54,4 
Adózott eredmény 285,6 

 
Ne feledkezzünk azonban arról meg, hogy a pénzáramlás meghatározásához az adózott eredmény nagyságához 
még hozzá kell adnunk az értékcsökkenési leírás nagyságát is. Ennek az az oka, hogy az értékcsökkenést 
korábban, az adózott eredmény kiszámolásához le kellett vonnunk a bevételekbõl, pedig az valós pénzkiadással 
nem is járt.28 Éppen ezért most ezt a tételt vissza kell �plusszolnunk� ahhoz, hogy a pénzáramlás (éves) értékét 
megkapjuk. 
 

Pénzáramlás tételek (eFt) 
Adózott eredmény 285,6 
+ Értékcsökkenési leírás 100 
Pénzáramlás (Ct) 385,6 

 
Mivel a megadottak adatok szerint a pénzáramlás értéke a futamidõ alatt állandónak tekinthetõ, ezért 
esetünkben 10 éven keresztül évi 385,6 ezer forint nagyságú pénzáramlás valószínûsíthetõ. Ennek jelenértéke 
az annuitás képletét használva a következõ:29 
 
PV (Éves pénzáramok) =  
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27 Amennyiben más információ nem áll rendelkezésre, alapértelmezésként lineáris értékcsökkenéssel számolunk. 
28 Az értékcsökkenés költségként elszámolható, de pénzkiadással nem jár. 
29 Mivel adott idõközönként (évente), adott futamidõn át (10 év) azonos összegekrõl van szó, ezért ez a pénzáramlás egy 
annuitás, tehát az annuitás képlete alkalmazható a pénzáramlás jelenértékének meghatározásakor. 



 

Ahhoz azonban, hogy a pénzáramlás nettó jelenértékét, és így a projekt értékét meghatározzuk, figyelembe 
kell vennünk a (jelenbeli) kezdeti beruházás (C0) nagyságát is, tehát: 
 
NPV (várható) = C0 + PV(Éves pénzáramok) = -1000 + 1732,92 = 

= 732,92 eFt 
 
Mivel a projekt nettó jelenértéke pozitív, ezért azt érdemes megvalósítani. A beruházás elfogadása pedig 
várhatóan 732,92 eFt-tal növeli a vállalkozás értékét. 
 
A feladat megoldása során eddig csupán a statikus projektelemzés eszközeivel (pénzáramlás meghatározása, 
nettó jelenérték szabály) éltünk. A továbbiakban megvizsgáljuk, hogyan értékelhetõ a projekt a dinamikus 
projektelemzés módszerei közül az érzékenységvizsgálat eszközével! 

Az érzékenységvizsgálat elsõ lépéseként az ún. projektváltozókat kell definiálnunk. Példánk esetén a 
következõ projektváltozók azonosíthatók be: 

 A piac mérete (m) 
 A piaci részesedés nagysága (ms) 
 Eladási egységár (p) 
 Egységnyi változó költség (vc) 
 Fix költség (fc) 

 
Az érzékenységvizsgálat lefolytatásához szükségünk van az egyes projektváltozóknak a pesszimista és az 

optimista kimenetekre vonatkozó értékére is. Tegyük fel, hogy példánkban ezek az értékek a következõk: 
 

Projektváltozók: Várható Pesszimista Optimista 
Piac mérete (edb) 800 770 820 
Piaci részesedés 20,0% 19,1% 20,6% 
Eladási egységár (Ft) 16,000 15,5 16,6 
Egységnyi változó költség 
(Ft) 

11,0 11,2 10,5 

Fix költség (eFt) 360 440 325 
 
Amennyiben például a �piac mérete� nevû projektváltozóra vonatkozóan kívánjuk elvégezni az 
érzékenységvizsgálatot, akkor elsõként a változó pesszimista, majd az optimista értékével kell számolnunk a 
pénzáramlás és a nettó jelenérték meghatározása során. Fontos, hogy ebben az esetben a többi projektváltozó 
értéke ne változzon, azaz továbbra is a várható kimenethez tartozó értékükkel kell, hogy szerepeljenek. 
 
A �piac mérete� nevû változó pesszimista kimenethez tartozó projektértékének meghatározásakor tehát a 
projektváltozók következõ értékével kell számolnunk: 
 

Érzékenységvizsgálat (piac mérete) � Pesszimista kimenet 
Projektváltozók Érték 

Piac mérete (edb) 770 
Piaci részesedés 20,0% 
Eladási egységár (eFt) 16,000 
Egységnyi változó költség (eFt) 11,0 
Fix költség (eFt) 360 

 
A paraméterek fenti értéke és a korábban ismertetett eljárás segítségével már meghatározható a projekt 
pénzáramlása és nettó jelenértéke is, ez esetünkben:30 

Ct = 360,4 ezer Ft, illetve NPV = 619,67 ezer Ft 

 
A �piac mérete� nevû változó optimista kimenethez tartozó projektértékének meghatározásakor pedig a 
következõ eredmények adódnak: 

                                                             
30 A kapcsolódó számításokat célszerû pl. az Excel program segítségével elvégezni. 



 

 
Érzékenységvizsgálat (piac mérete) � Optimista kimenet 

Projektváltozók Érték 
Piac mérete (edb) 820 
Piaci részesedés 20,0% 
Eladási egységár (eFt) 16,000 
Egységnyi változó költség (eFt) 11,0 
Fix költség (eFt) 360 

 
Ct = 402,4 ezer Ft, illetve NPV = 808,42 ezer Ft 

Az érzékenységvizsgálatot természetesen az összes projektváltozóra vonatkozóan (optimista és pesszimista 
kimenetekre) is el kell végeznünk. A következõ táblázat az így kapott projektértékek (NPV, eFt-ban), illetve 
azoknak a példa legelején meghatározott várható projektértéktõl (NPV=732,92 eFt) való eltérését mutatja 
(százalékosan): 
 

Projektváltozók: Pesszimista Optimista 
Eltérés 

(%) 
Eltérés 

(%) 
Piac mérete (edb) 619,7 808,4 -15,45 10,30 
Piaci részesedés 597,0 823,5 -18,54 12,36 
Eladási egységár (eFt) 430,9 1 095,3 -41,21 49,45 
Egységnyi változó 
költség (eFt) 

612,1 1 034,9 -16,48 41,21 

Fix költség (eFt) 430,9 865,0 -41,21 18,03 
 
Mint a fenti táblázatból látható, amennyiben például a piac mérete várakozásunkhoz képest kedvezõtlenebbül 
alakul, azaz a vártnál kisebb lesz, akkor a projekt értéke (NPV) csupán 360,4 eFt-ot fog kitenni, tehát a 
várhatóhoz képest 15,45 százalékkal csökken. Optimista kimenet esetén pedig a projekt értékének 10,3%-os 
növekedése várható az elõzetesen megállapított 732,92 eFt-hoz képest.  

Az érzékenységvizsgálat végeredménye, végkövetkeztetése a táblázat alapján a következõkben 
foglalható össze: A projekt értéke a legérzékenyebb az eladási egységár, az egységi változó költség és a fix 
költség értékének változására. Potenciális veszélyforrást az eladási egységár és a fix költség jelent, amennyiben 
ugyanis értékük a vártnál kedvezõtlenebbül alakul, az a projekt értékének jelentõs csökkenését 
eredményezheti. Kulcsváltozónak az eladási egységár és az egységnyi változó költség számít, értékük kedvezõ 
jövõbeli alakulása esetén a projekt értéke is jelentõs mértékben fog emelkedni. 
 

3.1.2 Az érzékenységvizsgálat korlátai 
Mint az elõzõ példán keresztül is láthattuk, az érzékenységvizsgálat a statikus módszerek alkalmazásához 
képest számos többletinformációval segítette a projektértékelés folyamatát. Segítségével feltárhatók voltak a 
projekt sikerességéért felelõs kulcsváltozók és a projekt mûködése során fenyegetõ potenciális veszélyforrások 
is. Az érzékenységvizsgálat eszközének használata során ugyanakkor szem elõtt kell tartanunk a módszer 
alkalmazásának korlátait is. Ezek közül a korlátok közül a legfontosabbak a következõk: 

1. Az egyes kimenetek definiálási problémája 
2. A projektváltozók közötti kölcsönhatások kezelése 

 
Az egyes kimenetek (pesszimista, optimista) definiálási problémája alatt azt értjük, hogy nem 

egyértelmû, egy projektváltozó esetén pontosan milyen érték(ek) minõsülnek pesszimistának, illetve 
optimistának. Nehéz elõrejelezni, hogy optimista, illetve pesszimista esetben az adott projektváltozó pontosan 
milyen értéket is vesz majd fel, márpedig ez alapvetõen meghatározza az érzékenységvizsgálat 
eredményeképpen kapott megállapításainkat, következtetéseinket. 

Ugyancsak problémát jelent, hogy projekt értékének az egyes változókra vonatkozó érzékenységének 
megállapítása során eltekintünk a változók közötti esetleges kölcsönhatásoktól. Amennyiben például az eladási 
egységár csökkenésének esetét (pesszimista kimenet) vizsgáljuk, a többi projektváltozó értékét nem 
változtatjuk meg (maradnak várható értékükön), pedig az eladási ár változása valószínûleg hatással lesz például 



 

a termékbõl eladható mennyiség jövõbeli alakulására (kereslet) is.31 Az érzékenységvizsgálat önmagában nem 
alkalmas a változók közötti kölcsönhatások kezelésére, tehát bizonyos speciális esetekben akár félrevezetõ 
következtetésekre is vezethet. 

3.2 Nyereségküszöb-elemzés 
A dinamikus projektelemzés másik fontos eszköze a nyereségküszöb-elemzés. Az elõzõekben láthattuk, hogy az 
érzékenységvizsgálat alkalmazásának egyik meghatározó korlátja az volt, hogy bizonyos esetekben nehézséget 
jelenthet az egyes projektváltozók optimista és pesszimista kimeneteleinek definiálása, azaz annak 
meghatározása, hogy pontosan milyen értékek legyenek hozzárendelve az egyes esetekhez. A nyereségküszöb-
elemzés segítségével ez a korábban szubjektív hozzárendelés objektívvá válhat és ezáltal akár jelentõsen is 
javítható a projektelemzés révén kapott eredmények gyakorlati felhasználhatósága. 
 
Definíció: Nyereségküszöb-elemzés = A dinamikus projektértékelésnek az a módszere, melynek segítségével 
meghatározható, hogy az egyes projektváltozók milyen jövõbeli értéke esetén válik a projekt nyereségessé, 
illetve veszteségessé.  
 
A nyereségküszöb-elemzés során általában a projekt nettó jelenértékét használjuk indikátorként annak 
megállapítására, hogy a beruházás nyereséges, vagy veszteséges. Az adott projektváltozónak tehát azon 
(küszöb)értékét keressük, mely mellett a beruházás átfordul veszteségesbõl nyereségessé, tehát a nettó 
jelenérték éppen nulla.  
 
Definíció: Nyereségküszöb = A projektváltozó azon értéke, mely mellett a beruházás nettó jelenértéke éppen 
nulla.  
 
Amennyiben tehát a projektváltozó a nyereségküszöbnél kedvezõbb értékét vesz fel, a beruházás biztosan 
nyereséges lesz; míg ellenkezõ esetben veszteségessé válik.  
 

3.2.1  A nyereségküszöb meghatározása 
A nyereségküszöb-elemzés során minden egyes projektváltozóra vonatkozóan meg kell határoznunk a 
nyereségküszöb értékét. Erre azért van szükség, hogy lássuk, a projektváltozó adott jövõbeli értéke esetén mi 
fog történni a projekttel: nyereséges lesz-e, vagy pedig veszteségessé válik. Ennek megfelelõen tehát 
megállapítható lesz, hogy adott projektváltozó megváltozása mekkora eséllyel sodorhatja veszélybe a 
projektet: minél nagyobb (kedvezõtlen irányban) az eltérés a nyereségküszöb és a projektváltozó várható 
értéke között, annál nagyobb ez a valószínûség. 
A nyereségküszöb értékét úgy határozhatjuk meg, hogy megvizsgáljuk, az adott projektváltozó milyen értéke 
esetén lesz a projekt nettó jelenértéke zérus. Mivel egy adott projektváltozó parciális hatására vagyunk 
kíváncsiak, ezért a vizsgálat során a többi projektváltozó várható értékével kell, hogy szerepeljen.  
 
Példa 
Végezze el a nyereségküszöb-elemzést az elõzõ alfejezetben bemutatott beruházási javaslattal kapcsolatban! 
Értelmezze a kapott eredményeket! 
 
Megoldás 
A nyereségküszöb-elemzés során minden egyes projektváltozóra vonatkozóan meg kell határoznunk a 
nyereségküszöb értékét. A továbbiakban � a folyamat szemléltetésére � az �eladási egységár� nevû 
projektváltozóval kapcsolatban mutatjuk be a számítások menetét.  

A nyereségküszöb meghatározásához elsõként a projekt pénzáramlását kell felírnunk az eladási egység 
(p) függvényeként. Mivel az eladási egységár kizárólag a bevételeket érinti, ezért ezt a tételt kell elõször 
paraméteresen meghatároznunk, míg a többi kiinduló sor változatlan marad. Természetesen a késõbbi 
kalkuláció során módosulni fog az adózás elõtti eredmény, a társasági adó és az adózás utáni eredmény is.  
 
Várható bevétel =  p · q = p · (m · ms) = p · (800 · 0,2) = p · 160 
                                                             
31 Az eladási ár és az eladási mennyiség között a legtöbb termék esetén negatív irányú kapcsolat van, azaz ha nõ az ár, 
csökken az eladható mennyiség (a keresleti görbe negatív meredekségû). 



 

 
Ennek megfelelõen a pénzáramlás a következõ módon írható fel: 
 

Pénzáramlás tételek (eFt) 
Bevétel p · 160 
Változó költség -1760 
Fix költség -360 
Értékcsökkenési leírás -100 

 
Az adózás elõtt eredmény tehát a következõ lesz: 

p · 160 � 1760 � 360 � 100 = p · 160 − 2220 
 
A fizetendõ társasági adó pedig az adózás elõtti eredmény 16%-a: 

0,16 · (p · 160 − 2220) = p ·25,6 � 355,2 
 
Az adózott eredmény pedig az elõzõ két tétel különbségeként adódik: 

(p · 160 − 2220) − (p · 25,6 � 355,2) = p · 134,4 � 1864,8 
 
Az adózott eredményhez hozzáadva az értékcsökkenési leírás nagyságát pedig már adódik a projekt (éves) 
pénzáramlása: 
 

Pénzáramlás tételek (eFt) 
Adózás elõtti eredmény p · 160 � 2220 
Társasági adó p · 25,6 � 355,2 
Adózott eredmény p · 134,4 � 1864,8 
+ Értékcsökkenési leírás 100 
Pénzáramlás (Ct) p · 134,4 � 1764,8 

 
PV (Éves pénzáramok) =  
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A projekt nettó jelenértéke a következõ lesz: 
 
NPV = C0 + PV (Éves pénzáramok) = 

= −1000 + (p·603,994-7931,011) = p · 603,994−8931,011 

 
A nyereségküszöb értékét úgy kapjuk meg, ha a paraméteresen felírt nettó jelenértéket egyenlõvé tesszük 
nullával: 
 
NPV  = p · 603,994−8931,011 = 0  p = 14,787 eFt 

 
Az �eladási egységár� nevû projektváltozó nyereségküszöb-értéke tehát 14,787 eFt. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben az eladási ár ennél magasabb lesz, akkor a projekt nyereséget fog termelni, alacsonyabb ár esetén 
viszont a beruházás veszteséges lesz. Ezek alapján �optimista� kimenetnek a 14,787 eFt-nál magasabb, míg 
�pesszimistának� az ennél alacsonyabb jövõbeli eladási árak számítanak. 

A projekt mûködésének jobb megértése céljából a nyereségküszöb elemzést az összes projektváltozóra 
el kell végeznünk. A számítások végeredményét (illetve a projektváltozók korábban megállapított várható 
értékét) az alábbi táblázat tartalmazza:32 

                                                             
32 A kapcsolódó számításokat célszerû az Excel �Solver� funkciója segítségével elvégezni. 



 

 
Projektváltozók: Várható Nyereségküszöb 
Piac mérete (edb) 800 605,85 
Piaci részesedés 20% 15,15 
Eladási egységár (eFt) 16,0 14,79 
Egységnyi változó 
költség (eFt) 

11,0 12,21 

Fix költség (eFt) 360 554,15 
 
Mint a táblázatból is látható, esetünkben mindegyik projektváltozó várható értéke kedvezõbb a 
nyereségküszöb értékénél, ami azt jelenti, hogy egyik változó sem minõsíthetõ igazán kritikusnak a projekt 
jövõbeli sikerességét illetõen. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a várható érték és a nyereségküszöb az 
�eladási egységár� és az �egységnyi változó költség� nevû projektváltozók esetén viszonylag közel esik 
egymáshoz, ami azt jelzi, hogy ezek a tényezõk azok, melyek kedvezõtlen esetben akár veszélyeztethetik is a 
projekt nyereségességét.33 Pozitív tartalékok mutatkoznak ugyanakkor a �fix költségek�-et illetõen. 
 

