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Előszó 

A Soros Györgytől vett idézet tömören és lényegre törően fejezi ki a pénzzel kapcsolatos befektetések célját, 

lényegét. Mindennapi életünk során nap, mint nap úgymond gazdálkodunk a pénzzel, noha nem tudatosul bennünk, 

hogy adott tevékenységünk kapcsán a pénznek melyik funkciója érvényesül. Ugyanakkor vannak olyan esetek is, 

amikor tudatosan cselekszünk, igyekszünk kihasználni a pénznek egyik fontos sajátosságát, hogy a pénz az idő 

függvényében hozamot, azaz kamatot „termel”, tehát gazdálkodunk a pénzzel.  

 

Nincs ez máshogy a vállalatok esetében sem, függetlenül attól, hogy „kicsi” vagy „nagy” vállalatról van szó, tehát a 

pénznek a vállalat életében, a vállalat és környezete közötti kapcsolatokban is kitüntetett szerepe van.   

 

A tankönyv ismeretanyaga, figyelembe véve a tankönyv célját, az érintettek szakmai előéletét, a tantárgy helyét, 

szerepét a képzési struktúrában, a szerzők által legfontosabbnak ítélt és elsajátítandó pénzügyi ismereteket 

rendszerszemléletű megközelítésben tárgyalja. Az ok-okozati összefüggések feltárásánál mindig a reálfolyamatokból 

indul ki, és azok gazdasági hatásait pénzügyi szempontból elemzi és értékeli. Az ismeretanyag tárgyalásánál az 

általános összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt.  A kapcsolódó ok-okozati összefüggések könnyebb megértése és 

elsajátítása érdekében minden esetben utalunk a kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagára, és egyszerű modell 

példákon keresztül is értelmezzük az összefüggéseket. Az elméleti ismeretanyaghoz kapcsolódik egy gyakorlati 

jegyzet is. A gyakorlati jegyzet példákon keresztül, részletesen, a megoldások algoritmusát is közelve igazodik az 

elméleti ismeretanyaghoz. Azt a célt szolgálja, hogy a példák megoldásán keresztül az érintettek a számok tükrében is 

lássák az ok-okozati összefüggéseket, biztosítsuk a legfontosabb pénzügyi ismeretanyag készség szintű elsajátítását.  

Nem sorolnánk a tantárgy ismeretanyagát a „könnyű műfajok” kategóriájába, de annak elvárt színvonalú elsajátítását 

sem tartjuk teljesíthetetlennek. A megfogalmazott célkitűzések teljesítése minden érintett részéről aktív hozzáállást és 

közreműködést feltételez. Ehhez kívánunk az érintettek számára kitartást.  

 

 

Keszthely, 2012.  

 

            a Szerkesztő 
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1. A termelési/értékteremtő/ folyamatok gazdasági vetületei 

 

A termelés az a gazdasági tevékenység, amelynek során az ember elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd 

alkalmassá teszi (átalakítja) a szükségletei szerint, és eljuttatja a fogyasztóhoz (szállítja, eladja). A termelés 

fogalmába ma már beletartozik a szolgáltatás előállítása is, valamint a csomagolás, raktározás, a javító, karbantartó 

tevékenység, továbbá beletartoznak azok a természeti folyamatok, amelyek szükségesek egy-egy termék, illetve 

szolgáltatás létrejöttéhez, és ezek emberi ellenőrzés mellett zajlanak. (például; gyümölcs-érése, növény növekedése, 

beton kötése, a tészta kelése stb.). A definíció alapján tehát kiemelendő, jellemző elemei a termelésnek,  

 

 a használati értéket (terméket) és szolgáltatást létrehozó munka, 

 a termelő jellegű szolgáltatás, 

 a természeti folyamatok. 

 

A termelés szükségletek szerinti differenciáltsága a különböző szükségletek kielégítését lehetővé tevő termékeket és 

szolgáltatásokat előállító termelési folyamatokban ölt testet. A termelési folyamat végterméke általános 

megfogalmazásban az output, azaz termék vagy szolgáltatás. A továbbiakban a termelés fogalmán a termék és 

szolgáltatás előállítását egyaránt értjük. Chikán (2008) értelmezése alapján az „Értékteremtő folyamatok: 

erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó számára értéket állítsunk elő.”  

 

 

1.1. A termelési/értékteremtő/ folyamat, mint a forgóeszközök körforgása 

 

A termelési/értékteremtő/ folyamat gazdasági vetületét véve alapul, megállapítható, hogy a termelési folyamat nem 

egyéb, mint a forgóeszközök körforgása. A forgóeszközök körforgását az 1. ábra szemlélteti. Az ábra összefüggései 

általános érvényűnek tekinthetők, tehát függetlenek attól, hogy konkrétan milyen termelési folyamatról van szó, hogy 

anyacsavart termelünk, kenyeret sütünk, vagy az étteremben ételt szolgálunk fel, vagy tiszta szolgáltatást nyújtunk a 

vevő számára. A továbbiakban az összefüggéseket a rendszerelméleten alapuló megközelítési mód szellemében 

értelmezzük.  Úgy ítéljük meg, hogy a rendszerelméleten alapuló megközelítési mód az, amely leginkább alkalmas az 

összefüggések feltárására. Csáki (1982) szerint „a rendszerelmélet alapgondolata, hogy a jelenségeket, dolgokat 

komplex összefüggésükben kell tanulmányozni.”  

 

Ha az értékteremtő folyamat gazdasági tartalmára fókuszálunk, akkor az alábbi megállapításokat tehetjük: Az 1. ábra 

alapján belátható, hogy az outputok előállítása érdekében – a vállalatba beáramló inputok közül – az értékteremtő 

folyamatban a forgóeszközök körforgása zajlik, tehát az outputok előállítása a forgóeszközök körforgásán keresztül 

valósul meg. A befektetett eszközök mintegy a termelés feltételeit vannak hivatva biztosítani, természetesen részt 

vesznek a termelés folyamatában, de eredeti megjelenési formájukat nem vesztik el. Csak a konkrét termék és a 

konkrét szolgáltatás az, amely alkalmas az emberi szükségletek kielégítésére. Az 1. ábrán ennek megjelenítője, 

hordozója a vevő.  

 

A továbbiakban vegyük alapul az anyacsavar, mint ipari termék gyártását és kövessük nyomon a körforgást. Az ábra 

összefüggései alapján megállapítható – ami a valóságban is így van –, hogy a forgóeszközök első megjelenési 

formája a pénz. A pénz teszi lehetővé, hogy inputokat – jelen esetben a gyártáshoz szükséges forgóeszközt, például 

gömbvasat, villamos energiát stb. – vásároljunk. A pénzt tehát átváltjuk a végtermék előállításához szükséges 

forgóeszközökre. A termelési folyamat még nem indult meg, de felkészültünk annak indítására. Ezt a szakaszt 

készenléti szakasznak nevezzük. A termelés a gömbvas darabolásával kezdődik. Ennek a végterméke a darabolt 

gömbvas, mint félkész termék. A termelési folyamat eredménye lesz az anyacsavar, mint késztermék. A termelés 

indításától a késztermék megjelenéséig tart a termelési szakasz. Ezt követi az értékesítés. Az ellenérték, azaz az 
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árbevétel átutalásáig követelésállomány is keletkezik. Ez a szakasz a megtérülési szakasz, melynek eredménye ismét a 

pénz lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A forgóeszközök körforgása 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

A vázolt összefüggések alapján látható, hogy az értékteremtő folyamat végső soron a forgóeszközök körforgását 

jelenti. A forgóeszközök körforgásán a forgóeszközök folyamatos alakváltozásának sorozatát értjük, amikor a 

pénzformából - a termelési folyamat sajátosságaitól és a kapcsolódó befektetetési, szervezési döntésektől is függően – 

újra pénzformához jutunk. A termelési folyamat sajátosságai, a menedzsment kapcsolódó döntései miatt a körforgás 

egyes elemei más-más formában jelennek meg, illetve öltenek testet, pl. a befejezetlen termelés nem minden termelési 

folyamat (pl. szolgáltatás előállítása esetén) működési ciklusában jelenik meg, készpénzes értékesítés esetén a 

követelés állománnyal sem kell számolni. Az ábráról az is leolvasható, hogy a forgóeszközök vázolt megjelenési 

formái között vannak olyan elemek is, amelyek a forgóeszközök működési ciklusában nem jelennek meg, pl. 

értékpapírok, készletre adott előlegek, alapítókkal szembeni követelések, egyéb követelések, stb. Ezek az elemek 

tehát „csak” számviteli kategóriák, és nem elemei a körforgásnak, de szerepeltetésük a vagyonmérlegben 

természetesen indokolt.   

 

A vázolt összefüggések megismerésével sok lépést tettünk előre. Csak az értékteremtő folyamatot vizsgálva, 

megállapítottuk, hogy  

 

 Az értékpapírok, a készletre adott előlegek, az alapítókkal szembeni követelések, stb. nem elemei a 

körforgásnak, e tételek „csak” számviteli kategóriák. Ahogy ez ismert, a forgóeszközök között szereplő 

értékpapírok árfolyamnyereség realizálásának célját szolgáljak. A rendelkezésre álló szabad pénzeszközök e 

célra való felhasználását testesítik meg. Ebből levonható az a következtetés, hogy nem tőkeként 

funkcionálnak 

 A követelések egyéb tételei különféle gazdasági eseményekhez kötődnek és a hatályos számviteli szabályozás 

miatt szerepelnek a követelések között. Gazdasági értelemben nem köthetők a forgóeszközök körforgásához.  

 

K
ÉSZLETEK

 

Pénz Anyagok 

Félkész termékek 

Befejezetlen termelés 

Késztermékek 

Követelések/Vevő/ 

Pénz 

 

MEGTÉRÜLÉSI 

SZAKASZ 

KÉSZENLÉTI 

SZAKASZ 

RÁFORDÍTÁSI 

SZAKASZ 
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1.2. A termelési/értékteremtő/ folyamat gazdasági vetülete és pénzügyi aspektusai 

 

Az ok-okozati összefüggések feltárása érdekében tovább kell lépni, mivel nem elegendő csak a körforgás és annak 

elemei értelmezése.  A körforgásban megjelenő forgóeszköz-féleségeket abból a szempontból is vizsgálni szükséges, 

hogy azok milyen szerepet töltenek be a termelés folyamatosságának biztosításában. A körforgás folyamatossága 

ugyanakkor csak ezen összefüggések által biztosított, és pénzügyi szempontból is fokozott jelentőséggel bír.  Alapul 

véve az előzőekben említett példát, értelmezzük a körforgás forgóeszközeinek termelési folyamatban betöltött 

szerepét úgy, hogy nyomon követjük a körforgást (Lásd: 1. ábra).  

 

Fogadjuk el tehát, hogy egy anyacsavart gyártó – egytermékes - vállalatról van szó, a termelés egyenletes, az 

értékesítés 10 naponként történik, a fizetési határidő 20 nap, az alapanyag beszerzés a termelés intenzitásának 

megfelelően történik, és a biztonsági alapanyagkészlet öt nap termelési igényének felel meg. A késztermék készlet – a 

nem pontosan prognosztizálható kereslet miatt - legyen azonos szintén öt nap termelésével.   