3.2.2 A nyereségküszöb-elemzés korlátai 
A nyereségküszöb elemzés segítségével sikerült kiküszöbölnünk az egyes változók �pesszimista� és �optimista� 
kimenthez tartózó értékének szubjektív megállapításából eredõ torzításokat. Az érzékenységvizsgálat másik, 
korábban említett korlátja azonban továbbra is fennáll: a nyereségküszöb elemzés során is eltekintünk az egyes 
projektváltozók értékei közötti kölcsönhatások kezelésétõl, és így csak parciális hatásokat tudunk mérni.  
 

3.3 A Monte-Carlo szimuláció 
Emlékezhetünk rá, hogy korábban, mind az érzékenységvizsgálat, mind pedig a nyereségküszöb-elemzés során 
problémát jelentett a projektváltozók közötti esetleges kölcsönhatások kezelése. Ez alatt azt értettük, hogy 
hiába lett volna fontos információ, pontosan nem voltunk képesek mérni egy adott projektváltozónak a projekt 
értékére vonatkozó tényleges hatását. Ennek az volt az oka, hogy nem tudtuk figyelembe venni és 
meghatározni azt a hatást, amit az adott változó megváltozása a többi projektváltozóra, és ezen keresztül a 
projekt értékére gyakorolt. Ha például termékünk árát kénytelenek vagyunk a jövõben megváltoztatni (pl. az 
élesedõ piaci verseny hatására), akkor ez hatással lesz az eladható mennyiségre is, azaz nem csak közvetlenül 
hat a projekt értékére, hanem ezen a csatornán keresztül is (közvetett hatás). 
A Monte-Carlo szimuláció eszközével képesek leszünk a projektváltozók közötti hatások mérésére és ezen 
keresztül az adott projektváltozónak a projekt értékére gyakorolt közvetett hatásának meghatározására is.  
 
Definíció: Monte-Carlo szimuláció = A dinamikus projektértékelésnek az a módszere, melynek segítségével 
mérhetõk az egyes projektváltozók közötti kapcsolatok és meghatározható a projekt értékének 
valószínûségeloszlása. 
 
A Monte-Carlo szimuláció segítségével meghatározhatóvá válik az adott projekt teljes pénzügyi modellje. Az 
egyes projektváltozók közötti függvényszerû (vagy akár sztochasztikus) kapcsolatok mérése segítségével 
képesek leszünk arra, hogy elkészítsük a projekt értékének (nettó jelenérték) valószínûségeloszlását is. Ez azt 
jelenti, hogy meghatározhatóvá válik, hogy a projekt milyen értékeket és milyen valószínûséggel vehet fel, azaz 
felírható a projekt értékének eloszlásfüggvénye.  

A Monte-Carlo szimuláció során a változók közötti kapcsolatok mérésére logikusan adódó választás a 
regressziószámítás eszközének alkalmazása. Ilyenkor célszerû az érzékenységvizsgálat segítségével 
meghatározott valamely kulcsváltozót kiválasztani és ennek segítségével felírni az egyes függvényszerû 
kapcsolatokat. A regressziós modellekben tehát mindig a kulcsváltozó lesz a magyarázó (független) változó, míg 
az adott projektváltozó pedig az eredményváltozó (függõ változó) szerepét tölti be. A kulcsváltozó értékeinek 
valószínûségeloszlása segítségével tehát felírható a projekt értékének (nettó jelenérték) eloszlásfüggvénye is. 

A Monte-Carlo szimuláció alkalmazásának legnagyobb elõnye, hogy amellett, hogy meghatározza a 
projekt lehetséges értékeinek tartományát, az egyes értékekhez még valószínûséget is rendel. Segítségével 

                                                             
33 Ez egyébként összecseng az érzékenységvizsgálat során korábban kapott eredményeinkkel. 



 

tehát meghatározható, hogy a projekt adott értéket (NPV) milyen valószínûséggel vesz fel. Ezáltal pedig 
egyértelmûen megállapítható, hogy mekkora a pesszimista (veszteséges) és optimista (nyereséges) kimenetek 
várható valószínûsége. 
 
Példa 
Végezzen Monte-Carlo szimulációt a korábban bemutatott projektre vonatkozóan! 
 
Megoldás 
Tegyük fel, hogy a szimuláció lefolytatása során a projekt értékére vonatkozóan a következõ eloszlásfüggvény 
adódott:34 

A projekt értékének eloszlásfüggvénye 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
Számításaink alapján a beruházás nettó jelenértéke -20 ezer Ft és 1800 ezer Ft közé eshet.35 Az 
eloszlásfüggvény emellett még megmutatja az egyes projektértékek várható elõfordulási valószínûségét is. 
Látható például, hogy annak esélye, hogy a projekt nettó jelenértéke 600 ezer forint körül lesz, nagyjából 4 
százalékra tehetõ. Az eloszlásfüggvény alapján az a legvalószínûbb (módusz), hogy a projekt értéke 650-800 
ezer Ft körül lesz. Mivel ez egy viszonylag magas pozitív érték, jó hír a projekttervezés során − és egyben 
megfelel a korábban számolt várható projektérték nagyságrendjének is. Mivel az eloszlás enyhe jobboldali 
aszimmetriát mutat, az is nyilvánvaló, hogy a várhatónál magasabb projektértékek valószínûsége valamivel 
nagyobb, mint az alacsonyabb értékeké. Ez azt jelenti, hogy némiképp nagyobb az esélye annak, hogy a projekt 
a várhatóhoz képest inkább a kedvezõbb kimenetek irányába fog elmozdulni. Ugyanakkor a szélsõséges értékek 
közül inkább a veszteséget (negatív NPV) mutató kimenetek valószínûsíthetõk. 
 
A Monte-Carlo szimuláció korlátai 
Az elõzõekben bemutattuk, hogy a Monte-Carlo szimuláció segítségével több, a dinamikus projektértékelés 
módszereivel kapcsolatban korábban említett probléma válik megoldhatóvá. Látnunk kell azonban, hogy ennek 
a módszernek is megvannak a maga korlátai: A változók közötti kapcsolatok modellezése bonyolult, idõigényes 
statisztikai számításokat igényel, ráadásul ezekhez az eljárások számos, a változók korábbi értékeire vonatkozó 
historikus adatra is szükség van. Az említettek miatt a gyakorlatban ezt az eljárást általában csak kiemelt 
fontosságú projektek esetén célszerû alkalmazni. 
 

3.4 A döntési fák módszere 
A dinamikus projektelemzési eszközök széles körben használt módszerét jelentik a döntési fák. Alkalmazásuk 
esetén ugyanis több jövõbeli kimenettel, forgatókönyvvel is számolni tudunk. Nem kötelezõ tehát csupán 
egyetlen (és egyben a legvalószínûbb) alternatívát végigelemeznünk, hanem a projekt pénzáramlásának 
meghatározásakor lehetõségünk van bizonyos elágazások beépítésére, figyelembe vételére is. 
 

                                                             
34 A szimuláció során történt lépéseket � azok összetettsége és terjedelme miatt � a jegyzetben részletesebben nem tárgyaljuk. 
35 Ellenõrizhetõ, hogy ez összhangban van a pesszimista és optimista kimenetekhez tartozó maximális projektértékekkel. 
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Definíció: Döntési fák módszere = A dinamikus projektértékelésnek az az eszköze, melynek segítségével a 
projekt értékelésekor egyidejûleg többféle jövõbeli kimenetet is figyelembe tudunk venni. 
 
Ennek megfelelõen elsõ lépésként meg kell határozunk egy olyan kulcsváltozót, mely értékének alakulása 
kiemelt hatással bír a projekt sorsára és jövedelmezõségére. Ezt követõen felírjuk, hogy ezen változót illetõen 
milyen jövõbeli kimenetekkel érdemes számolnunk (pl. optimista, pesszimista eset). A kimenetek 
meghatározása több, egymást követõ idõszakra is kiterjedhet, egyfajta kumulatív, továbbgyûrûzõ hatást 
modellezve. A projekt pénzáramlása az egyes kimenetek bekövetkezésétõl függõen fog alakulni. A kimenetek 
meghatározása után következõ lépésként az egyes esetekhez valószínûségeket rendelünk, majd ezekkel 
súlyozva meghatározzuk a projekt várható értékét.  
 
Példa 
Tegyük fel, hogy a következõ beruházási alternatívát kell értékelnünk: A projekt megvalósítási költségei szinte 
kizárólag a jelenben merülnek fel és 50 millió Ft-ot tesznek ki. Amennyiben a termékünk iránt a kereslet 
várakozásainknak megfelelõen alakul, a következõ év végére 60 millió Ft bevétellel számolhatunk. Optimista 
esetben ez a bevétel felmehet 74 millió Ft-ra, míg a pesszimista kimenet bekövetkeztekor 48 millió Ft-ra 
csökken. Ez egyes kimenetek megvalósulási esélye 50 (normál), 20 (optimista) és 30 (pesszimista) százalékra 
tehetõ. A projekt tõkeköltsége 14%. A döntési fák módszere segítségével modellezze és értékelje a projektet! 
 
Megoldás 
Jelöljük az egyes kimeneteket a következõ módon: (1) � pesszimista; (2) � normál; (3) − optimista.  
Az egyes kimenetek bekövetkezési valószínûségei: p1=0,3; p2=0,5 ; p3=0,2. 
Az egyes kimenetekhez tartozó pénzáramlás: C1(1)=48 millió Ft ; C1(2)=60 millió Ft ; C1(3)=74 millió Ft.  
A kezdeti pénzáramlás: C0=−50 millió Ft.  
A tõkeköltség: r=0,14. 
 
Esetünkben a kulcsváltozót a kereslet alakulása jelenti, a projekt pénzáramlása ennek függvényében (az egyes 
kimenetek által) írható fel. A döntési fa példánkban tehát a következõ módon rajzolható fel: 
 

A projekt döntési fája 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ábrán a fehér négyzet az ún. döntési lehetõséget, míg a fekete kör az elágazási pontot jelenti. A 

döntési lehetõség alatt azt értjük, hogy a projektgazda eldöntheti, hogy melyik lehetõséget válassza, valósítsa 
meg. Esetünkben ez a választás a projekt elutasítását vagy elindítását jelenti. Az elágazási pont pedig az adott 
kulcsváltozó lehetséges, kiemelt jövõbeli értékeihez tartozó kimeneteket mutatja. Esetünkben ez a kulcsváltozó 
a kereslet alakulása, a lehetséges kimenetek pedig a pesszimista (C1=48 MFt), a normál (C2=60 MFt) és az 
optimista (C3=72 MFt) esetek. 

A kimenetek definiálása és a hozzájuk tartozó pénzáramlás felírása után a kapcsolódó valószínûségekkel 
súlyozva már meghatározható a projekt várható pénzáramlása az elsõ idõszakra vonatkozóan (C1): 

MFtCpC ii 8,58722,0605,0483,0)(11   



 

 
Ez azt jelenti, hogy a projekt az elsõ évben várhatóan 58,8 millió forint bevételt fog termelni. Ha azonban 
megvizsgáljuk a három kimenetet, láthatjuk, hogy ez az érték valójában sohasem következhet be. A kapott 
eredmény pontos interpretációja ugyanis az, hogy ha a projektet � hasonló körülmények között � számos 
alkalommal megismételnénk, majd kiszámolnánk átlagos pénzáramlását, annak értéke közel esne a kalkulált 
58,8 millió forinthoz. A projekt nettó jelenértéke az elsõ idõszaki (évi) pénzáramlás alapján már kiszámítható: 
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Mivel a projekt nettó jelenértéke pozitív, a beruházást érdemes megvalósítani és várhatóan 1,579 millió 
forinttal fogja növelni a vállalkozás értékét. Ez azt is jelenti, hogy a jelenben adódó döntési lehetõség esetén 
mindenképpen érdemes a projekt elfogadását választani, azaz ez az alternatíva (elágazás) fog realizálódni. 
 

3.4.1 A növekedési és kiszállási lehetõségek értéke 
A dinamikus projektelemzésnek a statikus értékelési módszerekkel szembeni elõnyei közé tartozik, hogy 
segítségével mérhetõvé válnak jövõbeli döntéseink jelenbeli hatásai is. Ez azt jelenti, hogy ezeket a döntéseket 
a projekt jelenbeli értékének meghatározása során is figyelembe tudjuk venni. A továbbiakban a potenciális 
jövõbeli döntései lehetõségek (és ezek jelenbeli hatásai) közül két kiemelt fontosságú szituációval foglalkozunk: 

1. A növekedési lehetõségek értéke 
2. A kiszállási lehetõségek értéke 

 
3.4.1.1 A növekedési lehetõségek értéke 
Növekedési lehetõség alatt azt értjük, hogy bizonyos feltétel(ek) jövõbeli bekövetkezése esetén a 
vállalkozásnak érdemes lehet bõvíteni termelési, szolgáltatási kapacitásait. Amennyiben pedig adott döntési 
lehetõség esetén jó alternatívát választunk, az hatással lesz a projekt akkori és egyben a jelenlegi értékére is. Ez 
a hatás a legjobban talán azzal magyarázható, hogy bizonyos projektek jelentõs növekedési potenciállal 
rendelkeznek és amennyiben egy vállalkozás felismeri és egyben képes is kihasználni ezeket a lehetõségeket, az 
egyben növeli a projekt értékét is. Ezt az értéknövekedést mutatja a növekedési lehetõségek értéke. 

A növekedési lehetõségek értékét a döntési fák módszere segítségével tudjuk meghatározni. A 
növekedési lehetõség elfogadása, illetve elutasítása egy döntési pontot jelent a vállalkozás számára, egy olyan 
jövõbeli idõpontban (szituációban), melynek bekövetkezési valószínûsége a kulcsváltozó jövõbeli értékei által 
meghatározott. A növekedési lehetõségek értéke a következõ módon számszerûsíthetõ: 
 

NPV (Növekedési lehetõségek) = NPV (növekedéssel) � NPV (növekedés nélkül) 
 
A projekt értékét tehát két szituációra is meg kell határoznunk: egyrészt arra az esetre, amikor figyelembe 
vesszük az esetleges jövõbeli növekedési lehetõségeket, másrészt pedig arra, amikor eltekintünk ezektõl. Az 
összefüggés illusztrálására tekintsük az elõzõ példát, további információkkal kiegészítve! 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy amennyiben a kereslet a termékeink iránt egy év múlva az optimista elképzeléseink szerint 
alakul, lehetõség nyílik egy új gép beállítására is. A gép beszerzési és mûködtetési költségeinek jelenértéke (az 
1. év végére vonatkozóan) 40 millió Ft. A megnövekedett termelési kapacitás révén ugyanakkor a várható 
jövõbeli bevételek jelenértéke (ugyanerre az idõpontra vonatkoztatva) 130 millió Ft-ra nõne. Mekkora a 
növekedési lehetõségek értéke? 



 

Megoldás 
Indulásként rajzoljuk fel a projekt döntési fáját! 
 

A projekt döntési fája 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mint a döntési fán is látható, az elsõ év végen egy döntési lehetõség adódik a vállalkozás számára: Növekedhet, 
vagy pedig folytathatja a korábbi üzletmentet. Ha növekszik, az 114 millió Ft-os (össz)bevétel mellett 40 millió 
Ft-os többletköltséget jelent. Ha nincs növekedés, a bevételek jelenértéke marad 72 millió Ft. Ebben a döntési 
pontban a vállalkozásnak a növekedést kell választania, mivel ebben az esetben 114-40=74 millió Ft-os érték 
keletkezik, míg a másik esetben ez csupán 72 millió Ft. Racionális döntés esetén tehát a vállalkozás növekedni 
fog, azaz a döntési fa �legalsó ága� sohasem lesz releváns (nem valósul meg). Ennek megfelelõen a projekt 
várható pénzáramlása az elsõ év végére vonatkozóan a következõ lesz: 

MFtCpC ii 2,59)40114(2,0605,0483,0)(11   

 
A projekt nettó jelenértéke növekedés esetén tehát: 
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A növekedési lehetõségek értéke tehát: 

NPV (növekedési lehetõségek) = NPV (növekedéssel) � NPV (növekedés nélkül) = 1,93 MFt � 1,579 MFt =  

= 0,351 MFt 
 
Az elsõ év végén adódó növekedési lehetõség tehát 0,351 millió Ft-tal járulnak hozzá a projekt értékéhez. 
Abban az esetben tehát, amennyiben a vállalkozás menedzsmentje felismeri és kihasználja ezt a lehetõséget, a 
vállalkozás értéke 0,351 millió Ft-tal fog nõni. 
 