 

Könnyen belátható, hogy a folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, hogy az egyes szakaszok találkozásánál 

(szakadási pontok) készletek képződjenek, továbbá az, hogy a vállalat kereskedelmi hitelezési politikájától függően - a 

fizetési határidő hossza – a követelésállomány is állandó eleme lesz a működési ciklusnak. Levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy a folyamatos termelés vitelének elengedhetetlen feltétele, hogy a körforgásban megjelenő 

forgóeszközök – pénz, készletek, követelések – a termelési folyamat sajátosságai, a kapcsolódó gazdasági döntések 

által meghatározottan, egymás mellett egyidejűleg kell, hogy létezzenek, azaz állandó jelleggel lekötve legyenek. 

Hogy a bennük állandó jelleggel lekötött pénz értékösszege mekkora, az nagymértékben függ a termelési folyamat 

sajátosságaitól, a kapcsolódó döntésektől, pl. fizetési határidők, készletgazdálkodás színvonala, fizetési módok, 

biztonsági pénzkészlet állománya stb. is. 

 

Miután áttekintettük az összefüggéseket, definiálhatók a forgóeszközök azon elemei, amelyek a körforgás, és a 

folyamatos termelés biztosításában betöltött szerepük alapján szükséges, és a pénzügyi folyamatokra gyakorolt 

hatásuk miatt külön-külön kell kezelni azokat.  

 

 A forgótőke a forgóeszközök körforgásának folyamatában, egy adott időszakra vonatkozóan, a folyamatos 

termelés biztosítása érdekében, a termelési folyamat(ok) és a termelés szervezésének sajátosságai által 

meghatározottan, állandóan megjelenő vagy jelen lévő forgóeszköz-féleségek tőkeként funkcionáló 

állományértéke. Elemei: a folyamatos termelés viteléhez nélkülözhetetlen készletek, követelések és a 

pénzeszközök biztonsági pénzkészlet hányada.  

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a forgótőke kifejezésben a „forgó” jelző csak arra utal, hogy a forgóeszközök e 

hányada tőkeként funkcionál, tehát állandó jelleggel le van kötve. Ez a tőke tehát nem „forog”. A bennük lekötött 

tőke felszabadítása csak úgy lehetséges, ha pl. a biztonsági készletszintet csökkentjük, rövidebb fizetési határidőt 

adunk, stb. ez utóbbi esetben viszont akár azzal is számolnunk kell, hogy vevőket veszítünk, mert a rövidebb fizetési 

határidőt a vevők adott hányada nem tudja vállalni. 

A példaként hozott anyacsavargyártást alapul véve a forgótőke elemei tehát az alábbiak lesznek: 

 

 Készletek: 

 Alapanyag (a gömbvas biztonsági készlet szintje, 5 nap termelésének megfelelő mennyiség) 

 Félkész termék (szeletelt gömbvas, 5 nap termelésének megfelelő mennyiség) 

 Késztermék (anyacsavar, 5 nap termelésének megfelelő mennyiség)  

 Követelések: 

  Az értékesítés üteme és a fizetési határidőnek megfelelően az átlagos havi záró    

            Követelésállomány.  (Állományértéke az elfogadott feltételek miatt egy hónap       

            nettó árbevételének 67%-a) 

 Pénz: (A biztonsági pénzkészlet, például egy havi bér és a közterhek)  
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A folyamatos termelés vitele azzal is együtt jár, hogy a termelésnek költségei vannak. Ezek a költségek azonban első 

megjelenési formájukat tekintve szintén forgóeszközök. Költséggé akkor válnak, amikor a gyártás során 

felhasználjuk azokat, eredeti megjelenési formájukat elvesztik, és értékük átmegy az új termék értékébe. Tehát a 

költségek – de csak a közvetlen költségek (az előállítási költség) - vagyonná transzformálódnak. A közvetett 

költségek (a gazdasági általános költségek) – mivel készletekre nem terhelhetők – úgymond rejtve maradnak, nem 

jelennek meg a készletek értékében. A vagyonná transzformálódó költségek megjelenési formái tehát a készlet és 

követelésállomány, ahogy ezt a 2. ábra is szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök transzformációjának lehetséges formái 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

 Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azok, amelyek a forgótőkén felül jelentkeznek. A gazdálkodás 

gyakorlatát alapul véve a körforgás készenléti és ráfordítási szakaszában, készletekben és a készletekre nem 

felosztható, közvetett költségek, mint készpénzköltségek formájában jelennek meg és rejtve maradnak. A 

Árutermék/Nettó árbevétel/ 

KÖVETELÉSEK 

/VEVŐK/ 

KÉSZTERMÉK KÉSZLET 

FÉLKÉSZ TERMÉK 

BEFEJEZETLEN TERMELÉS 

IDÉNYSZERŰEN JELENTKEZŐ FORGÓESZKÖZÖK 
(A TERMELÉS ÖSSZES KÖLTSÉGE) 

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖZVETETT KÖLTSÉGEK  

OUTPUT/TERMÉK/ REJTVE MARADNAK 

 

JÖVEDELMEZŐ 

GAZDÁLKODÁS 

ESETÉN 

VESZTESÉGES 
GAZDÁLKODÁS 

ESETÉN 

REALIZÁLT 

PÉNZESZKÖZÖK 

VAN FEDEZET NINCS FEDEZET 
(PÉNZ CSÖKKEN/ 
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körforgás megtérülési szakaszában követelésekben, forgatási céllal vásárolt értékpapírokban és 

pénzeszközökben lehetnek jelen. 
 

 A forgóbefektetés az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azon állományértéke, amely a folyamatos termelés 

indításától a megtérülésig (árbevétel realizálásáig) felmerül. 
 

 

A vázolt összefüggések alapján belátható. hogy a körforgás reál folyamatai pénzügyi folyamatokat gerjesztenek,  

melyek a reálfolyamatokkal egyidejűleg vagy némi időeltolódással valósulnak meg. Szükségünk van tehát a 

körforgás által indukált, illetve azok elemeihez kötődő pénzügyi folyamatok ismeretére is, mert ezek a pénzügyi 

folyamatok pénzáramlásokban jelennek meg. A reál és pénzügyi folyamatok összefüggéseit a 3. ábra szemlélteti.  

 

Az ábra alapján látható, hogy a készletezési periódus az anyagbeszerzéssel veszi kezdetét és a késztermék 

értékesítéséig tart. Az anyagbeszerzést a szállítói tartozás, mint kereskedelmi hitel finanszírozza a tartozás 

kiegyenlítéséig. A körforgás forrásigényét a szállítói tartozások kiegyenlítése, a termelés, a késztermék készletezés és 

értékesítés összegei adják. Ezt az összeget mérsékli - mint megtérülés - a követelések pénzügyi realizálása. Mindezek 

együttesen képezik tehát a forgóeszközök körforgásának pénzügyi ciklusát. A folyamatos termelés úgy valósul meg, 

hogy a vázolt folyamatok újratermelődnek, azaz ismétlődnek, ha az összekötő kapocs, a pénz jelen van.  

 

2. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a vállalat és környezete pénzügyi kapcsolatai 

 

A termelés, mint vállalkozási tevékenység a vállalatokban zajlik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vállalat a 

vállalkozási tevékenység folytatásának szervezeti kerete. A vállalkozási tevékenység folytatásának célja output 

/termék/szolgáltatás/ előállítása szükségletek kielégítése céljából úgy, hogy a vállalat az outputok értékesítése révén 

profitot realizál. A szükségletek kielégítése anyagi javakkal és szolgáltatásokkal történhet. Az anyagi javak konkrét 

termékek formájában jutnak el a fogyasztóhoz, ugyanakkor a szolgáltatásokkal történő szükséglet-kielégítés 

fizikailag nem megfogható, és – néhány speciális eset kivéve, pl. ápolási szolgálat, autómentés stb. - a fogyasztó 

megy a szükséglet előállításának helyére.  

 

A továbbiakban vizsgáljuk meg a vállalatot, mint gazdasági rendszert és annak sajátosságait (4. ábra). Az ábra 

alapján megállapítható, hogy a vállalatban anyagi, illetve anyagi jellegű (reál), és pénzügyi (nominál) folyamatok 

zajlanak, továbbá, hogy a vállalat környezetétől nem izolált egységként működik, azzal nagyon szoros 

kölcsönhatásban van. A vállalat, mint gazdasági rendszer, és környezete közötti kapcsolatok kölcsönhatásának 

eredőjeként belátható, hogy a vállalat működése jól megfogalmazott célokat követ és pénzügyi helyzete e célok 

irányába változik. A változás tartalmát és irányát a környezet változása alapvetően meghatározza. Eredményes 

működése, fennmaradása, a környezethez való sikeres alkalmazkodása érdekében nem engedhető meg, hogy 

működése esetleges, a véletlenen alapuló legyen.  

 

Az ábra összefüggései alapján látható, hogy a termelési eszközök piacán megvásárolt termelési eszközök, erőforrások 

– befektetett eszközök, forgóeszközök, humán erőforrás, természeti erőforrások, táj és tájképi erőforrások - 

felhasználásával történik az árutermékek és szolgáltatások előállítása, amelyeket a vállalat a felvevő piacon realizál. 

Ezen kapcsolati rendszerekben a pénz szerepe meghatározó, ez közvetíti a cserét. Érvényesül tehát a pénz fizetési és 

forgalmi eszköz funkciója. Látni kell azt, hogy a reálfolyamatokhoz kapcsolódó gazdasági események pénzügyi 

folyamatokat gerjesztenek. E pénzügyi folyamatok tényleges pénzáramlásokban jelennek meg. A pénzáramlás – 

idegen szóval cash flow – azt jelenti, hogy valahonnan, valamikor, valamennyi pénz áramlik, mozog. A 

pénzáramlások bevételeket illetve kiadásokat eredményeznek. A pénzáramlások a reálfolyamatok történéseivel  

egyidejűleg, vagy némi időeltolódással következnek be, és ellentétes irányúak.
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3. ábra. A forgóeszközök körforgásának és forrásigényének általános modellje 
Forrás: a szerző saját munkája 
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4. ábra. A vállalat, mint gazdasági rendszer leegyszerűsített modellje 
Forrás: a szerző saját munkája 

Termékáramlás                Információáramlás                  Pénzáramlás                  

Készletezés 

Késztermék 

készletezés 
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A termelési eszközök, erőforrások beszerzése tehát kiadással (pénzkiáramlás) jár. Az áru és 

szolgáltatások értékesítése ugyanakkor bevételt (pénzbeáramlást) eredményez a vállalat 

számára. A termelési eszközök piaca és a felvevő piacok a reáltőke piacai.  E piacok azon 

teljesítménykapcsolatok révén teremtenek tehát a vállalat számára forrásokat, amelyek a 

szállítók és a vállalat között (áruvásárlás miatt), illetve a vállalat és a vevők között (áru és 

szolgáltatások értékesítése) alakulnak ki.  

 

A vállalatok, mint a nemzetgazdaság alapegységei - a termelési tényezők felhasználásával - 

állítják elő a reál-javakat a társadalom számára. A nemzetgazdaság működésének egyik fontos 

alapkérdése, hogy az erőforrások makroszintű allokációja (elosztása) hogyan, milyen 

hatékonyság mellett történik. Az erőforrások felhasználásának gazdasági hatékonysága az 

egyik terület, amelyen keresztül - hosszabb távon - összekapcsolódik a vállalat és 

tulajdonosainak, valamint a társadalmat képviselő állam érdekeltsége. Piacgazdasági 

körülmények között az állam szerepe átértékelődik, a gazdaságra gyakorolt hatása közvetetté 

válik. Az állam a gazdaságpolitika részét képező pénzügypolitikával is hat a vállalatokra úgy, 

hogy elvon, újra eloszt, információt szolgáltat és támogat. 