3.4.1.2 A kiszállási lehetõségek értéke 
A projektbõl való kiszállási lehetõség azt jelzi, hogy bizonyos jövõbeli szituációkban érdemes lehet a vállalkozás 
számára inkább felhagyni az adott projekttel és még idõben kivonni az erõforrásokat a beruházás 
mûködtetésébõl. Egy ilyen jellegû, megfelelõ idõben hozott és pénzügyileg is racionális döntés ugyancsak 
növelheti a projekt elõzetesen meghatározott értékét. Ennek az értéknek a számszerûsítése a kiszállási 
lehetõségek értékének mérése által, szintén a döntési fák módszerének segítségével oldható meg. 

A kiszállási lehetõségek értékét is a döntési fák módszere segítségével tudjuk meghatározni. A kiszállási 
lehetõség elfogadása, illetve elutasítása egy újabb döntési pontot jelent a vállalkozás számára. A projektbõl 
való kiszállási lehetõség értéke a következõ módon számszerûsíthetõ: 
 

NPV (Kiszállási lehetõségek) = NPV (kiszállással) � NPV (kiszállás nélkül) 
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A projekt értékét tehát itt is két szituációra kell meghatároznunk: egyrészt arra az esetre, amikor figyelembe 
vesszük a kiszállási lehetõségeket, másrészt pedig arra az esetre, amikor eltekintünk ezektõl. Az eljárás 
megértéséhez tekintsük az elõzõ példát (eltekintve a növekedési lehetõségekre vonatkozó korábbi 
kiegészítéstõl)! 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy amennyiben a kereslet termékeink iránt egy év múlva a pesszimista elképzeléseink szerint 
alakul, a következõ lehetõség adódik: A termelés további folytatása helyett érdemes lehet megfontolni a 
projekt azonnali befejezését és az eszközök értékesítését. Az eszközértékesítésbõl befolyó bevétel várható 
értéke 51 millió Ft. Mekkora a kiszállási lehetõségek értéke? 
 
Megoldás 
Indulásként rajzoljuk fel a projekt döntési fáját! 
 

A projekt döntési fája 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mint a döntési fán is látható, alacsony kereslet esetén, az elsõ év végen egy döntési lehetõség adódik a 
vállalkozás számára: Befejezheti a projektet (kiszállhat), vagy pedig folytathatja a korábbi üzletmentet. Ha 
kiszállunk a projektbõl, az 51 millió Ft-os bevételt jelent az eszközök értékesítése révén, míg a �folytatás� 
összesen csak 48 millió Ft-ot hoz (�elsõ idõszaki� pénzben kifejezve). Egyértelmû tehát, hogy alacsony kereslet 
esetén érdemesebb inkább �kiszállni� a projektbõl, azaz a döntési fa felülrõl második ága sohasem lesz releváns 
(nem valósul meg). Ennek megfelelõen a projekt várható pénzáramlása az elsõ év végére vonatkozóan a 
következõ lesz: 

MFtCpC ii 7,59722,0605,0513,0)(11   

 
A projekt nettó jelenértéke a projektbõl való kiszállás esetén tehát: 
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A növekedési lehetõségek értéke tehát: 

NPV (növekedési lehetõségek) = NPV (növekedéssel) � NPV (növekedés nélkül) = 2,368 MFt � 1,579 MFt =  

= 0,789 MFt 
 
A projektbõl való kiszállási lehetõség értéke tehát 0,789 millió Ft. Annak felismerése tehát, hogy alacsony 
jövõbeli kereslet esetén célszerû még idõben abbahagyni a projektet, 0,789 millió Ft-tal növeli a vállalkozás 
értékét.36 
 

                                                             
36 Másképpen mondva, ennyi pénzt spórolunk meg ezzel a döntéssel. 
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3.4.2 A döntési fák módszerének korlátai 
A döntési fák módszere a dinamikus projektelemzési eszközök közül az egyik legszofisztikáltabb és egyben a 
leginkább összetett elméleti hátérrel rendelkezik. A korábban ismertetésre került eljárás tehát a módszer 
alkalmazásának csupán egy kis metszetét adja. A döntési fák módszerének bonyolultságát � és ezáltal 
alkalmazásának egyik korlátját � az egyes, eltérõ kockázatú jövõbeli kimentek kezelése adja. A projekt 
értékelésekor ugyanis azonos diszkontrátát használtunk minden egyes kimenet pénzáramlásának diszkontálása 
során. Ez a megoldás azonban számos esetben nem teljesen helytálló, mivel az egyes kimenetek esetén 
bekövetkezõ kockázat nagysága nem feltétlenül azonos.37 

A megoldás elméletileg az lehetne, hogy minden egyes kimenet esetén − a felmerülõ kockázat 
függvényében � más és más diszkontrátát határoznánk még és alkalmaznánk a jelenérték-számítás során. Ez az 
eljárás azonban meglehetõsen bonyolult; a kockázatok és ezáltal a diszkontráta értéke nehezen 
számszerûsíthetõ. Igazán átütõ megoldást erre a problémára csak az úgynevezett reálopciók értékelése és a 
kapcsolódó módszertan alkalmazása adhat. 

                                                             
37 Általában nem tekinthetõ azonos kockázatúnak például egy, a projekt további növekedését, fejlesztését célzó beruházás; 
illetve a projektbõl való kiszállás, a befektetett eszközök értékesítése. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. RÉSZ 
 

A FINANSZÍROZÁS TERVEZÉSE 



 

4 Hosszú távú pénzügyi tervezés 

 
A fejezetben a vállalkozás stratégiájához legszorosabban kapcsolódó tervezés-típussal, a hosszú távú pénzügyi 
tervezéssel foglalkozunk. Ennek során elsõként meghatározzuk a hosszú távú pénzügyi tervezés folyamatának 
legfontosabb funkcióit, céljait. Ezt követõen pedig bemutatjuk azokat a lehetséges forrás-típusokat, melyek 
igénybe vétele segítségével a vállalkozás finanszírozhatja beruházásait és megteremtheti az egyensúlyt a 
tõkeköltségvetés, az osztalékpolitika és a finanszírozási terv között.  

A pénzügyi terveknek a tervezési idõhorizont szerinti típusai közül elsõként a hosszú távú terveket kell 
elkészíteni. A hosszú távú pénzügyi tervhez kapcsolódnak majd a közép- és rövid távú tervek. Emlékezhetünk 
rá, hogy a hosszú távú pénzügyi terv elsõdlegesen a vállalkozás stratégiájához kell, hogy illeszkedjen és az 
üzleti terv pénzügyi megközelítésû leképezõdését kell, hogy adja. A hosszú távú tervek jellemzõen a vállalkozás 
befektetett eszközeivel és tartós forrásaival kapcsolatos döntésekre vonatkozóan tartalmaznak elõrejelzést, 
cselekvési tervet.38 

4.1 A növekedési ráta 
A hosszú távú tervnek � mint minden pénzügyi tervnek � tartalmaznia kell a vállalkozás jövõbeli beruházási, 
finanszírozási (ezen belül osztalékpolitikai) döntéseit, ezek pénzügyi hatásait. A pénzügyi tervezés 
kulcsfeladata, hogy megteremtse az egyensúlyt ezek között a pénzügyi döntések között. Mivel a beruházási 
döntéseket a vállalkozás üzleti terve részben determinálja, a fejezetben részletesen azzal foglalkozunk, hogy a 
hosszú távú pénzügyi tervezés hogyan tudja megteremteni a tervezett beruházásokkal, növekedéssel 
összhangban lévõ finanszírozási és ezen belül osztalékpolitikai döntéseket. Ennek vizsgálatához elsõként meg 
kell határoznunk magának a növekedésnek, illetve az azt mérõ növekedési rátának a fogalmát. 
 
Definíció: Növekedési ráta = Megmutatja, hogy a vállalkozás egy év alatt hány százalékkal képes növelni 
mérlegfõösszegét. Jele: g39 
 
A vállalkozás mérlegfõösszege adott idõpontra vonatkozóan megegyezik az eszközök (könyv szerinti) 
összértékével, ami értelemszerûen azonos a források (könyv szerinti) összértékével. A mérlegfõösszeg 
értékének emelkedése más mutatószámokhoz képest (pl. árbevétel-, vagy nyereségszint növekedési rátája) 
jobban képes leírni a vállalat növekedését, mivel szorosabb kapcsolatban áll a vállalkozás piaci értékének 
alakulásával. Ennek megfelelõen a növekedési ráta a következõ módon számszerûsíthetõ: 
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ahol E a vállalkozás mérlegfõösszegének (eszközei összértékének) változása az elõzõ év végéhez képest, E0 
pedig a mérlegfõösszeg (eszközök összértéke) az elõzõ év végén.40 
 
Példa 
Határozza meg annak a vállalkozásnak a növekedési rátáját, mely eszközeinek könyv szerinti értéke 2007-ben 
1300 milliárd Ft-ot tett ki és 2008-ra 1500 milliárd Ft-ra nõtt. 
 
Megoldás 
E0=1300 milliárd Ft; E1=1500 milliárd Ft 
 
A vállalkozás növekedési rátája a következõ: 

                                                             
38 Nem tartoznak tehát ide a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek. 
39 A jelölés az angol growth (növekedés) szóból származik. 
40 Tehát E azt mutatja meg, hogy Ft-ban kifejezve mennyivel változott a mérlegfõösszeg (azaz az eszközök összértéke), E0 
pedig azt, hogy az mennyi volt konkrétan az elõzõ idõszak (év) végén. 
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A vállalkozás tehát 2007-rõl 2008-ra 15,38%-os növekedést ért el, azaz ennyivel tudta eszközeinek értékét 
(mérlegfõösszegét) növelni. 

4.2 Finanszírozási források 
A kérdés tehát az, hogy tervezett (g százalékos) növekedést (az ehhez szükséges beruházásokat) a vállalkozás 
milyen forrásokból lesz képes finanszírozni. A vállalkozás beruházásait (mérlegfõösszegének növelését) a 
következõ módon finanszírozhatja: 

1. Belsõ forrásból 
2. (Pótlólagos) tulajdonosi tõke bevonásával 
3. Külsõ hitelforrások segítségével 

A pótlólagos tulajdonosi tõkét és a hitelforrásokat együttesen külsõ forrásoknak nevezzük. 

4.2.1 Belsõ források 
A belsõ forrásból történõ finanszírozás forrása a vállalkozás által az adott évben megtermelt nyereség, adózott 
eredmény (Jele: I). A nyereség egy részét a vállalkozás kifizetheti osztalékként a tulajdonosok számára (Jele: 
DIV), ennek relatív mértékét az osztalékfizetési ráta mutatja meg.41 
 
Definíció: Osztalékfizetési ráta = Megmutatja, hogy a vállalkozás adott évi nyereségének mekkora hányadát 
fizeti ki osztalékként. 
Jele: p42 
 
Az osztalékfizetési ráta a következõ módon számszerûsíthetõ: 
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A nyereség fennmaradó részét a vállalkozás visszaforgatja és eszközei bõvítésére fordítja. Ez az összeg elsõként 
az eredménytartalékba kerül (Jele: ET). A nyereség visszaforgatásának mértékét az újrabefektetési ráta adja 
meg. 
 
Definíció: Újrabefektetési ráta = Megmutatja, hogy a vállalkozás adott évi nyereségének mekkora hányadát 
forgatja vissza. Jele: 1-p 
 
Az újrabefektetési ráta a következõ módon számolható ki: 
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Mint a jelölésbõl is látható, az osztalékfizetési és az újrabefektetési ráta összege 1-et kell, hogy adjon 
(százalékban kifejezve 100%-ot), mivel a nyereség felhasználásának csak ez a két útja létezik. 

                                                             
41 A nyereség jelölése az angol income (net income= nyereség), az osztaléké pedig a dividend (osztalék) kifejezésbõl 
származik. 
42 Az angol payout ratio (kifizetési ráta) kifejezésbõl. 



 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A belsõ források nagysága, tehát a visszaforgatott nyereség (ET) megegyezik az adózott eredmény (I) és az 
újrabefektetési ráta (1-p) szorzatával: 

)1( pIET   
 
Példa 
Tegyük fel, hogy vállalkozásunk 2007-ben 200 millió Ft-os adózott eredményt ért el, melybõl 80 millió Ft-os 
osztalékot hagytak jóvá. Határozza meg  
a) az osztalékfizetési rátát! 
b) az újrabefektetési rátát! 
 
Megoldás 
Paraméterek: I1=200 millió Ft; DIV1=80 millió Ft43 
 
a, Az osztalékfizetési ráta: 
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A vállalkozás tehát nyereségének 40%-át fizeti ki osztalékként a tulajdonosok számára. 
 
b, Az újrabefektetési ráta: 
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A vállalkozás tehát nyeresége 60%-át forgatja vissza tevékenységének finanszírozására. Egyébként ugyanezt az 
eredményt kapjuk, ha az osztalékfizetési ráta értékét (0,4) 1-bõl kivonjuk.  

4.2.2 Tulajdonosi tõke 
Az új beruházások finanszírozásának egy másik módja a pótlólagos tulajdonosi tõke bevonása (Jele: T). Ennek 
gyakorlati megvalósítása tõkeemelés révén történik. Ezt azt jelenti, hogy a vállalat tulajdonosai növelik vagyoni 
hozzájárulásuk mértékét és/vagy új tulajdonosok fektetik tõkéjüket a vállalkozásba.  

Az új tulajdonosi tõke bevonása a forrásszerzés viszonylag ritka formája. Ennek egyik oka a viszonylag 
magas fajlagos tranzakciós költségekben keresendõ, másrészt pedig abban, hogy a régi tulajdonosok az új 
üzlettársak megjelenése miatt általában félnek tulajdonosi jogaik csorbulásától.44 Ezt a fajta forrásbevonási 
lehetõséget ezért szinte kizárólag csak nagyobb volumenû forrásbevonás esetén alkalmazzák, általában abban 
az esetben, amikor már minden más finanszírozási alternatíva megszûnt. Részvénytársaság esetén a pótlólagos 

                                                             
43 Az indexben szereplõ �0�-val utalunk a bázisévre, az �1�-gyel pedig a tárgyévre (következõ évre). 
44 Gondoljunk például egy olyan társaságra, ahol a tõkeemelés elõtt egy befektetõi csoport döntõ részesedéssel (>50% 
tulajdoni hányad) rendelkezett a vállalatban, az új tulajdonosok megjelenése miatt azonban elveszíti ezt a pozícióját. 
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tulajdonosi tõke bevonása új részvények kibocsátása útján történik, tehát T az újonnan kibocsátott 
részvények összértékét jelenti.45 
 

4.2.3 Külsõ hitelforrások 
A hosszú lejáratú hitelforrások közé tartoznak a hitelintézetek által nyújtott beruházási hitelek, illetve a más 
(gyakran kapcsolt) vállalkozásoktól kapott kölcsönök. Ugyancsak ide sorolandók a vállalkozás által kibocsátott 
vállalati kötvények, mint hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok. A vállalkozás által bevont új, 
külsõ hitelforrások összértékét H-val jelöljük.46 
 
2.2.4 Finanszírozási források 
Összefoglalva az eddigieket, a beruházások, azaz az eszközök (mérlegfõösszeg) növekedésének (E) 
finanszírozása a következõ módon történhet: 

HTETE  1 , ahol 
 
ET1 a visszaforgatott nyereség (saját forrás), )1(11 pIET  , 

T az új részvények (össz)értéke, 
H pedig az új hitelek (össz)értéke. 
 
A három forrástípus közül a visszaforgatott nyereség és az új részvények értéke közvetlenül a vállalkozás saját 
tõkéjét emeli, azaz47 

TETST  1 , ahol 
 
ST a vállalkozás saját tõkéjének változása. Az eszközök növekedése tehát forrás oldalról megegyezik a saját 
tõke és a hitelállomány emelkedésével: 
 

HSTE   

                                                             
45 A jegyzetben a továbbiakban� az egyszerûbb interpretálhatóság miatt � a tulajdonosi tõke bevonásának kizárólag ezt a 
módját feltételezzük. 
46 A továbbiakban - az egyszerûség miatt - minden külsõ hitelforrást hitelnek nevezünk. 
47 A visszaforgatott nyereség az eredménytartalékba kerül, az új részvények kibocsátása pedig a jegyzett tõkét növeli. 



 

4.3 A növekedés mértéke és a finanszírozás lehetõségei 
A továbbiakban folytatjuk a hosszú távú pénzügyi tervezés tárgyalását, mely során elsõsorban arra 
koncentrálunk, hogy bemutatásra kerüljenek a finanszírozási és beruházási döntések közötti egyensúly, 
megfelelés biztosításának folyamatára vonatkozó legfontosabb elméleti összefüggések, illetve pénzügyi 
módszerek. Részletesen foglalkozunk a növekedés két speciális, kiemelt fontosságú típusával, a belsõ és a 
fenntartható növekedéssel, illetve finanszírozásuknak a pénzügyi tervezésre gyakorolt hatásaival. 