 

Az erőforrások makro- és vállalati szintű allokációjában egyaránt fontos szerepet kap a 

pénzügyi rendszer, és annak egyik elemeként a pénzügyi piac. A pénzügyi piac a különböző 

időpontbeli pénzek találkozásának (cseréjének) színtere, azaz a hitelfelvevők és megtakarítók 

koncentrált piaca. Itt határozódik meg tehát a rendelkezésre álló hitel mennyisége, kialakul a 

piaci kamatláb és a különböző értékpapírok árfolyama is. Nélkülözhetetlen szerepe van abban, 

hogy a megtakarítások visszakerüljenek a gazdaságba, és ezzel forrás teremtődjék az üzleti és 

a kormányzati szféra számára. Annak függvényében, hogy a pénzügyi piac szereplői között 

létrejött ügylet időtávja milyen, a pénzügyi piac alapvetően két csoportra osztható: 

 

1. Pénzpiac: A rövid lejáratú - néhány órától az éves lejáratig terjedő - ügyleteket foglalja 

magába. E piacon a különböző pénzügyi intézmények (kereskedelmi bankok, 

takarékpénztárak, hitelszövetkezetek, faktorcégek stb.) egymás közti, rövid lejáratú likvid 

eszköz forgalma zajlik. A pénzpiacon megjelenő "különleges áruk" az alábbiak: 

 

 a váltó, 

 rövid lejáratú bankbetét, 

 rövid lejáratú bankhitel és 

 egyéb eszközök /pl. faktor ügylet
1
/. 

 

A pénzpiacon tehát a vállalatok a rövid távú finanszírozási problémáik áthidalására 

igényelhetnek forrásokat. 

 

2.Tőkepiac: A hosszú, egy évnél hosszabb lejáratú ügyletek színtere. A tőkepiac legfontosabb 

eszközei: 

 az értékpapírok (részvény, kötvény stb.), 

 a hosszú lejáratú bankbetét, 

 a hosszú lejáratú bankhitel, 

 egyéb eszközök (pl. pénzügyi lízing, kockázati tőke, forfait
2
  

    stb.). 

                                                           
1
 Faktorálás: Maga a „hitelnyújtás” azaz a követelés-vásárlás tevékenysége 

2
 Forfait (forfet): Éven túli lejáratú követelések/követelés sorozatok megvásárlása, többnyire visszkereset 

nélkül/Részletesen lásd: 83.oldal/ 
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A tőkepiac fogalmából és eszközeinek sajátosságaiból következik, hogy e piac forrásait – az 

elméletet követő optimális/ideális esetben - csak a hosszú lejárattal képződő megtakarítások 

és egyéb hosszú lejáratú források képezhetik. A gyakorlati életben, pl. bankok közötti 

ügyleteknél a bankközi piacon ettől lehetnek, illetve vannak is eltérések. E piacon keresnek 

pótlólagos forrásokat azok a vállalatok is, amelyek a hosszú távú befektetésekhez szükséges 

saját forrást kívánják kiegészíteni. 

 

Az eddigieket összefoglalva megállapítható, hogy a vállalat nem függetlenítheti magát a 

környezetétől. Ellenkezőleg, fennmaradásának alapfeltétele a környezettel való 

kapcsolattartás, az információk megszerzése, feldolgozása és a vállalat érdekében történő 

hasznosítása. Az is belátható, hogy a reál-javak mozgása (áramlása) – a termelési folyamat, 

mint termék-előállítási rendszer révén - ellentétes irányú pénzáramlásokat indukál. A pénz, 

mint összekötő kapocs a vállalat és környezete közötti kapcsolatrendszerben nélkülözhetetlen. 

Amikor a vállalat, termelési eszközt, erőforrást, inputokat vásárol, ezzel egyidejűleg fizetési 

kötelezettsége keletkezik. A vásárolt áru ellenértékét vagy saját forrásból, vagy idegen forrás 

bevonásával a pénzügyi piacra kilépve egyenlíti ki. Amikor értékesít, követelése keletkezik, 

amelyből bevétele lesz, ha a követelés pénzügyileg realizálódik. A vállalat pénzügyi 

stabilitásának biztosítása szempontjából hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy nemcsak az 

előzőekben vázolt folyamatok - mármint a reál, és pénzügyi folyamatok - között van szoros 

összefüggés, hanem – ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk - az egyes folyamatokon belül, 

azok elemei között is.   

 

A pénzügyi folyamatok elemei - melyek a későbbiekben részletesen tárgyalásra kerülnek - 

hasonlóan "viselkednek". Lehet, hogy idegen forrást kell a vállalatnak átmenetileg igénybe 

venni, de miután bevételhez jut - annak összegétől függően - az idegen forrást teljes 

egészében, vagy az előre meghatározott ütemben törleszteni tudja. A fentiek alapján az is 

belátható, hogy a reálfolyamatok elemeit érintő döntésünk hatással van a pénzügyi 

folyamatokra is. Ebből azonban nem következik az, hogy a pénzügyi folyamatokra nem lehet 

ráhatásunk, azok csak a reálfolyamatok utólagos követésén alapulhatnak. A reálfolyamatok 

sajátosságai által ugyan meghatározott keretek között, de vannak lehetőségek a pénzügyi 

folyamatok "kézbentartására" is.  Vállalati szinten is szükséges tehát az erőforrások hatékony 

allokációjának biztosítása. Ehhez azonban - többek között - az is szükséges, hogy a 

reálfolyamatokat szem előtt tartva racionális pénzügyi döntéseket hozzunk, és e döntésünk 

alapján tervezzük, szervezzük, ellenőrizzük és vezessük a vállalatot, azaz gyakoroljuk a 

menedzsment funkciókat a pénzügyekkel kapcsolatos folyamatok területén is, a vállalat rövid- 

és hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében. Mindez a vállalat funkcionális 

pénzügyi stratégiájával lehetséges, amely nem egyéb, mint a vállalat finanszírozási 

stratégiája. Ez tehát vállalati szintű kategória, és operatív szinten nem értelmezhető. 

Ugyanakkor látni kell azt, hogy az operatív szinten hozott döntések továbbgyűrűznek vállalati 

szintre, és pénzáramlásokban kelnek életre.     

 

A reálfolyamatok által mozgatott gazdaság csak akkor működik, ha a pénz, mint összekötő 

kapocs, úgymond „guruló forint”, azaz szabad pénzeszköz formájában jelen van. Tehát a 

pénz, mint összekötő kapocs a vállalat és környezete közötti kapcsolatrendszerben is 

nélkülözhetetlen. 
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3. A pénzügyi döntések megalapozása, a kapcsolódó kalkulációk elméleti alapjai 
 

3.1. A pénz időértékének értelmezése 

 

Mindennapi életünk során gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor döntenünk kell, hogyan 

osszuk meg jövedelmünket, azaz mennyit költsünk vagy takarítsunk meg annak érdekében, 

hogy a régóta tervezett célkitűzéseinket megvalósíthassuk. A továbbiakban irányítsuk 

figyelmünket a megtakarítás fogalmára. 

 

Nem kell ahhoz pénzügyi zseninek lenni, hogy belássuk, a megtakarítás eredményeként 

felhalmozott pénz - ha azzal ügyesen gazdálkodunk - igazolja számunkra a mindannyiunk 

számára ismert szólást: "A pénz, pénzt szül." Gazdálkodásunk ebben az esetben azt jelenti, 

hogy megtakarított pénzünket befektetjük. Hatásában alapvetően különböző megoldást jelent 

számunkra az az eset, ha jelenbeli fogyasztásunkat a jövőbeli fogyasztásunk terhére növeljük, 

azaz hitelt veszünk fel. De vajon melyiket válasszuk a felkínált számos befektetési lehetőség 

közül?  Milyen feltételek mellett folyamodjunk hitelhez? Ha ezeket a kérdéseket akarjuk 

megválaszolni, bizony szembetaláljuk magunkat olyan, a hétköznapi gyakorlatból is jól ismert 

fogalmakkal; mint kamatozás, kamatláb, kamat, kamattényező, törlesztés  stb. 

 

"A pénz, pénzt szül" szólásban benne rejlik az a nagyon fontos feltétel, hogy ez csak az idő 

függvényében igaz, az az a pénz csak az idő függvényében "szüli" a pénzt. Azzal is tisztában 

vagyunk, ha hitelt veszünk fel a hitelezőnek a kapott hitelnél - szintén az idő függvényében - 

nagyobb pénzösszeget kell visszafizetni. Ebben az esetben végső soron különböző időpontbeli 

és összegű pénzek cseréjéről van szó. Tételezzük fel, hogy Ön - megtakarításából - kölcsön ad 

barátjának 100 Ft-ot egy évre azzal a feltétellel, hogy barátja Önnek 110 Ft-ot fizet vissza. A 

fenti ügylet végső soron azt jelenti, hogy 

 

• Ön 100 Ft jelenbeli pénzéért, 110 Ft jövőbeli, azaz egy évvel későbbi  

pénzt kap. 

                   • Barátja 110 Ft jövőbeli, azaz egy évvel későbbi pénzért 100 Ft jelenbeli  

            pénzt kapott. 

 

A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a pénznek időértéke van, hogy a pénz 

az idő függvényében pénzt "termel". A pénz időértékéből tehát következik, hogy a különböző 

időpontbeli pénzek hasznossága számunkra eltérő, tehát a pénz időben sem homogén. 

Beszélhetünk múltbeli, jelenbeli és jövőbeli pénzekről is. Ahhoz, hogy ezeket az eltérő 

időpontbeli pénzeket összeadhassuk, át kell számítani azokat, ugyanis a különböző 

időpontbeli pénzeket mechanikusan nem lehet összeadni.  

 

A vázolt kölcsönügylet alapján belátható, hogy a 100 Ft jelenbeli pénz jövőbeli értéke 110 Ft, 

vagy ami ugyanaz, 110 Ft jövőbeli pénz jelenbeli értéke 100 Ft.  

 

Ahhoz tehát, hogy a pénzzel kapcsolatos döntésünk szakmailag megalapozott legyen, 

szükségünk van arra, hogy a kapcsolódó fogalmakat értelmezzük, a számítási eljárásokat 

megismerjük, azaz megismerjük a pénz időérték kalkulációjának kapcsolódó kérdéseit. A pénz 

időérték-kalkulációján azt értjük, amikor adott időegységre meghatározzuk a tőkeérték-

változás mértékét, vagy ha egy adott időpontbeli tőkeérték és a tőkeérték-változás ismeretében 

kiszámítjuk a tőkének egy másik időpontra vonatkoztatott értékét.  

 .   
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3.2. A pénA járadékszámításwz jövőértéke, a kamatszámítás és alapesetei 

 

 Az előzőekben vett példát alapul véve azt mondhatjuk, hogy a l00 Ft egy év alatt 10 Ft-tal 

nőtt. Ez a többlet a kamat. A kamat tehát az a pénzösszeg, amit a hitelező a kölcsönadott pénz 

után kap, illetve amit az adós fizet, ha jövőbeli pénzéért jelenbeli pénzhez kíván jutni. Azt is 

mondhatjuk, hogy 100 Ft mai pénzért cserébe holnap 110 Ft-ot, tehát többet kell fizetni. Ha a 

pénz időértékének fontosságát kiemelten kívánjuk hangsúlyozni, akkor úgy is fogalmazhatunk 

- megfordítva a gondolkodás menetét -, hogy 100 Ft ma többet ér, mint 100 Ft holnap. 