Mint korábban elsajátíthattuk, a vállalati beruházások finanszírozásának számtalan módja, alternatívája 
van és ezek a lehetõségek ráadásul rengeteg módon kombinálhatók is. A gyakorlatban azonban a vállalatok 
jelentõs része nem igazán használja ki ezeket a lehetõségeket, azaz kijelenthetõ, hogy a finanszírozásnak tipikus 
sémái, alaptípusai alakulnak ki. A vállalkozások ugyanis � részben finanszírozási kockázatuk adott keretek 
között tartása miatt � ragaszkodnak a forrásszerzés bizonyos kötött formáihoz.  

Fontos ugyanakkor látni, hogy a finanszírozási forma és mód megválasztása − a beruházási és 
finanszírozási döntések közötti determináció miatt − egyben behatárolja a vállalat növekedési lehetõségeit is. 
Adott finanszírozási séma alkalmazása tehát meghatározza a vállalat maximális növekedési ütemét. A 
továbbiakban a finanszírozás két leggyakrabban alkalmazott alapesetével, a belsõ és a fenntartható 
finanszírozással foglalkozunk és bemutatjuk, hogy ezekben az esetekben a forrásszerzési technika hogyan 
determinálja a vállalat növekedési lehetõségeit. 

4.3.1 Belsõ növekedés 
A vállalkozások a hosszú távú pénzügyi tervben, illetve beruházásaik finanszírozása során gyakran döntenek az 
úgynevezett belsõ növekedés mellett. 
 
Definíció: Belsõ növekedés = A növekedésnek az a speciális esete, amikor a vállalkozás nem akar új tulajdonosi 
tõkét bevonni (nem bocsát ki új részvényeket) és nem vesz fel újabb hiteleket sem.  
 
Korábbi jelöléseinket használva: 

T=0 és H=0 

Ez egyben azt is jelenti, hogy a saját tõke csupán a visszaforgatott nyereség hatására nõ, tehát: 
 

)1(111 pIETTETST  , 
 

Az eszközök növekedése pedig a következõ módon adódik: 
 

)1(11 pIHTETE  48 
 
Ez a fajta finanszírozási mód teljesen szokványos és egyben reális választás is a társaság számára, hiszen így 
nem csökken a tulajdonosok hatalmi pozíciója és nem nõ a vállalkozás külsõ eladósodottsága sem. Amennyiben 
azonban a vállalat e mellett a finanszírozási technika mellett dönt, az értelemszerûen növekedési lehetõségeit is 
behatárolja, a kérdés csak az, hogy pontosan milyen mértékben. 
 
Definíció: Belsõ növekedési ráta = Megmutatja, hogy a vállalkozás maximum hány százalékkal növekedhet, 
amennyiben nem bocsát ki (új) részvényeket, illetve nem vesz fel újabb hiteleket. Jele: igr49 
 
Belsõ növekedés esetén tehát a beruházásokat a vállalkozás csupán a belsõ források, azaz a visszaforgatott 
nyereség segítségével finanszírozza. Az elérhetõ (maximális) növekedési ráta a korábban ismertetett 
összefüggések segítségével határozható meg.  
 
 
 

                                                             
48 Látható, hogy az eszközök növekedését csak a saját tõke változása finanszírozza, idegen forrás (hitel) bevonása nem 
történik meg. 
49 Internal growth rate. 



 

Emlékezhetünk rá, hogy a növekedési ráta az eszközök (mérlegfõösszeg) növekedését mutatja, azaz 
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Belsõ növekedés esetén a képlet némileg egyszerûsödik: 
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Ez azt jelenti, hogy az elérhetõ növekedés mértéke, azaz a belsõ növekedési ráta a következõ évi nyereség 
nagyságától, az újrabefektetési rátától (1-p) és az eszközök (jelenlegi) értékétõl függ. A három paraméter közül 
az eszközök (jelenlegi) értéke (E0) természetesen adott (a mérlegbõl) és az újrabefektetési ráta értékét (1-p) is 
tudjuk a vállalkozás osztalékpolitikájának ismeretében. A következõ évi nyereség nagyságát (I1) ugyanakkor 
nem ismerjük, tehát elsõ ránézésre úgy tûnik, hogy a belsõ növekedési ráta értéke nem számszerûsíthetõ. 

Amennyiben azonban feltételezzük, hogy a vállalat eszközarányos jövedelmezõsége nem változik, akkor 
kijelenthetõ, hogy a vállalkozás nyeresége is a belsõ növekedési rátának megfelelõ mértékben fog emelkedni, 
tehát (1+igr)-szeresére fog nõni. A következõ évi nyereség tehát éppen az idei nyereség (1+igr)-szerese lesz: 

)1(01 igrII   

A nyereség értékét behelyettesítve a belsõ növekedési ráta képletébe a következõ egyenlet adódik: 
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Az egyenletet most már rendezhetjük, kifejezve belõle a belsõ növekedési ráta értékét: 
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A belsõ növekedési ráta tehát az idei nyereség (=adózott eredmény) nagyságától (I0), az újrabefektetési rátától 
(1-p) � azaz közvetetten az osztalékfizetési rátától (p) - illetve az eszközök jelenlegi értékétõl (E0) függ. 
Emlékezhetünk rá, hogy a számlálóban és a nevezõben is szereplõ szorzat éppen az idei nyereségnek azt a 
részét (adott fizetõeszközben kifejezve) mutatja, amit a vállalat nem fizet ki osztalékként, tehát visszaforgat a 
vállalkozásba (ez egyébként megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel). 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy a 2010-es üzleti évre vonatkozóan vállalkozásunk mérlege és eredménykimutatása a 
következõképpen alakult (millió Ft): 

Mérleg 
Eszközök 2010 Források 2010 

Saját tõke 1800 
Eszközök értéke 3000 Idegen 

források50 
1200 

Eszközök 
összesen 

3000 
Források 
összesen 

3000 

 
Eredménykimutatás (2010) 

Adózott nyereség 500 
Osztalék 100 
Mérleg szerinti 
eredmény 

400 

                                                             
50 Esetünkben az egyszerûség kedvéért hitelek. 



 

a) Határozza meg a belsõ növekedési ráta értékét! 
b) Állítsa össze a vállalkozás egyszerûsített mérlegét és eredménykimutatását a 2011-es évre belsõ 

növekedés esetére! 
 
Megoldás 
Paraméterek: E0=3000 millió Ft; ST0=1800 millió Ft; I0=500 millió Ft; DIV0=100 millió Ft51 
 
a, A vállalkozás növekedési rátájának számszerûsítéséhez elsõként határozzuk meg az osztalékfizetési rátát: 
 

%202,0
500

100

0

0 
I

DIV
Nyereség
OsztalékprátazetésiOsztalékfi  

 
A vállalkozás tehát nyeresége 20%-át fizeti ki osztalékként. Az újrabefektetési ráta pedig: 
 

%808,02,011  prátaetésiÚjrabefekt  

 
azaz a vállalat a nyereség 80%-át forgatja vissza üzleti tevékenységébe. A belsõ növekedési ráta értéke most 
már számszerûsíthetõ: 
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Ez azt jelenti, hogy ha a vállalat nem kíván új részvényeket kibocsátani, illetve új hiteleket felvenni és 
ragaszkodik korábbi osztalékpolitikájához, akkor a 2011-es üzleti évre maximum 15,38%-os növekedést érhet 
el. 
 
b, Nézzük meg, hogyan alakulnak a mérlegben és az eredménykimutatásban található értékek 2011-re! Mivel a 
vállalkozás 15,38%-kal növekszik, eszközeinek (és az eszköz-forrás megfelelés miatt forrásainak) értéke is 
ennyivel emelkedik, tehát: 
 

FtmillióigrEE 4,3461)1538,01(3000)1(01   

 
A forrásokon belül az idegen források (hitelek) értéke � belsõ növekedésrõl lévén szó � nem változik, tehát 
marad 1200 millió Ft. A saját tõke értéke pedig a kettõ különbsége, tehát 3461,4-1200=2261,4 millió Ft lesz. 
 

Mérleg (millió Ft) 
Eszközök 2008 Források 2008 

Saját tõke 2261,4 
Eszközök értéke 3461,4 

Idegen források 1200 
Eszközök 
összesen 

3461,4 
Források 
összesen 

3461,4 

 
Mivel a vállalkozás eszközarányos nyeresége és osztalékpolitikája nem változott (ez volt modellünk 
alapfeltevése), az eredménykimutatásban szereplõ tételek is a belsõ növekedési rátának megfelelõen, azaz 
15,38%-kal nõnek. 
 

Eredménykimutatás (2011) 
Adózott nyereség 576,9 
Osztalék 115,38 
Mérleg szerinti 
eredmény 

461,52 

                                                             
51 Az indexben szereplõ �0�-val utalunk a 2010-es évre, az �1�-gyel pedig a következõ évre, 2011-re.  
52 Ugyanezt az eredmény kapjuk akkor is, ha közvetlenül a mérleg szerinti eredmény értékét (300 millió Ft) helyettesítjük be 
a képlet számlálójába, illetve részben nevezõjébe is. 



 

Látható, hogy a saját tõke, illetve az összes eszköz (forrását) növekedését (461,4 millió Ft) kizárólag a mérleg 
szerinti eredmény, azaz a visszaforgatott nyereség okozta.  

4.4 3.2 Fenntartható növekedés 

A vállalati növekedés másik tipikus esete a fenntartható növekedés.  
 
Definíció: Fenntartható növekedés = A növekedésnek az a speciális esete, amikor a vállalkozás nem akar új 
tulajdonosi tõkét bevonni (nem bocsát ki új részvényeket) és ragaszkodik a korábbi eladósodottsági szint 
fenntartásához, azaz állandó hitelarányt tart fenn.  
 
Állandó hitelarány alatt azt értjük, hogy a vállalkozás hitelállományát (H) csak az eszközök növekedésével 
arányosan kívánja növelni, tehát a hitelállomány minden évben az eszközök (források) értékének egy adott 
százaléka kell, hogy legyen.53 Korábbi jelöléseinket használva:  

T=0 és 
1

1

0

0

E
H

E
H

  

Ez azt is jelenti, hogy a saját tõke ebben az esetben is csupán a visszaforgatott nyereség hatására nõ, tehát: 
 

)1(111 pIETTETST  , 
 

Az eszközök növekedése pedig a következõ módon adódik: 
 

HpIHTETE  0)1(11
54 

 
Ez a fajta forrásszerzési mód tehát szintén egy jól körülhatárolt, teljesen szokványos és a vállalat tulajdonosai 
számára is elfogadható finanszírozási rendszert alkot, hiszen ebben az esetben nem csökken a tulajdonosok 
hatalmi pozíciója és a vállalkozás külsõ (abszolút) eladósodottsága is csak a vállalat növekedésével 
párhuzamosan emelkedhet. Természetesen ennél a finanszírozási tervnél is létezik a vállalkozás növekedésének 
egyfajta finanszírozási korlátja. 
 
Definíció: Fenntartható növekedési ráta= Megmutatja, hogy a vállalkozás maximum hány százalékkal 
növekedhet, amennyiben nem bocsát ki (új) részvényeket, illetve állandó eladósodottsági szintet (hitelarányt) 
tart fenn. Jele: sgr55 

 
A fenntartható növekedési ráta a következõképpen írható fel: 
 

0

1

0

1

0

1

0

)1(0

E
HpI

E
HET

E
HET

E
Esgr











  

 
Amennyiben most is feltételezzük, hogy a vállalat eszközarányos jövedelmezõsége nem változik, akkor 
kijelenthetõ, hogy a vállalkozás nyeresége is a fenntartható növekedési rátának megfelelõ mértékben fog 
emelkedni, tehát (1+sgr)-szeresére fog nõni. Az állandó hitelarány feltétele miatt pedig ugyanez a hitelállomány 
(H) növekedésére is elmondható, tehát 
 

)1(01 sgrII   és 
001 )1( HsgrHsgrHH   

 
A fenntartható növekedési ráta értékére így a következõ egyenlet adódik: 

0

00 )1()1(

E
HsgrpsgrIsgrrátanövekedésitóFenntartha 

  

                                                             
53 A hitelállomány csak akkor emelkedhet, ha a vállalkozás is növekszik. 
54 Látható, hogy az eszközök növekedését a saját tõke változása (visszaforgatott nyereség) és a hitelállomány növekedése 
finanszírozza. 
55 Sustainable growth rate. 



 

Rendezve az egyenletet, a fenntartható növekedési ráta értékére a következõ képlet adódik: 
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A fenntartható növekedés mértéke tehát a jelenlegi nyereségtõl, az újrabefektetési rátától, illetve a vállalkozás 
saját tõkéjének nagyságától függ. A fenntartható növekedési ráta minden olyan esetben nagyobb a belsõ 
növekedési rátánál, amennyiben a vállalkozásnak van hitelállománya, mivel fenntartható növekedés esetén a 
vállalkozásnak lehetõsége van addicionális hitelforrások bevonására is. 
 
Példa 
Tegyük fel, hogy az elõzõ példában említett vállalkozás a belsõ növekedés helyett a fenntartható növekedés 
mellett dönt. 
a) Határozza meg a fenntartható növekedési ráta értékét! 
b) Állítsa össze a vállalkozás egyszerûsített mérlegét és eredménykimutatását a 2011-es évre a fenntartható 

növekedés esetére! 
 
a, Az osztalékfizetési ráta (p) értékének ismeretében a fenntartható növekedési ráta értéke közvetlenül is 
számszerûsíthetõ: 
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Ez azt jelenti, hogy ha a vállalat nem kíván új részvényeket kibocsátani, illetve ragaszkodik korábbi 
osztalékpolitikájához és (relatív) eladósodottsági szintjéhez, akkor a 2011-es üzleti évre maximum 28,57%-os 
növekedést érhet el. 
 
b, Mivel a vállalkozás 28,57%-kal növekszik, eszközeinek (és az eszköz-forrás megfelelés miatt forrásainak) 
értéke is ennyivel emelkedik, tehát: 
 

FtmilliósgrEE 1,3857)2857,01(3000)1(01   

 
A forrásokon belül az idegen források (hitelek) értéke � fenntartható növekedésrõl lévén szó � szintén 28,57%-
kal emelkedik, tehát  
 

FtmilliósgrHH 84,1542)2857,01(1200)1(01   

 
A saját tõke 2011-es értéke (ST1) pedig az eszközök és a hitelek értékének különbségeként már adódik: 
 

FtmillióHEST 26,231484,15421,3857111   

 
Mérleg (millió Ft) 

Eszközök 2011 Források 2011 
Saját tõke 2314,26 

Eszközök értéke 3857,1 
Idegen források 1542,84 

Eszközök 
összesen 

3857,1 
Források 
összesen 

3857,1 

Ellenõrizhetõ, hogy a fenntartható növekedés feltételének megfelelõen a vállalat hitelaránya 
(eladósodottsága) tényleg nem változott: 
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Mivel a vállalkozás eszközarányos nyeresége és osztalékpolitikája nem változott (ez volt modellünk 
alapfeltevése), az eredménykimutatásban szereplõ tételek is a fenntartható növekedési rátának megfelelõen, 
azaz 28,57%-kal nõnek. 
 

Eredménykimutatás (2011) 
Adózott nyereség 642,85 
Osztalék 128,57 
Mérleg szerinti 
eredmény 

514,28 

 



 

5 Rövid távú pénzügyi tervezés 

 
Az elõzõekben általánosságban a pénzügyi tervezéssel, illetve ezen belül részletesebben a hosszú távú pénzügyi 
tervezés témakörével foglalkoztunk. Mint arról korábban szó volt, a pénzügyi tervezés további típusait a közép- 
és rövid távú tervezés jelentik. Mivel a középtávú tervezés általában egyfajta átmenetet képez a hosszú és rövid 
távú tervezés között, illetve kis- és középvállalkozások esetén viszonylag ritkán alkalmazott és kisebb 
jelentõségû, ezért részletesen kizárólag a rövid távú tervezéssel fogunk foglalkozni.  

A korábban tárgyalt definíció szerint rövid távú pénzügyi tervezésrõl beszélünk, amennyiben a tervezés 
idõhorizontja nem haladja meg az egy évet. A rövid távú tervezés a vállalkozás operatív döntéseihez köthetõ és 
célja a vállalkozás mindennapi mûködésének zavartalan biztosítása. Ennek megfelelõen a rövid távú tervezés a 
vállalat forgóeszközeire és folyó forrásaira van hatással, ezért közvetlenül a vállalkozás nettó forgótõke 
menedzsmentjéhez kapcsolódik.56 Pénzügyi oldalról nézve a rövid távú tervezés legfontosabb funkciója a 
vállalat folyamatos fizetõképességének, likviditásának fenntartása. A fizetõképességet a vállalati érintettek 
számos csoportjával szemben kell biztosítani, ide sorolandók többek között: 

 a vállalat dolgozói, 
 a közüzemi szolgáltatók, 
 a (be)szállítók, 
 az államigazgatási szervek (pl. APEH), 
 a hitelezõk. 