Általános megfogalmazásban tehát: 
 

 

Kamat = az a pénzmennyiség, amellyel a tőke egy adott időtartam alatt        

                   növekszik, vagyis a pénz időértékének mértéke, azaz a befekte- 

                   tett pénz időegység alatti növekménye. 

 

 

A kamat fogalmának értelmezése alapján további megállapításokat tehetünk. Nyilvánvaló, 

hogy a kamat nagysága nem független a befektetett tőke nagyságától, az időegység hosszától. 

Célszerű tehát olyan mérőszám használata, amely általánosítható. Ilyen mérőszám a kamatláb. 

 

       

                 Kamat 

Kamatláb = --------------------                              

                      Induló tőkeérték                                                                                           

  

 

Az előzőekben vázolt kölcsönügyletben szereplő adatok alapján a kamatláb = 10 : 100 = 0.1 

Általánosan elterjedt, hogy az együtthatós forma helyett a kamatláb értékét százalékos 

formában adják meg illetve használják. Tehát a kamatláb 10 %, mert a 10 Ft kamat a 100 Ft 

kölcsönadott tőkének 10 %-a. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a jelenbeli 100 Ft "ára" 10 %. A 

kamatláb mindig egy meghatározott időszakra vonatkozik. A kamatláb szokásos érvényességi 

időtartama egy év. Értelmezéséhez mindig hozzá kell rendelni az érvényességi időtartamot is. 

Nem elegendő tehát csak azt tudni, hogy a kamatláb 10 % . Azt is ismerni kell, hogy ez egy 

évre, egy hónapra, napra, stb. azaz milyen érvényességi időtartamra vonatkozik. 

Megállapodás szerint, ha az érvényességi időtartam nincs feltüntetve, akkor a meghirdetett 

kamatláb érvényességi időtartama egy év.  

 

Az ismert kamatláb érvényességi időtartama nem szükségszerűen kell, hogy megegyezzen 

azzal, amit mi adott esetben időegységnek tekintünk. Ilyen esetben - a tisztánlátás érdekében - 

szükség lehet arra, hogy a figyelembe vett időegységgel megegyező érvényességi időtartamra 

határozzuk meg a kamatláb nagyságát. 

Hasonló a helyzet a különböző futamidejű hitelek esetében is, ugyanis általában az egy évre 

esedékes kamatlábak adottak. Az egy évtől különböző futamidejű hitelek esetében az 

érvényes kamatlábakat külön ki kell számítani.  

 

Ha a kamatláb érvényességi időtartamánál a kamatozási időtartam (konverziós 

periódus) rövidebb, akkor arányos osztással kell meghatározni a kamatozási 

időtartamra érvényes kamatláb nagyságát. 
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Az előző gondolatmenet alapján ugyanígy mondhatnánk, hogy ha az egy évre érvényes 

kamatláb 10 %, akkor két évre kétszer annyi, azaz 20 %. Azt azonban korábbi 

tanulmányainkból is tudjuk, hogy ha a kamatozási periódus egy évnél hosszabb, akkor a két 

évre vonatkozó kamat illetve kamatláb meghatározása a kamatos kamat elve alapján történik, 

egyszerű arányszámítással nem dolgozhatunk. A fenti gondolatmenet alapján már értelmezni 

tudjuk a névleges és tényleges (effektiv) kamatláb fogalmát is. 

 

Névleges kamatláb:  Az egy évre vonatkozó kamatláb 

Tényleges (effektiv) kamatláb: A konverziós periódusra érvényes (adott  esetben   

                                                    számított) kamatláb 

 

A fenti gondolatmenet hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy a kamatszámítás során oda 

kell figyelni arra, hogy milyen a viszony a kamatláb érvényességi időtartama és a kamatozási 

időtartam (konverziós periódus) között. 

 

A pénz időértékéhez kapcsolódóan találkozhatunk a reál-kamatláb fogalmával is. Inflációs 

körülmények között előfordulhat, hogy a mért tőkeérték változás mértéke (névleges kamatláb) 

nem feltétlenül a tényleges értékváltozást méri, ugyanis ez a tőkeérték változás az időszak 

alatt bekövetkező inflációs hatásnak is tulajdonítható. A reál-kamatláb az infláció hatásán 

felüli, azaz a tényleges értékváltozást méri. Előfordulhat, hogy a reál-kamatláb negatív. 

 

Az előzőekben láttuk, hogy a kamatszámítás a jelenbeli pénz jövőbeli meghatározását teszi 

lehetővé. A kamatláb fogalmát használtuk a tőkeérték változásának számszerűsítésére. A 

jövőbeli pénz jelenbeli értékének meghatározására a diszkontálás szolgál. A művelet 

elvégzésére a diszkontlábat használjuk. 

  

                     Kamat                                   

Diszkontláb =  ---------------------------- 

                                   Jövőbeli tőkeérték 

 

Diszkontláb  = az időegységre jutó kamatnak a jövőbeli tőkeérték arányában kifejezett  

értéke                                                                     

 

 

Ha a példaként hozott kölcsönügyletet vesszük alapul, akkor a  diszkontláb = 10:110 = 

0,0909 azaz a diszkontláb  9,09 %.  Tehát az egy év múlva esedékes 110 Ft ma  100 Ft-ot ér, 

mert 110* 0,0909 = 100.  

 

Az egyes fogalmak értelmezésénél ugyanazt a kölcsönügyletet vettük alapul, ugyanazon 

számokat használtuk, ugyanazon összefüggések szerepelnek. Ennek ellenére láthatjuk, hogy a 

diszkontálásnál mégis valami másról is szó van. Ez a másság csak azt jelenti, hogy ugyanazt a 

dolgot más oldalról közelítjük meg. Ugyanannak a pénznek a különböző időpontban mért 

értékeiről van szó. Ha pontosabban fogalmazunk, akkor a különböző, jövőbeni időpontban 

aktuális, összemérhető pénzek értékeiről beszélünk a diszkontálás kapcsán.  