A likviditás fenntartása kiemelten fontos az üzleti életben. A vállalat fizetõképességének romlása 
ugyanis a vállalkozás üzleti hírnevének (goodwill) csorbulását okozhatja, mely hosszabb távon negatív pénzügyi 
hatásokat is eredményez: gondoljunk itt például a hitelek forrásköltségének emelkedésére, vagy szélsõséges 
esetben akár a vállalkozásnak a hitelpiacokról való kiszorulására. A rövid távú pénzügyi tervezés tehát 
kulcsszerepet játszik abban, hogy a fizetõképesség folyamatosan biztosítható legyen. 

Rövid távú tervezés esetén a tervezés idõhorizontja maximum egy év. A gyakorlatban ugyanakkor 
leginkább a pénzügyi tervek havi, illetve negyedéves bontása terjedt el.57 Ennek oka, hogy a vállalkozások 
rendszeres fizetési kötelezettségeinek (pl. bérfizetés, ÁFA, társasági adóelõleg) jelentõs része ezekhez az 
idõszakokhoz kapcsolódik, így érdemes a tervezés idõhorizontját is ennek megfelelõen alakítani.  

Ahhoz, hogy a vállalkozás likviditása fenntartható legyen, a pénzügyi tervezés során mindenképpen 
szükséges a vállalkozás várható pénzbevételeinek és pénzkiadásainak elõrejelzése. A vállalat mûködési 
pénzáramlása ugyanakkor � jellegénél fogva � általában éven belül is jelentõs ingadozásokat mutathat. Az 
ingadozás legfontosabb okai a következõk lehetnek: 

 Nem várt veszteség / bevétel keletkezése 
 Inflációs hatások 
 Növekedés 
 Szezonális üzletmenet 

Számos esetben elõfordulhat, hogy a vállalkozás ún. normál üzletmenetétõl eltérõ gazdasági események 
hatására nem várt bevételek realizálódhatnak és/vagy kiadások keletkezhetnek. Az infláció mértékének 
változása ugyancsak befolyásolhatja a pénzáramlás nagyságát. Amennyiben az adott évben a vállalkozás 
jelentõs volumenû beruházások megvalósítását tervezi, az szintén hatással lesz mûködési pénzáramlására. 
Számos üzleti tevékenység esetén meghatározó tényezõ az üzletmenetben esetlegesen tapasztalható 
szezonalitás is, ennek hatására az egyes hónapok, vagy negyedévek pénzáramlásában szignifikáns eltérések 
adódhatnak. 

5.1 A pénzforgalom pénzügyi elemzése 
Bár láthattuk, hogy a pénzáramlás alakulását számos, nehezen elõre jelezhetõ tényezõ is befolyásolhatja, 
ahhoz, hogy a folyamatos fizetõképesség zavartalanul biztosítható legyen, a vállalkozásnak meg kell próbálnia 
meghatároznia várható pénzbevételeit és pénzkiadásait a tervezési idõszak(ok)ra. Ehhez nyújt segítséget, illetve 
kiindulópontot a pénzforgalom pénzügyi elemzése, mely során a vállalat mûködésének múltbeli adatai alapján 

                                                             
56 A forgóeszközök az egy évnél rövidebb lejáratú eszközöket, a folyó források (rövid lejáratú kötelezettségek) pedig az egy 
évnél rövidebb lejáratú forrásokat jelentik. A forgóeszközök és folyó források különbségét nevezzük nettó forgótõkének. 
57 Bizonyos vállalkozások esetén létezhet a pénzügyi tervezésnek heti, vagy akár napi bontása is. 



 

próbáljuk megérteni az adott vállalkozás pénzforgalmának alakulására vonatkozó fontosabb sajátosságokat, 
összefüggéseket. 
 
Definíció: A pénzforgalom pénzügyi elemzése = Segítségével meghatározható, hogyan változott adott idõszak 
alatt a vállalkozás pénzeszközeinek állománya és azt milyen fontosabb gazdasági események és gazdálkodási 
sajátosságok befolyásolták.  
 
A pénzforgalom pénzügyi elemzése tehát a rövid távú pénzügyi tervezés folyamatának elsõ szakasza. 
Segítségével mérhetõvé válnak a vállalkozás pénzforgalmának változásai és feltárhatjuk a jelentõsebb 
változások lehetséges okait is. 

A vállalkozás pénzforgalmának pénzügyi elemzése során általában az utolsó (lezárt) üzleti évre 
vonatkozóan próbálunk következtetéseket levonni, az elemzés idõtávja tehát általában egy év. Az elemzés 
kiindulópontját a vállalkozás pénzügyi beszámolója jelenti, pontosabban a mérleg és az eredménykimutatás 
adataiból indulunk ki.  

Fontos látni, hogy a mérleg mindig adott idõpontra vonatkozik (esetünkben december 31-re), azaz egy 
pillanatnyi állapotot tükröz és ezáltal ún. stock típusú adatokat tartalmaz. A mérleg esetén a pénzforgalom 
elemzése során tehát az esetleges változásoknak van szerepe, azaz szükségünk van az adott és a megelõzõ év 
mérlegértékeire is (hogy a változásokat számszerûsíteni tudjuk). Ezzel szemben az eredménykimutatás mindig 
egy adott idõszakra (esetünkben egy lezárt üzleti évre) vonatkozóan hordoz információt, azaz ún. flow típusú 
adatokat tartalmaz, itt tehát nem a változásra, hanem az adatok abszolút nagyságára kell elsõdlegesen 
koncentrálnunk. Ennek megfelelõen a pénzforgalom elemzése során a vállalkozás adott üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatására, valamint az adott és a megelõzõ üzleti évre vonatkozó mérlegére van mindenképpen 
szükségünk. 

5.1.1 A pénzeszközök forrása és felhasználása 
Mint arról szó volt, a pénzforgalom pénzügyi elemzésekor arra keressük a választ, hogy: 

1. Hogyan változott a vállalat pénzeszközeinek értéke? 
2. Mi okozta ezt a változást? 

Az elsõ kérdés a vállalkozás mérlege segítségével könnyen megválaszolható, hiszen a mérleg mind az 
adott, mind az elõzõ üzleti évre (december 31-re) vonatkozóan tartalmazza a pénzeszközök értékét, a változás 
tehát egy egyszerû kivonás segítségével számszerûsíthetõ.  

A második feladat ugyanakkor már bonyolultabb. Fontos ugyanis egyrészt látnunk, hogy pontosan 
melyek azok a gazdasági események, melyek hatására a pénzeszközök állománya nõtt (illetve csökkent), 
valamint hogy mekkora is volt az adott esemény (sajátosság) hatásának nagysága. Ez azt jelenti, hogy meg kell 
határoznunk a pénzeszközök forrását és felhasználását is. A pénzeszközök forrása és felhasználása alatt a 
következõt értjük: 
 
Definíció: A pénzeszközök forrásai = Azok a gazdasági események és gazdálkodási sajátosságok, melyek 
hatására nõtt a vállalkozás pénzeszközeinek értéke az adott üzleti évben. 
 
Definíció: A pénzeszközök felhasználása = Azok a gazdasági események és gazdálkodási sajátosságok, melyek 
hatására csökkent a vállalkozás pénzeszközeinek értéke az adott üzleti évben. 
 

5.1.2 A pénzeszközök forrásainak és felhasználásának meghatározása 
Mind a pénzeszközök forrásainak, mind pedig felhasználásának meghatározásakor a mérlegbõl és az 
eredménykimutatásból kell kiindulnunk. Mivel a mérleg stock típusú adatokat tartalmaz, elsõként az egyes 
tételek változását kell kiszámolnunk, hiszen esetünkben csak maga a változás jelent lényegi információt.58  
A pénzforrások és -felhasználás meghatározásakor két kérdésre kell ügyelnünk: 

1. A mérleg és eredménykimutatás melyik tételeit vegyük figyelembe? 
2. Melyik tételt pontosan hová, a források vagy a felhasználás közé soroljuk? 

 
5.1.2.1 A besorolandó tételek (gazdasági események) kiválasztása 
                                                             
58 A késõbbi idõponthoz tartozó értékbõl kivonjuk a korábbi idõponthoz tartozót. 



 

Bizonyos kivételektõl eltekintve a mérleg minden tételét figyelembe kell vennünk a pénzeszközök forrásainak 
és felhasználásának meghatározásakor. Nem számítanak ugyanakkor az ún. �összegzõ� sorok�, mivel az általuk 
jelzett változásokat az egyes konkrét mérlegtételek vizsgálatakor már mértük. Ugyancsak figyelmen kívül kell 
hagynunk a �pénzeszközök� sort, lévén hogy éppen ezen tétel változását mutató okokat keressük.59 Fontos, 
hogy a befektetett eszközöket60 bruttó, azaz az adott évben elszámolt értékcsökkenés nélküli értékükön kell 
figyelembe vennünk, mivel az értékcsökkenés hatását késõbb az eredménykimutatás elemzése kapcsán fogjuk 
majd figyelembe venni. Az e fajta szeparált megközelítésnek egyébként az az oka, hogy általa elkülönülten 
kezelhetõk és mérhetõk a bruttó érték változásából és az elszámolt értékcsökkenés nagyságából adódó hatások 
a pénzeszközök állományára.  

Forrás oldalon a saját tõke változását önmagában szintén figyelmen kívül kell hagynunk, mivel annak 
esetleges növekedését az eredménykimutatáson keresztül (a mérleg szerinti eredmény által) fogjuk 
magyarázni. Ez alól egyetlen kivétel van: ha a társaság jegyzett tõkéje (esetünkben a kibocsátott részvények 
mennyisége) növekedett, akkor ezt külön tételként kell szerepeltetnünk a pénzeszközök forrásai között.61 A 
jegyzett tõke akkor növekedett, ha a saját tõke változása meghaladja a mérleg szerinti eredményt. Ebben az 
esetben a saját tõke változása és a mérleg szerinti eredmény közötti különbséget kell besorolnunk a 
pénzeszközök forrásai közé, �új részvénykibocsátás� elnevezés alatt. 

Az eredménykimutatásból a pénzeszközök forrásainak és felhasználásának meghatározásakor a 
következõ tételeket célszerû figyelembe venni:62 

 Értékcsökkenési leírás. 
 Adózott eredmény. 
 Osztalék. 

 
5.1.2.2 Pénzeszközök forrása vagy felhasználása? 
Következõ lépésként azt kell meghatároznunk, hogy a mérlegbõl és az eredménykimutatásból besorolandó 
tételek a pénzeszközök forrásai vagy felhasználása közé kerüljenek. A mérleg eszköz oldalán található tételek 
a pénzeszközök forrásai közé lesznek besorolva, amennyiben azok változása negatív, tehát az adott eszköz 
értékében csökkenés történt. Ennek magyarázata az, hogy az eszközök csökkenése révén felszabadulnak a 
bennük lekötött pénzeszközök (tõke), ami az adott évben növeli a pénzállományt. Ennek megfelelõen a mérleg 
eszköz oldalán található tételek a pénzeszközök felhasználásához kerülnek, amennyiben azok változása pozitív, 
tehát az adott eszköz állománya növekedett. 

A mérleg forrás oldalán található tételek esetén természetesen fordított a helyzet: ha a változás negatív, 
a tétel a pénzeszközök felhasználása közé kerül; ellenkezõ esetben a pénzeszközök forrásai közé soroljuk.  

Az eredménykimutatás korábban említett, három besorolandó tétele esetén egyszerûebb a szabály: az 
értékcsökkenési leírás és az adózott eredmény minden esetben a pénzeszközök forrásai közé, míg az osztalék a 
felhasználáshoz kerül. Az értékcsökkenés költségként való elszámolása ugyanis bár csökkenti az adóalapot, 
tényleges pénzkiadással nem jár; azaz az eredménykimutatásban jelzett helyzethez képest a vállalkozás 
pénzállománya valójában magasabb. Az értékcsökkenésnek a pénzeszközök forrásai közé sorolásával 
gyakorlatilag ezt a fajta korrekciót végezzük el. Az adózott eredmény ugyancsak növeli a pénzállományt, tehát a 
pénzeszközök forrásai közé sorolandó, mivel a vállalkozás által megtermelt, elkölthetõ jövedelmet mutatja. Az 
osztalékfizetés ugyanakkor a pénzeszközök felhasználásához tartozik, mivel a részvényesek számára kifizetett 
juttatás csökkenti a pénzállományt. 
 
Példa 
Egy vállalkozás 2010-es üzleti évre vonatkozó (részben hiányos) eredménykimutatását, illetve a 2009., és 2010. 
december 31-re vonatkozó egyszerûsített mérlegét mutatja a következõ két táblázat (az adatok millió Ft-ban 
értendõk). Az osztalékfizetési ráta 60%, a társasági adó kulcsa 20%. 
Töltse ki a hiányzó adatokat, majd a pénzügyi kimutatások adatai alapján határozza meg a 2010-es évre 
vonatkozóan a pénzeszközök forrásait és felhasználását! 
 
 
 
 
                                                             
59 Tehát saját magukat a pénzeszközöket nem jelölhetjük meg befolyásoló tényezõként. Az okozat nem lehet ok is egyben. 
60 Ezen belül is jellemzõen a tárgyi eszközöket. 
61 A jegyzett tõke emelése értelemszerûen növeli a vállalakozás rendelkezésére álló pénzállományt. A fenti logika egyébként 
� ha fordított elõjellel is � de érvényesíthetõ a jegyzett tõke leszállításának esetére is. 
62 Természetesen akár a bemutatottnál részletesebb bontás is elképzelhetõ. 



 

Mérleg 2009 2010 
Eszközök 

Tárgyi eszközök bruttó értéke 62 74 
Értékcsökkenés -14 -19 
 Befektetett eszközök összesen 48 55 
Készletek 20 23 
Követelések 31 26 
Értékpapírok 1 5 
Pénzeszközök 8 6 
 Forgóeszközök összesen 60 60 
Eszközök összesen 108 115 

 
Források 

Saját tõke 58 66 
Hosszú lejáratú hitelek 16 8 
Bankhitelek 4 5 
Szállítók 30 36 
 Folyó források összesen 34 41 
Források összesen 99 106 
 

Eredménykimutatás 2010 
Árbevétel 440 
Értékesített termékek költsége 375 
Egyéb költségek 33 
Értékcsökkenési leírás  
Fizetett kamatok 2 
Adózás elõtti eredmény  
Társasági adó  
Adózott eredmény  
Osztalék  
Mérleg szerinti eredmény  
 
Megoldás 
Elsõ lépésként töltsük ki az eredménykimutatás hiányzó sorait!  

Az elszámolt értékcsökkenés nagyságát a mérlegben található �Értékcsökkenés� segítségével 
számszerûsíthetjük. Az adott évben elszámolt értékcsökkenés nagysága ugyanis megegyezik a mérlegben 
található két érték különbségével. Fontos, hogy az értékcsökkenési leírás az eredménykimutatásba minden 
esetben pozitív értékként kerüljön beírásra. Ez esetünkben 5 millió Ft-ot fog jelenteni.63 

Az adózás elõtti eredményt úgy kapjuk meg, ha a vállalkozás árbevételébõl levonjuk az értékesített 
termékek költségét, az egyéb költségeket, az értékcsökkenési leírás nagyságát és a fizetett kamatokat. Az 
adózás elõtti eredmény tehát 440 − 375 −33 − 5 −2 = 25 millió Ft. A társasági adó a feladat szerint az adózás 
elõtti eredmény 20%-a, tehát 25·0,2 = 5 millió Ft. Az adózott eredmény ennek megfelelõen 25 − 5 = 20 millió 
Ft. Mivel a vállalkozás osztalékfizetési rátája 60%, ezért a fizetendõ osztalék 20·0,6 = 12 millió Ft lesz. A mérleg 
szerinti eredmény pedig az adózott eredmény és az osztalék értékének különbségeként már könnyen 
számszerûsíthetõ: 20 − 12 = 8 millió Ft lesz.  

Megállapítható, hogy a vállalkozás saját tõkéjének változása (66 − 58 = 8 millió Ft) megegyezik a mérleg 
szerinti eredménnyel, tehát pótlólagos tulajdonosi tõke bevonása, azaz új részvények kibocsátása 2010-ben 
nem történt. 

 

 

 

                                                             
63 Ami a következõ módon adódott: 19 − 14 = 5 millió Ft. 



 

Eredménykimutatás 2010 
Árbevétel 440 
Értékesített termékek költsége 375 
Egyéb költségek 33 
Értékcsökkenési leírás 5 
Fizetett kamatok 2 
Adózás elõtti eredmény 25 
Társasági adó 5 
Adózott eredmény 20 
Osztalék 12 
Mérleg szerinti eredmény 8 
 
A mérlegbõl az is látható, hogy a vállalkozás pénzállománya 2009-rõl 2010-re 8 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra, azaz 2 
millió Ft-tal csökkent. Fontos azonban azt is megállapítani, hogy pontosan milyen gazdálkodási sajátosságoknak, 
gazdasági eseményeknek és milyen mértékben volt ez a 2 millió Ft-os csökkenés köszönhetõ. Ennek 
megválaszolására elsõ lépésként határozzuk meg a mérleg minden egyes tételére vonatkozóan a 2009-rõl 2010-
re történt változás nagyágát!64 

Mérleg 2009 2010 Változás 
Eszközök 

Tárgyi eszközök bruttó értéke 62 74 12 
Értékcsökkenés -14 -19 -5 
 Befektetett eszközök összesen 48 55 7 
Készletek 20 23 3 
Követelések 31 26 -5 
Értékpapírok 1 5 4 
Pénzeszközök 8 6 -2 
 Forgóeszközök összesen 60 60 0 
Eszközök összesen 108 115 7 

Források 
Saját tõke 58 66 8 
Hosszú lejáratú hitelek 16 8 -8 
Bankhitelek 4 5 1 
Szállítók 30 36 6 
 Folyó források összesen 34 41 7 
Források összesen 108 115 7 
 
Ezt követõen célszerû egyenként megvizsgálni, hogy melyek azok a mérlegtételek, melyek változását 
figyelembe kell majd vennünk a pénzeszközök forrásainak és felhasználásának meghatározása során. A 
korábban tárgyalt szabályrendszer szerint esetünkben a tárgyi eszközök bruttó értékének, a készleteknek, a 
követeléseknek, az értékpapíroknak, a hosszú lejáratú hiteleknek, a bankhiteleknek és a szállítóállománynak a 
változása játszik szerepet a pénzállomány alakulásában.  

Ezek közül � ha csak a mérleg eszközoldalát nézzük � a tárgyi eszközök bruttó értéke, a készletek és az 
értékpapírok állománya nõtt (mutatott pozitív változást), tehát ezek a tételek a pénzeszközök felhasználásához 
fognak kerülni. Eszköz oldalon a korábban felsoroltak közül csupán a követelések jeleztek negatív változást 
(csökkentek), tehát ez a tétel a pénzeszközök forrásaihoz fog tartozni. Forrás oldalon a bankhitelek és a 
szállítóállomány emelkedett (pozitív változás), õket tehát a pénzeszközök forrásaihoz soroljuk. Negatív változás 
egyedül a hosszú lejáratú hiteleknél volt felfedezhetõ, így ez a tétel a pénzfelhasználás oldalra kerül. 

Emlékezhetünk rá, hogy az eredménykimutatásból csupán az értékcsökkenési leírás, az adózott 
eredmény és az osztalék értékét kell figyelembe vennünk. Ezek közül � mint errõl korábban szó volt - az 
értékcsökkenés és az adózott eredmény minden esetben a pénzeszközök forrásai közé, az osztalék pedig a 
pénzfelhasználáshoz fog kerülni. 
 
 

                                                             
64 Azaz a 2010-es értékekbõl vonjuk ki a 2009-eseket. 



 

Pénzeszközök forrásai Pénzeszközök felhasználása 

Vevõállomány csökkenése 5 
Tárgyi eszközök bruttó 
értékének növekedése 

12 

Bankhitelek növekedése 1 Készletek növekedése 3 
Szállítók növekedése 6 Értékpapírok növekedése 4 

Értékcsökkenési leírás 5 
Hosszú lejáratú hitelek 
csökkenése 

8 

Adózott eredmény 20 Osztalék 12 
Összesen 37 Összesen 39 

Egyenleg -2 millió Ft 
 
A fenti táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le a vállalkozás pénzforgalmának alakulásáról: A 
vevõállomány csökkenése következtében a vállalkozás pénzállománya öt millió Ft-tal nõtt. Ennek oka lehetett 
egyrészt a készpénzes értékesítés arányának emelkedése, másrészt akár az is, hogy vevõink egy része 
idõközben rendezte tartozását a vállalkozás felé. Vállalatunk egy millió Ft-tal növelte rövid lejáratú 
hiteltartozását, ami emelte az elkölthetõ pénzeszközök szintjét is. Nõtt a szállítóállomány is, tehát a vállalkozás 
vásárlásai (illetve az igénybe vett szolgáltatások) nagyobb részéért tudott késõbb fizetni, ami javította likviditási 
pozícióját. Az értékcsökkenés elszámolása révén 5 millió Ft-tal csökkent a vállalkozás adóalapja, viszont az 
eredménykimutatásban kimutatott pénzügyi helyzethez képest a pénzeszközök egyenlege éppen ennyivel volt 
kedvezõbb. A vállalkozás által a 2010-es évben megtermelt adózott eredmény 20 millió Ft-tal javította a 
pénzeszközök egyenlegét. A fenti tényezõk együttesen 37 millió Ft-os növekedést idéztek elõ a 
pénzállományban. 

A tárgyi eszközökbe történõ beruházások jelentõsen, mintegy 12 millió Ft-tal rontották a likviditási 
helyzetet. A készletekben 2010-ben az elõzõ évhez képest 3 millió Ft-tal több lekötött pénze (tõkéje) állt a 
vállalkozásnak, ami csökkentette a pénzállományt. A vállalkozás vásárlások révén nagymértékben, 4 millió Ft-tal 
növelte értékpapír-állományát, ami ugyanekkora pénzkiadással járt. A törlesztések miatt 2010 végére 
jelentõsen kisebb lett a vállalkozás hosszú lejáratú hiteltartozása; ez a pénzeszközök értékében 8 millió Ft-os 
csökkenést okozott. A 2010-es évre jóváhagyott osztalék ugyancsak jelentõs, 12 millió Ft-os pénzkiadást 
eredményezett. A 2010-es évben tehát a pénzeszközök felhasználása mindösszesen 39 millió Ft-ot tett ki. 

Ellenõrizhetõ, hogy a pénzeszközök forrásainak és felhasználásának egyenlege (-2 millió Ft) megegyezik a 
mérlegben, a �Pénzeszközök� soron található értékkel. Ennél az adatnál azonban a pénzforgalom elemzése 
jóval több és értékesebb információkat nyújtott, hiszen segítségével megmagyarázható, megérthetõ volt, hogy 
milyen tényezõk hatására (illetve milyen mértékben) változott a vállalkozás likviditási helyzetét alapvetõen 
meghatározó pénzállomány nagysága. 

5.2 A pénzbevételek és pénzkiadások elõrejelzése 
A pénzforgalom pénzügyi elemzése egyrészt a rövid távú tervezés folyamatának kiindulópontja volt, másrészt 
pedig - a tervezés monitoring funkciójához kapcsolódva � lehetõséget nyújtott a vállalkozás számára a tervezés 
során alkalmazott eszközrendszer utólagos értékelésére, illetve a jövõre vonatkozó esetleges változtatási 
javaslatok megfogalmazására. A pénzforgalom vizsgálata tehát részben megalapozta a tervezési folyamatot, 
részben pedig egyfajta visszacsatolást biztosított a számára.  

A pénzügyi terv ugyanakkor konkrét cselekvési akciótervet is kell, hogy tartalmazzon, ehhez pedig a 
múltbeli gazdasági események, gazdálkodási sajátosságok vizsgálata önmagában nem elégséges. 
Mindenképpen szükség van ugyanis a pénzáramlás alakulásának az adott jövõbeli idõszakra (idõszakokra) való 
elõrejelzésére is. A továbbiakban tehát � folytatva a rövid távú pénzügyi tervezés tárgyalását � a vállalkozás 
pénzforgalmának elõrejelzésével foglalkozunk. Bemutatásra kerül, hogyan épülnek fel és milyen módon 
becsülhetõk meg a vállalkozás adott tervezési idõszakra vonatkozó pénzbevételei és pénzkiadásai. 

5.2.1 Likviditás és pénzforgalom 
Mint arról korábban részletesen szó esett, a rövid távú pénzügyi tervezés legfontosabb feladata a vállalkozás 
likviditásának biztosítása. Likviditás alatt elsõsorban azt értjük, hogy a vállalkozás képes legyen fizetési 
kötelezettségeinek idõben történõ rendezésére, beleértve ebbe a nehezen elõre jelezhetõ, vártatlan 
események hatásait is. A likviditás fogalmának ugyanakkor fontos eleme az is, hogy a fizetési kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök elõteremtése lehetõleg a legkisebb haszonáldozati költséggel 
kell, hogy történjen. Ennek a feltételnek a megértéséhez tekintsük a következõ a példát: 



 

Vállalkozásunknak február közepén � egy váratlanul elromlott, a termelési folyamatban nélkülözhetetlen gép 
javítási költségei miatt � nem várt pénzkiadásai adódtak. Mivel a vállalkozás szabadon felhasználható 
pénzeszközei önmagukban nem voltak képesek fedezni a fizetési kötelezettséget, a vállalatnak sürgõsen rövid 
lejáratú források után kellett néznie. Mivel vállalkozásunk hitelkerete teljesen kimerült, nem volt más lehetõség, 
mint a határidõs betétek �feltörése�. A szükséges összeg így elõteremthetõvé vált, a lejárat elõtti betétfeltörés 
miatt a vállalkozás ugyanakkor elesett 3 millió Ft kamatbevételtõl. 

A rövid távú pénzügyi tervezés egyik kulcsfeladata tehát az, hogy segítségével a folyamatos likviditás a lehetõ 
legkisebb haszonáldozati költséggel legyen biztosítható. Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson, 
mindenképpen szükség van egy megfelelõ tervezési rendszerre, mely segítségével a vállalkozás elõre 
felkészülhet a jövõbeli (gazdasági) eseményekre való reagálásra. A folyamatos fizetõképesség fenntartásának 
pénzügyi (haszonáldozati) költsége akkor lesz a legkisebb, ha a vállalkozás képes meghatározni (megbecsülni) a 
(jövõbeli) várható mûködési pénzáramlását és ezáltal idõben megtenni a szükséges és megfelelõ lépéseket a 
likviditás biztosításához. 

A mûködési pénzáramlás elõrejelzésének kiindulópontja minden esetben a vállalkozás adott tervezési 
idõszakra (illetve az idõszak záró idõpontjára) vonatkozó elõrejelzett mérlege és eredménykimutatása kell, 
hogy legyen. Elsõként tehát el kell készítenünk a fontosabb mérlegtételek és eredménykimutatás sorok várható 
értékének becslését. A várható pénzáramlás közvetlen elõrejelzése helyett azért célszerû a mérlegbõl és az 
eredménykimutatásból kiindulni, mivel ezek értékei kisebb ingadozást mutatnak, így könnyebben 
elõrejelezhetõk. Meg kell tehát becsülnünk többek között a várható árbevételt, költségeket, a szállítóállomány 
nagyságát, a vevõkövetelések várható értékét, stb. 

Fontos ugyanakkor látnunk, hogy a várható eredménykimutatás elkészítése során kapott eredmény 
(nyereség) értéke nem feltétlen65 lesz azonos a várható pénzáramlás nagyságával. A számviteli értékek tehát 
csak kiindulópontot jelentenek a várható pénzbevételek és pénzkiadások meghatározásához, de nem 
feltétlenül egyeznek meg azokkal, számos esetben � akár jelentõs mértékben is � korrigálnunk kell az egyes 
tételeket. 

5.2.2 A vállalkozás várható pénzbevételei 
A pénzbevételek legfontosabb csoportjai a következõk: 

1. Értékesítés bevételei. 
2. Egyéb bevételek. 
3. Pénzügyi mûveletek bevételei. 

A vállalkozások bevételeinek döntõ hányadát az értékesítési bevételek adják, melyek a 
termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból befolyó � pénzügyileg is realizálásra kerülõ - árbevételt jelentik. 
Ez a pénzbevétel rövid távon általában nem egyezik meg a vállalkozás eredménykimutatásában található 
értékkel. Ennek az az oka, hogy az értékesítés jellemzõen hitelbe történik, azaz a vevõknek egy késõbbi, jövõbeli 
idõpontban, adott fizetési határidõn belül kell eleget tenniük fizetési kötelezettségeiknek. Mivel a fizetési 
határidõ hossza általában meghaladja a tervezési idõhorizontot is, a várható pénzbevételek meghatározásához 
annak elõrejelzése szükséges, hogy a meglévõ vevõi tartozások (vevõállomány) mekkora része fog pénzügyileg 
realizálódni az adott tervezési idõszakban. Más szóval, a tartozásokból mennyit és mikor fognak a vevõk 
várhatóan törleszteni. 

A vállalkozás pénzbevételei közé tartoznak az egyéb bevételek is. Ezeknek a bevételeknek a keletkezése 
nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül a vállalkozás üzletszerûen végzett alaptevékenységéhez. Ide soroljuk 
például a (feleslegesség vált) tárgyi eszközök értékesítésébõl befolyó bevételeket, illetve a kapott külsõ 
támogatások egy részét is. Ezek a bevételek általában tehát nem jelentenek rendszeres, állandó pénzforrást a 
vállalkozás számára. 

A pénzügyi mûveletek bevételei ugyancsak nem köthetõek közvetlenül a vállalkozás 
alaptevékenységéhez. Ezek a bevételek általában a vállalkozás tulajdonában lévõ befektetett pénzügyi 
eszközökbõl (pl. kötvények, részesedés más vállalkozásban) származó jövedelmet, illetve esetlegesen a 
vállalkozás által nyújtott kölcsönök kamatát jelentik. Fontos, hogy � az eredménykimutatással ellentétben � ide 
tartoznak az adott kölcsönök aktuális (pénzügyileg befolyt) törlesztõrészletei is.  

                                                             
65 Sõt, általában nem. 



 

5.2.3 A vállalkozás várható pénzkiadásai 
A pénzkiadások legfontosabb csoportjai a következõk: 

1. Beszerzési kiadások 
2. Mûködési kiadások 
3. Államháztartással szemben fizetési kötelezettségek 
4. Tõkekiadások 
5. Finanszírozási kiadások 
6. Osztalékfizetés 

A beszerzési kiadások - az üzleti modelltõl, illetve a vállalkozás tevékenységének jellegétõl függõen � a 
pénzkiadások legjelentõsebb tételét jelentik. Ide tartoznak a termelés közvetlen költségei közül azok, melyek 
nagysága közvetlenül függ a termelés (tervezett) volumenétõl, tehát nem tekinthetõk fixnek egy adott 
idõszakra vonatkozóan. A beszerzési kiadások közé soroljuk többek között az értékesítésre kerülõ termékek 
elõállításához szükséges alapanyagok ellenértékét, illetve a továbbértékesítésre kerülõ áruk beszerzési értékét. 
Ugyancsak ide tartoznak az igénybe vett szolgáltatások bizonyos típusai (pl. bérleti díj, energiafelhasználás 
díja). A beszerzési kiadások tehát elsõdlegesen a termelés (szolgáltatásnyújtás) várható volumenétõl függnek. 

Az értékesítéshez hasonlón a beszerzések esetén is a hitelbe történõ fizetés dominál, ami azt jelenti, 
hogy vállalkozásunknak csupán egy (vagy több), a beszerzést követõ jövõbeli idõpontban kell fizetési 
kötelezettséget teljesítenie. Ennek megfelelõen a beszerzési pénzkiadások meghatározásakor a vállalkozás 
szállítóállományát és a kereskedelmi szerzõdések kondícióit is figyelembe kell vennünk. 

A pénzkiadások másik meghatározó csoportját a mûködési kiadások adják. Ezek a kiadások a 
termeléshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó fix költségeket jelentik, melyek nagysága közel állandó − 
a termelés volumenétõl független − az egyes tervezési idõszakok esetén. A mûködési kiadások közé sorolhatók 
például a bérköltségek és az anyagjellegû ráfordítások közül azok, melyek nem köthetõek közvetlenül 
termékhez (pl. a központi irodaépület világításának költsége). 

A pénzkiadások viszonylag rendszeres, gyakori elõfordulását mutatják az államháztartás egyes 
alrendszereivel szemben keletkezõ � és pénzügyileg rendezésre is kerülõ � fizetési kötelezettségek. Ide 
sorolhatók az egyes (központi) adók, illetõleg évközi adóelõlegek (pl. társasági adó, ÁFA, SZJA), járulékok (pl. 
egészségügyi járulék, nyugdíjjárulék), illetve a helyi adók (adóelõlegek).66 

A tõkekiadások a vállalkozás beruházási kiadásait jelentik. A tõkekiadások nagyságát és idõzítését a 
közép-, illetve hosszú távú tervek tartalmazzák, a rövid távú terven belül ezeknek az elõirányzatoknak az egyes 
tervezési idõszakokra (hónapok, negyedévek) való lebontása szerepel.  

A finanszírozási kiadások közé soroljuk a vállalkozás kamatkiadásait, illetve a kamatozó adósság (hitelek, 
kölcsönök) tõketörlesztését is, amennyiben pénzügyileg rendezésre kerülnek. A finanszírozási kiadások közé 
tartozik a hosszabb lejáratú hitelekbõl eredõ kötelezettségek rendezése (ezeket a közép- és hosszú távú 
tervekbõl eredeztethetõk), illetve a rövid távú finanszírozás pénzügyi hatásai. Abban az esetben, ha a 
vállalkozás jelentõsebb hitelállománnyal rendelkezik, a finanszírozási kiadások is viszonylag nagyobb mértékûek 
lehetnek. 

Az osztalékfizetés formáját és mértékét szintén a hosszabb távú tervek determinálják, éven belül az 
osztalék-elõleg fizetése lehet jelentõsebb pénzkiadási tétel. 

5.2.4 A pénzbevételek elõrejelzése 
A pénzbevételek közül általában az értékesítési bevételek a legjelentõsebbek, azaz jellemzõen a pénzbevételek 
legnagyobb hányadát adják. A pénzbevételek elõrejelzésének módszertanát ezért a következõkben az 
értékesítési bevételeken keresztül mutatjuk be.  

Mint korábban már említettük, az értékesítési bevételek meghatározásához a vállalkozás várható 
árbevételébõl, vevõállományából és az értékesítés pénzügyi kondícióiból kell kiindulnunk. Az értékesítési 
bevétel nagysága a következõ tételek összegeként határozható meg: 

1. Készpénzes értékesítés árbevétele 
2. Hitelbe történõ értékesítés készpénzes része 
3. Befolyó vevõkövetelések 

A készpénzes értékesítés árbevétele a pénzügyileg azonnal realizálódó értékesítésbõl (és szolgáltatás-
nyújtásból) befolyó bevételeket jelenti. A készpénzes értékesítés aránya a legtöbb vállalkozás esetén 
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kifejezetten alacsony.67 A készpénzes értékesítés árbevételét a várható (jövõbeli) árbevétel adott hányadaként 
számszerûsíthetjük, ahol az alkalmazandó szorzótényezõ értékét a múltbeli adatok és a vállalkozás 
kereskedelmi (ár)politikájának jellemzõi, sajátosságai alapján határozzuk meg. 

Az értékesítési bevétel másik összetevõje képezi a hitelbe történõ értékesítés készpénzes része. 
Gyakran elõfordul ugyanis, hogy még a hitelformát öltõ értékesítés esetén is készpénzben (kvázi azonnal) 
fizetendõ az áruk és szolgáltatások ellenértékének egy adott része.68 Ennek a tételnek az elõrejelzése során a 
várható árbevételnek (eredménykimutatás) a hitelbe értékesítendõ részébõl indulunk ki és ezt az összeget 
szorozzuk meg egy átlagos készpénzhányaddal. 

A három tétel közül a befolyó vevõkövetelések értékének becslése a legösszetettebb folyamat. Ennek 
során a vállalkozás vevõállományának nagyságából kell kiindulnunk. A várható pénzbevételek 
meghatározásához ismernünk kell a hitelbe történõ értékesítés feltételeit − különös tekintettel a fizetési 
határidõ(k)re − illetve a vállalkozás vevõinek fizetési szokásait, fizetési fegyelmét. 

Ezeknek az információknak a figyelembe vételével megállapítható, hogy a hitelbe történõ értékesítésnek 
mekkora hányada, az értékesítést követõ hányadik idõszakban fog pénzügyileg realizálódni. Más szóval 
meghatározzuk az adott vevõköveteléshez tartozó bevételnek a befolyási idõ szerinti eloszlását, ún. diszkrét 
idõszakokra való bontásban.69 Amennyiben például 100 millió Ft-ért értékesített (hitelbe) vállalkozásunk 
termékeket és havi tervezési periódusokban gondolkodunk, megállapításra kerül, hogy a 100 MFt-ból mekkora 
összeg fog várhatóan befolyni az elsõ, a második, a harmadik, stb. hónapban. Általánosságban tehát a t-edik 
tervezési idõszakban realizálódik pénzügyileg az elõzõ, (t-1)-edik idõszak hitelbe történõ értékesítésnek adott 
hányada, plusz az azt megelõzõ, (t-2)-edik idõszak hitelbe történõ értékesítésének adott része, és így tovább. Az 
értékesítési bevételek elõrejelzése során az 5.2 táblázatban található általános sémát, struktúrát érdemes 
használni. 

Az értékesítési bevételek tervezése 

Tételek 
t-edik 

tervezési 
idõszak 

(t+1)-edik 
tervezési 
idõszak 

..�� 

Készpénzes értékesítés 
árbevétele 

   

Hitelbe történõ 
értékesítés készpénzes 
része 

   

(t-1)-edik idõszaki 
értékesítésbõl befolyó 
bevétel 

   

(t-2)-edik idõszaki 
értékesítésbõl befolyó 
bevétel 

   

���.    
Összesen    

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Az értékesítési bevételek elõrejelzésének megértése és illusztrálása céljából tekintsük a következõ gyakorlati 
példát! 
 
Példa 
Egy vállalkozás értékesítési politikájára vonatkozó adatok a következõk: A készpénzes értékesítés jellemzõen az 
árbevétel 15 százalékát adja. A hitelbe történõ értékesítés ellenértékének 30 százaléka azonnal fizetendõ, 20 
százalék 1 hónap múlva, a maradék 50 százalék pedig 2 hónapon belül. Az elõzõ két hónapban, 2010 
novemberében és decemberében a vállalkozás árbevétele 200, illetve 210 millió Ft-ot tett ki. 
 
 

                                                             
67 Bár természetesen vannak kivételek is, közéjük tartozik például a kiskereskedelemben tevékenykedõ vállalkozások jelentõs 
része. 
68 Ez az összeg egyfajta elõlegként is felfogható. 
69 Ezek a diszkrét idõintervallumok az egyes tervezési idõszakok. 



 

A következõ három hónapra várható árbevétel (millió Ft-ban) alakulását a következõ táblázat mutatja  

Tervezési idõszakok Január Február Március 
Várható árbevétel 240 210 265 

Határozza meg az értékesítési bevételek várható értékét a következõ 3 hónapra vonatkozóan! 
 
Megoldás 
Mivel a készpénzes értékesítés az árbevétel 15 százaléka, a hitelbe történõ értékesítés értelemszerûen a 
maradék 85 százalék. Ennek 30 százaléka, tehát az adott havi árbevétel 25,5%-a fizetendõ ebbõl azonnal70, 20 
százaléka, tehát az árbevétel 17%-a egy hónap múlva, 50 százaléka, tehát az árbevétel 42,5%-a pedig 2 
hónapon belül. Ezzel tehát meghatároztuk az árbevétel pénzügyi realizálásának tervezési idõszak (hónap) 
szerinti eloszlását.  

Egy adott tervezési idõszak (hónap) értékesítési bevételének meghatározása során figyelembe kell 
vennünk az adott havi értékesítés készpénzes részét, illetve az adott havi hitelbe történõ értékesítésbõl az 
azonnal fizetendõ részt (ez az árbevétel 25,5%-a). Ehhez hozzájön még az elõzõ két hónap hitelbe történõ 
értékesítésének az a része, melynek fizetése az adott hónapban várható, tehát az egy hónappal korábbi 
árbevétel 17%-a, illetve a két hónappal korábbi árbevétel 42,5%-a.  
 
A januári havi értékesítési bevétel tehát a következõ tételek összegeként adódik: 

 A januári árbevétel készpénzes része: 240·0,15=36 millió Ft 
 A januári hitelbe történõ értékesítés készpénzes része: 240·0,255=61,2 millió Ft71 
 Az elõzõ havi, azaz a decemberi hitelbe történõ értékesítésbõl befolyó bevétel: 210·0,17 = 35,7 millió 

Ft 
 A két hónappal korábbi, azaz a novemberi hitelbe történõ értékesítésbõl befolyó bevétel: 200·0,425 = 

85 millió Ft 
 
A januári tervezési idõszak mintájára a februári és márciusi értékesítési bevételek is meghatározhatók: 
 

Tételek72 Január Február Március 
Várható árbevétel 240 210 265 
    
Készpénzes értékesítés 
árbevétele (10%) 

36 31,5 39,75 

Hitelbe történõ 
értékesítés készpénzes 
része (18%) 

61,2 53,55 67,575 

Az elõzõ havi 
értékesítésbõl befolyó 
bevétel (27%) 

35,7 40,8 35,7 

A két hónappal korábbi 
értékesítésbõl befolyó 
bevétel (45%) 

85 89,25 102 

Értékesítési bevétel 217,9 215,1 245,025 
 
Számításaink szerint tehát január hónapban várhatóan 217,9 millió Ft (pénz) bevételünk lesz az értékesítés 
kapcsán; míg februárban és márciusban 215,1 millió Ft, illetve 245,025 millió Ft bevétel várható. A táblázat 
alapján ugyanakkor az is látható, hogyan és mikor történt az adott havi értékesítés pénzügyi realizálása. Nézzük 
például január hónapot! Ebben a hónapban összesen 240 millió Ft-ért történt értékesítés. Ebbõl 36 millió Ft 
(készpénzes értékesítés), illetve 61,2 millió Ft (hitelbe történõ értékesítés készpénzes része) még januárban 
befolyt. További 40,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg februárban, a maradék 102 millió Ft pedig márciusban 
folyt be. Ellenõrizhetõ, hogy két hónap alatt a januári értékesítésbõl származó bevétel (240 millió Ft) 
pénzügyileg is ténylegesen realizálódott, mivel 36 + 61,2 + 40,8 + 102 = 240 millió Ft. 

                                                             
70 30%·0,85=25,5%. 
71 Az egyszerûbb kezelhetõség miatt az árbevétel százalékaként határoztuk meg az egyes bevételeket � bár ez természetesen a 
hitelbe történõ értékesítés arányában is lehetséges (240·0,85·0,3=61,2). 
72 A havi árbevétel százalékában, millió Ft. 



 

5.3 A likviditási terv 
A rövid távú pénzügyi tervezés alapvetõ célja a vállalkozás likviditásának biztosítása. A likviditási terv a rövid 
távú finanszírozás kiindulópontja, a rövid távú pénzügyi tervezés egyik legfontosabb dokumentuma. 
 
Definíció: Likviditási terv = A rövid távú pénzügyi tervezés alapdokumentuma. Adott tervezési idõszak(ok)ra 
vonatkozóan tartalmazza a vállalkozás várható pénzbevételeinek és pénzkiadásainak elõrejelzését, illetve a 
rövid távú finanszírozás operatív tervét. 
 
A likviditási terv tehát két fõ részbõl áll: tartalmazza az adott tervezési idõszakra vonatkozó mûködési 
pénzáramlás elõrejelzését, illetve része a rövid távú finanszírozás operatív terve is. 
 
Definíció: A rövid távú finanszírozás operatív terve = Magában foglalja a rövid távú finanszírozás alapelveinek 
meghatározását; a finanszírozási mechanizmus leírását, illetve a likviditási többlet/hiány kezelésének módját. 

5.3.1 A finanszírozás alapelvei 
Az operatív terv tehát a finanszírozás módjával, eszközeivel kapcsolatosan is kell, hogyan tartalmazzon egyfajta 
koncepciót, illetve konkrét cselekvési programot. Az operatív terv elkészítése magában foglalja a rövid távú 
finanszírozás alapelveinek meghatározását is. Emlékezhetünk rá, hogy a likviditás biztosítása során nem szabad 
figyelmen hagynunk azt az alapvetõ kritériumot, mely szerint a likviditás fenntartása a lehetõ legkisebb 
haszonáldozati költséggel kell, hogy járjon.  

A rövid távú finanszírozás alapelveinek meghatározása során tehát elsõsorban arra keressük a választ, 
hogy vállalkozásunk milyen mértékû átváltást (trade off) alkalmazzon a rövid távú finanszírozás két, egymással 
ellentétes � egyszerre nem megvalósítható � célja, a likviditás minél magasabb szinten történõ biztosítása és a 
kapcsolódó költségek minimalizálása között.  

A rövid távú finanszírozás alapelveinek meghatározásakor mindenképpen figyelembe kell venni az 
idevágó, a vállalkozás üzleti tervében, illetve hosszú távú pénzügyi tervében található esetleges információkat, 
koncepciót. A rövid távú finanszírozás elfogadásra került alapelveinek megfelelõen érdemes kialakítani az 
operatív terv további részeit, a finanszírozási folyamatot és a finanszírozás módját. 

5.3.2 A finanszírozási mechanizmus 
A vállalkozás likviditási tervének � azon belül is a rövid távú finanszírozás operatív tervének � második 
alkotóelemét a finanszírozási mechanizmus leírása jelenti. Emlékezzünk rá, hogy a vállalkozás likviditási terve 
tartalmazta az adott tervezési idõszak(ok)ra vonatkozóan a várható pénzbevételek és pénzkiadások 
elõrejelzését, hogy ezáltal a vállalkozás fizetõképessége a jövõben is zavartalanul biztosítható legyen. A 
likviditási terv azonban nem csak egy �statikus� dokumentum, ugyanis az elõrejelzéseken túl része kell, hogy 
legyen azoknak a lépéseknek a meghatározása is, melyek adott szituációkban szükségesek ahhoz, hogy a 
finanszírozási folyamat zökkenõmentesen végrehajtható legyen. A finanszírozási folyamat mûködési leírásának 
tartalmaznia kell: 

1. A minimális tartalékegyenleg meghatározását. 
2. A likviditási egyenleg elõrejelzését. 

 
5.3.2.1 A minimális tartalékegyenleg. 
A várható pénzbevételek és pénzkiadások különbségét mûködési pénzáramlásnak nevezzük. Amennyiben a 
mûködési pénzáramlás pozitív, a pénzbevételek várhatóan meg fogják haladni a pénzkiadásokat, tehát a 
vállalkozásnak az adott tervezési periódusban pénztöbblete alakul ki. Negatív egyenleg esetén a pénzbevételek 
elõreláthatólag nem lesznek elégségesek a kiadások ellentételezésére. Ebben az esetben a vállalkozásnak 
gondoskodnia kell a fizetõképesség biztosításához szükséges finanszírozási források megszerzésérõl. 

Tegyük fel, hogy egy adott tervezési idõszakra (hónap) vállalkozásunk pénzeszközeinek mûködési egyenlege 
várhatóan -10 millió Ft lesz. Ez azt jelenti, hogy az adott hónapban a pénzkiadások elõreláthatólag 10 millió Ft-
tal meg fogják haladni a pénzbevételeket. Ennek értelmében vállalkozásunknak elõzetesen gondoskodnia kell a 
finanszírozáshoz szükséges 10 millió forintnyi forrás biztosításáról. Tegyük fel, hogy a likviditási hiányt egy rövid 
lejáratú, 10 millió Ft összegû forgóeszközhitel segítségével finanszírozzuk. Ebben az esetben a pénzbevételek 
éppen fedezni fogják a pénzkiadásokat. Mivel azonban mind a bevételek, mind a kiadások nagysága csupán 



 

elõzetes elõrejelzéseinken alapult, elõfordulhat, hogy a valóságban nem feltétlenül a várt nagyságú egyenleg 
alakul ki, azaz a hitelfelvétel ellenére bevételeink mégsem tudják tökéletesen fedezni a kiadásokat.  

Mint azt az elõzõ gyakorlati példa is illusztrálta, a mûködési egyenleg által jelzettnél célszerû több forrást 
biztosítani a rövid távú finanszírozás során, ellensúlyozandó a pénzbevételek és kiadások nehezen elõre 
jelezhetõ ingadozását. 

Definíció: Minimális tartalékegyenleg = Megmutatja, hogy mekkora az a pénzösszeg, melynek minden esetben 
a vállalkozás rendelkezésére kell állnia. 
 
A rövid távú pénzügyi tervezés során tehát nem elég gondoskodni a mûködési egyenleg finanszírozásáról, 
hanem biztosítani kell a minimális tartalékegyenlet is. A minimális tartalékegyenleg tehát egyfajta biztonsági 
tartalék arra az esetre, ha bizonyos váratlan események hatására a vállalkozás pénzbevételei és pénzkiadásai 
mégsem az elõrejelzettek szerint alakulnának.  

A minimális tartalékegyenleg nagysága vállalkozásonként változhat, mértékét elsõsorban a rövid távú 
finanszírozás során követett alapelvek határozzák meg, azaz az, hogy a vállalkozás milyen mértékû átváltást 
alkalmaz a likviditási kockázat csökkentése és a költségek minimalizálása közötti kötelezõ kompromisszum 
során. Minél kisebb likviditási kockázatot hajlandó vállalni egy vállalkozás, annál magasabb tartalékegyenleggel 
kell számolni, ami értelemszerûen magasabb haszonáldozati költséget is jelent.73 
 
5.3.2.2 Likviditási hiány, likviditási többlet 
A korábban elmondottakból következik, hogy a minimális tartalékegyenleg (illetve az általa generált pótlólagos 
finanszírozási szükséglet) is a likviditási terv rész kell, hogy legyen. Ennek megfelelõen a likviditási terv 
felépítése a következõ lesz: 

A likviditási terv felépítése 

 Tervezési idõszakok 
Tételek 1. 2. ���. 

Nyitó pénzállomány    
A pénzáramlás elõrejelzése 

Várható pénzbevételek    
Várható pénzkiadások    
Mûködési pénzáramlás    

Mûködési egyenleg    
Minimális tartalékegyenleg    
A likviditási terv egyenlege    

Forrás: Saját szerkesztés 

A vállalkozás idõszak eleji pénzállományát a pénzbevételek növelik, a pénzkiadások csökkentik. A mûködési 
egyenleg tehát a nyitó pénzállománynak és a pénzbevételek és pénzkiadások egyenlegének (mûködési 
pénzáramlás) összege lesz: 
 
Mûködési egyenleg = Nyitó pénzállomány + várható pénzbevételek � várható pénzkiadások = Nyitó 
pénzállomány + mûködési pénzáramlás 
 
A minimális tartalékegyenleg képzése miatt az így kapott mûködési egyenleget csökkentenünk kell még a 
tartalék összegével is, így kapjuk meg a likviditási terv egyenlegét. Amennyiben a likviditási terv egyenlege 
pozitív, likviditási többlet, amennyiben negatív, likviditási hiány alakul ki. A vállalkozásnak gondoskodnia kell a 
likviditási többlet befektetésérõl, illetve likviditási hiány esetén annak finanszírozásáról.  

A következõ tervezési idõszak nyitó pénzállománya pedig meg fog egyezni az elõzõ idõszak mûködési 
egyenlegével. Azért nem a likviditási terv egyenlegével, mert a minimális tartalékegyenleget elég csupán 
�egyszer képezni�, ha egyszer �félretesszük� tartalékként a pénzeszközöket, azok folyamatosan a vállalkozás 
rendelkezésére fognak állni. A tervezési idõszak legvégén ez a tartalék egyébként felszabadul és így növelni 
fogja a pénzállományt. A likviditási többlet befektetése, illetve az esetleges hiány finanszírozása ugyancsak nem 

                                                             
73 A minimális tartalékegyenleg biztosításához szabad pénzeszközök szükségesek, azaz vállalkozásunk így elesik ezek 
befektetésébõl eredõ jövedelemtõl. 



 

lesz hatással a következõ idõszak nyitó pénzáramlására74, mivel ezek a pénzügyi mûveletek (a pénz lekötése, 
illetve a pótlólagos források igénybe vétele) kizárólag egy tervezési idõszakra vonatkoznak.75 
 
Példa 
A következõ táblázat egy vállalkozás várható jövõbeli pénzbevételeire és pénzkiadásaira vonatkozó 
elõrejelzését mutatja (millió Ft-ban): 
 

 Tervezési idõszakok 
Tételek Január Február Március 

Várható pénzbevételek 65 77 81 
Várható pénzkiadások 83 73 76 

 
A vállalkozás nyitó pénzállománya 22 millió Ft. A minimális tartalékegyenleget a vállalkozás 7 millió Ft-ban 
állapította meg. Határozza meg a vállalkozás likviditási tervét az adott tervezési idõszakokra! A likviditási 
többlet / hiány kezelésének közvetett pénzügyi hatásaitól tekintsen el!76  
 
Megoldás 
Elsõként írjuk be a nyitó pénzállomány (22 millió Ft) értékét a likviditási terv sablonjába, az elsõ tervezési 
idõszakra (január). Ugyanígy ki tudjuk tölteni a likviditási terv �Várható pénzbevételek� és �Várható 
pénzkiadások� sorait is az elsõ három hónapra. A várható pénzbevételek és pénzkiadások különbségeként a 
mûködési pénzáramlás minden idõszakra kiszámítható. Mivel a szükséges minimális tartalékegyenleg minden 
hónapra azonos (7 millió Ft), ez a sor is teljesen kitölthetõ.  
 

 Tervezési idõszakok 
Tételek Január Február Március 

Nyitó pénzállomány 22   
A pénzáramlás elõrejelzése 

Várható pénzbevételek 65 77 81 
Várható pénzkiadások 83 73 76 
Mûködési pénzáramlás -18 4 5 

Mûködési egyenleg    
Minimális tartalékegyenleg 7 7 7 
A likviditási terv egyenlege    

 
Január hónapra a fenti adatok alapján a mûködési egyenleg a következõ módon számszerûsíthetõ: 
 
Mûködési egyenleg = Nyitó pénzállomány + mûködési pénzáramlás = 22+ (-18) = 4 millió Ft 
 
Mivel a minimális tartalékegyenleg 7 millió Ft, a vállalkozásnak még ezt az összeget is �félre kell tennie�, tehát a 
likviditási terv egyenlege a következõ lesz: 
 
Likviditási terv egyenlege = Mûködési egyenleg � Minimális tartalékegyenleg = 4 � 7 = -3 millió Ft 
 
Mivel a likviditási terv egyenlege negatív, ezért januárban várhatóan likviditási hiány keletkezne, aminek 
elkerülésére a vállalkozásnak elõzetesen gondoskodnia kell annak finanszírozásáról, tehát 3 millió Ft értékben 
pótlólagos forrásokat kell bevonni (pl. rövid lejáratú hitelfelvétel révén).  

                                                             
74 Közvetett hatásuk viszont lesz, ezzel a fejezetben késõbb még foglalkozunk. 
75 Az adott idõszak elején valószínûsíthetõ likviditási többletnek megfelelõ összeget kötjük le, egy idõszakra. Ugyanígy az 
adott idõszak elején valószínûsíthetõ likviditási hiány fedezésére szerzünk forrásokat, melyek visszafizetése az idõszak végén 
megtörténik. 
76 Ez azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe a likviditási többletbõl, illetve hiányból adódó, esetlegesen lekötött, illetve 
igénybe vett pénzeszközök jövedelmét, illetve forrásköltségét a következõ idõszaki pénzáramlásban. 



 

 
 Tervezési idõszakok 

Tételek Január Február Március 
Nyitó pénzállomány 22   

A pénzáramlás elõrejelzése 
Várható pénzbevételek 65 77 81 
Várható pénzkiadások 83 73 76 
Mûködési pénzáramlás -18 4 5 

Mûködési egyenleg 4   
Minimális tartalékegyenleg 7 7 7 
A likviditási terv egyenlege -3   

 
A következõ idõszaki (februári) nyitó pénzállomány meg fog egyezni az elõzõ idõszaki (januári) mûködési 
egyenleggel, azaz 4 millió Ft lesz. Ennek ismeretében az elõzõekben ismertetett összefüggések alapján a 
likviditási terv hiányzó értékei a többi hónapra is kitölthetõek: 
 

 Tervezési idõszakok 
Tételek Január Február Március 

Nyitó pénzállomány 22 4 8 
A pénzáramlás elõrejelzése 
Várható pénzbevételek 65 77 81 
Várható pénzkiadások 83 73 76 
Mûködési pénzáramlás -18 4 5 
Mûködési egyenleg 4 8 13 
Minimális tartalékegyenleg 7 7 7 
A likviditási terv egyenlege -3 1 6 

 
A fenti táblázatból látható, hogy január hónapban likviditási hiány, míg februárban és márciusban likviditási 
többlet keletkezett. A vállalkozásnak tehát januárban 3 millió Ft-nyi pótlólagos forrás bevonásáról kell 
gondoskodnia, míg februárban és márciusban a vállalat elõreláthatólag 1, illetve 6 millió Ft-nyi szabad 
pénzeszközzel fog rendelkezni.  

5.3.3 A likviditási többlet/hiány kezelésének módja 
Akár likviditási hiány, akár likviditási többlet kialakulása várható az adott tervezési idõszakra vonatkozóan, a 
vállalkozás számára további lépések megtétele szükséges. Többlet esetén gondoskodnia kell a szabad 
pénzeszközök lekötésérõl, hiány esetén pedig annak finanszírozásáról. Fontos megjegyezni, hogy ezek a lépesek 
mindig egy tervezési idõszakra vonatkoznak (mégpedig elõzetesen). Tehát mind a szabad pénzeszközök 
lekötése, mind pedig a likviditási hiány finanszírozására �szerzett� források igénybe vétele kizárólag csak egy 
periódust, az adott tervezési idõszakot érinti.77 
 
5.3.3.1 A likviditási többlet kezelése 
Ha egy adott tervezési idõszak esetén likviditási többlet keletkezik, akkor gondoskodnunk kell a �felesleges� 
pénzeszközök lekötésérõl is, hogy a likviditás biztosításának haszonáldozati költsége a lehetõ legkisebb legyen. 
Mivel a pénzeszközök egyenlege tervezési idõszakonként általában erõteljes ingadozást szokott mutatni (mind 
elõjelében, mind nagyságában) ezért a pénzeszközöknek csak a rövid távú befektetése célszerû.  

A �pénztöbblet� rövid távú lekötésének leggyakoribb módja az értékpapír-vásárlás. Ebbõl a célból 
elsõsorban likvid, kiterjedt másodlagos piaccal rendelkezõ értékpapírok jöhetnek szóba. Likvid értékpapírokra 
azért van szükség, hogy szükség esetén a vállalkozás a papírok értékesítésével viszonylag könnyen pénzhez 
juthasson és a gyors eladások miatt keletkezõ esetleges pénzügyi veszteség, illetve a kapcsolódó tranzakciós 
költségek a lehetõ legkisebbek legyenek. A likviditás feltételének leginkább a rövid lejáratú állampapírok, a 

                                                             
77 Havi szintû tervezés esetén tehát a szabad pénzeszközök csupán egy hónapra kerülnek lekötésre; illetve amennyiben a 
likviditási hiányt hitelfelvétellel finanszírozzuk, annak futamideje is egy hónap lesz mindösszesen, utána a hitel törlesztésre 
kerül. 



 

kincstárjegyek felelnek meg. A pénzeszközök rövid távú lekötésének tehát az egyik, pénzügyileg racionális 
módja a kincstárjegyek vásárlása. 

Amennyiben egy adott tervezési idõszakban likviditási többlet alakul ki és a szabad pénzeszközök 
lekötésre kerülnek, akkor ennek következtében a vállalkozásnak jellemzõen kamat- (vagy akár tõke) jövedelme 
fog képzõdni. Ezt a bevételt (amennyiben pénzügyileg is realizálódik) mindenképpen figyelembe kell majd 
vennünk a következõ tervezési idõszakra vonatkozó pénzbevételek felírásakor (a pénzügyi mûveletek bevételei 
között). 
 
5.3.3.2 A likviditási hiány kezelése 
Amennyiben � elõrejelzésünk szerint � egy adott tervezési periódusra vonatkozóan likviditási hiány 
valószínûsíthetõ, a vállalkozásnak � a folyamatos fizetõképesség fenntartása miatt � mindenképpen 
gondoskodnia kell a hiány elõzetes finanszírozásáról. A vállalkozás tehát finanszírozási forrásokat kell, hogy 
szerezzen a likviditási hiány megakadályozására. A rövid távú finanszírozás lehetséges eszközeinek értékelése 
és ennek alapján történõ kiválasztása ugyanakkor egy meglehetõsen komplex folyamat. 

5.4 A rövid távú finanszírozás eszközei 
Amennyiben a likviditási egyenleg negatív, azaz �készpénzhiány� várható, a vállalkozásnak gondoskodnia kell a 
hiány elõzetes finanszírozásáról. A rövid távú pénzügyi tervnek tehát tartalmaznia kell a finanszírozás tervezett 
módját is. Ez alatt azoknak a pénzügyi eszközöknek a kiválasztását értjük, melyek igénybe vételével a likviditás 
fenntartható, tehát az operatív mûködéshez szükséges finanszírozási források a vállalkozás számára 
biztosíthatók. A rövid távú finanszírozás legfontosabb eszközei a következõk: 

1. Hitelkeret 
2. Forgótõke hitel 
3. Értékpapír-eladás 
4. A szállítóállomány késleltetése 

Fontos, hogy a rövid távú finanszírozás pénzügyi hatásait vegyük majd figyelembe a következõ tervezési 
idõszakra vonatkozó likviditási terv készítésekor is, mégpedig a pénzkiadások tervezése során. A finanszírozás 
forrásköltsége ugyanis növelni fogja a vállalkozás finanszírozási kiadásait. 

5.4.1 A hitelkeret 
A likviditási hiány finanszírozásának széles körben elterjedt módja a nyitott hitelkeret igénybe vétele. A 
hitelkeret által történõ forrásszerzés legfontosabb jellemzõi a következõk: 

 Bankhitelszerzõdés által jön létre. 
 Általában fedezetlen hitel formáját ölti. 
 Meghatározott idõre szól. 
 Rendszeres pénzügyi kapcsolatot tételez fel a felek között. 

A vállalkozások hitelkeretet bankhitelszerzõdés kötésével nyithatnak. A bankhitelszerzõdéssel a 
hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a vállalkozás 
rendelkezésére és a keret terhére - a szerzõdésben meghatározott feltételek megléte esetén - 
kölcsönszerzõdést köt, vagy egyéb hitelmûveletet végez. A hitelintézet tehát vállalja, hogy kölcsön vagy 
hitelmûvelet elvégzése céljából a szerzõdésben meghatározott keretösszeg erejéig a szerzõdõ fél 
rendelkezésére áll. Ezt készenléti rendelkezésre állásnak nevezzük.  

A hitelkeret lehívása során (a létrejövõ kölcsönszerzõdés révén) a pénzintézet által nyújtott hitel 
általában biztosítékokkal nem fedezett, azaz fedezetlen hitel formáját ölti. Az így létrejött hitel (hitelviszony) 
mögött tehát nem állnak külön tárgyi biztosítékok, illetve nincsenek közvetlenül hozzárendelve kizárólagos 
pénzbevételi források sem. 

A bankhitelszerzõdéssel létrehozott hitelkeret meghatározott idõtartamra szól. A vállalkozásnak 
legkésõbb a lejárati idõpontig rendeznie kell hiteltartozását. A hitelkeret késõbb akár újra igénybe vehetõ; 
ilyenkor a hitelintézet felülvizsgálhatja és szükség esetén módosíthatja a korábbi szerzõdés kondícióit. A 
szerzõdés feltételeinek felülvizsgálata elõdlegesen a hiteladós vállalkozás hitelképességének, illetve korábbi 
fizetési fegyelmének függvényében alakul. 

Nyitott hitelkeretet a hitelintézet csupán a vele állandó pénzügyi kapcsolatban lévõ, elsõ osztályú 
adósainak bocsát rendelkezésére. Ilyenkor a hitelintézet � az eseti hitelbírálati eljárások lefolytatása nélkül - az 
ügyfél szezonális vagy ciklikus igénye alapján nyújt hitelforrásokat. Nyitott hitelkeret-szerzõdést a hitelintézetek 
általában csak a legmegbízhatóbb adósnak tartott vállalkozásoknak biztosítanak.  



 

 

5.4.2 A forgótõke hitel 
A rövid távú finanszírozás során igénybe vehetõ pénzügyi eszközök másik csoportját a forgótõke hitel jelenti. A 
forgótõke hitel segítségével a vállalkozások általában forgóeszközeiket finanszírozzák. Forgóeszköz alatt a 
vállalkozás tevékenységét legfeljebb egy évig szolgáló eszközöket értjük, jellemzõen ide taroznak a készletek 
(áruk), a követelések és az értékpapírok is. Ezek az eszközök önmagukban nem képesek a hitel visszafizetéséhez 
szükséges megtérülést biztosítani, így a törlesztés (és a kamatfizetés) csak a termelési és értékesítési folyamat 
eredményeként jelentkezõ nyereségbõl valósítható meg. A forgótõke hitel általában fedezett hitel, melynek 
biztosítékait jellemzõen a vállalkozás saját termelésû készletei, árukészlete, illetve vevõkövetelései (ezek 
engedményezése) jelentik. 

5.4.3 Értékpapír-eladás 
A likviditási hiány finanszírozásának további módja a vállalkozás értékpapírjainak eladása. Fontos, hogy az 
értékesítésre szánt papírok kellõen likvidek legyenek, aktív és nagy forgalmú másodlagos piaccal 
rendelkezzenek. Amennyiben ugyanis az értékpapírokat a rövid távú finanszírozás eszközeként kívánjuk 
alkalmazni, fontos, hogy az értékesítésre rendelkezésre álló rövid idõ miatt az eladásra viszonylag gyorsan � és 
ennek ellenére � jelentõsebb értékvesztés nélkül kerülhessen sor. Ennek pedig egy jól mûködõ másodlagos piac 
elengedhetetlen feltétele. A fent említett kritériumnak az ún. pénzpiaci eszközök felelnek meg leginkább, a 
vállalkozások számára közülük elsõsorban a rövid lejáratú állampapírok, a kincstárjegyek jöhetnek szóba. 
 

5.4.4 A szállítóállomány késleltetése 
A rövid távú finanszírozás egy speciális formája a szállítóállomány késleltetése. A vállalkozás szállítóállománya a 
rövid lejáratú � jellemzõen a termeléshez, szolgáltatásnyújtáshoz szükséges beszerzésekbõl adódó � 
kötelezettségeket tartalmazza. Amennyiben a vállalkozás képes ezeknek a kötelezettségeknek a fizetési 
határidejét kitolni, abban az esetben ideiglenesen forrásokat takaríthat meg, azaz likviditási egyenlegét 
javíthatja, elkerülve ezáltal a likviditási hiány kialakulását és a rövid távú forrásbevonás szükségességét. A 
szállítóállomány késleltetése tehát a rövid távú finanszírozás közvetett módja. 
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