 

Az előzőekben láttuk, hogy a kamat nagyságára hat a kamatozási periódus hossza, az induló 

tőke értéke. Mind a kamatláb, mind pedig a diszkontláb számításánál ugyanaz a kamat 

szerepel. Tehát a kamat fogalmát nem érinti az, hogy kamatszámításról, vagy diszkontálásról 

van szó, ugyanis az elmondottak alapján fennállnak az alábbi összefüggések: 
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Kamatszámítás:    Jövőbeli tőkeérték = Jelenbeli tőkeérték  +  kamat 

Diszkontálás    :    Jelenbeli tőkeérték = Jövőbeli tőkeérték   -   kamat 

 

 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a diszkontálás és a diszkontláb nem minden esetben 

kapcsolható össze. A későbbiekben ugyanis látni fogjuk, hogy diszkontálni kamatlábbal is 

lehet. 

 

Mielőtt a pénz időértékéhez kapcsolódó további számításokat tárgyalnánk, célszerű 

összefoglalni az eddig megismert fogalmakat és az egyes fogalmak közötti általános 

összefüggéseket: 

 

Jövőbeli tőkeérték: Az induló tőkének adott időtartam alatt bekövetkezett tőkeérték 

változással (kamattal) növelt értéke.  

Jelenbeli tőkeérték: Egy adott jövőbeli tőkeértéknek - a tőkeérték-változás mértékének 

ismeretében a jelenbeli időpontra számított értéke. Adott esetben egyenlő az induló tőke 

értékével. 

Kamat: Két különböző időpontbeli pénz értékének különbsége, az a pénzmennyiség, 

amellyel a jelenbeli pénz értéke egy időegység alatt növekszik.  

Kamatláb: Azt fejezi ki, hogy a kamat a jelenbeli tőkeértéknek hányad része. A jelenbeli 

pénznek egy időegység múlva esedékes jövőbeli pénzre való elcserélésének az ára. 

Kamatszámítás: A jelenbeli pénz jövőbeli értékének meghatározása. 

Diszkontálás: A jövőbeli pénz jelenértékének meghatározása. 

Diszkontláb: A jövőbeli és a jelenbeli érték különbözetének (kamat) a jövőbeli tőke 

arányában kifejezet értéke. 

Érvényességi időtartam: Azaz időtartam (időegység), amely alatt a kamatláb mértékének 

megfelelő tőkeérték-változás bekövetkezik. Tehát amelyre a tényleges kamatláb vagy 

diszkontláb vonatkozik. 

Kamatozási időtartam: Azaz időtartam, amely alatt a tőke kamatozik. 

Kamattényező: Azt fejezi ki, hogy a kamatozási időtartam alatt a jelenbeli pénz, 

hányszorosára növekszik. 

A legfontosabb általános összefüggések tehát                           

                                 

        Jövőbeli tőkeérték = Jelenbeli tőkeérték + Kamat 

        Jövőbeli tőkeérték = Jelenbeli tőkeérték • Kamattényező 

        Kamat = Jövőbeli tőkeérték - Jelenbeli tőkeérték 

        Kamatláb = Kamat : Jelenbeli tőkeérték                                        

        Jelenbeli tőkeérték = Jövőbeli tőkeérték - Kamat 

        Diszkontláb = Kamat : Jövőbeli tőkeérték 

 

A fenti általános összefüggések ismerete szükséges, de nem elégséges feltététel a pénz idő 

értékékének meghatározásához, ugyanis bizonyos fogalmakat pontosítani kell. Az 

összefüggések könnyebb kezelhetősége érdekében vezessük be az alábbi jelöléseket
3
: 

 

         Jelenbeli tőkeérték (Present Value): PV 

         Jövőbeli tőkeérték (Future Value):  FV 

         Kamat                                               :   k 

                                                           
3
 A jelölések adott esetben az angol szavak kezdőbetői 
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         Névleges kamatláb (Rate)               :   r 

         Diszkontláb                                      :   d 

 

 

 

A fentiekben említett jelölések felhasználásával az alábbi összefüggések írhatók fel: 

 

 

Kamatozás : FV = PV + Kamat  Kamat :  k = r · PV  

 

 Kamatláb: r
F V P V

P V



 

            
Diszkontálás: PV = FV - Kamat  Kamat :   k = d FV  

 

 Diszkontláb :  d
F V P V

F V



 

 

 

 Az eddigiek ismeretében tehát a jövőbeli tőkeérték: 

 

  

  FV = PV + r · PV = PV ( 1+ r)     (1) 

 

 

 Ezen összefüggésben  

 

 

 Kamat = r · PV           

Kamattényező = (1+r) 

  

 

Ha diszkontálásról van szó, akkor az (1) összefüggésből, annak átrendezésével felírható 

 

 

 PV =  FV  
r1

1
    (2) 

 

A (2) összefüggés igazolja azt a korábban említett megfogalmazást, hogy diszkontálni 

kamatláb segítségével is lehet. Ha a diszkontlábat ismerjük, akkor a jelenbeli tőkeérték 

meghatározása a következő kifejezés alapján történhet. 

   

 

PV = FV - FV· d = FV (1- d)              

 

 

Ezen összefüggésben  

                                            Diszkonttényező = (1 - d)  

(3) 
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Diszkonttényező: Az a szorzótényező, amely megmutatja, hogy a jelenbeli tőkeérték a 

                            jövőbeli  tőkeértéknek hányszorosa.  

 

A jelenbeli tőkeérték meghatározásának összefüggései alapján (2) és (3) felírható az alábbi 

összefüggés 

 

     

 FV )1(
1

1
dFV

r



  

 

 

a (4) összefüggésből adódik, hogy                                                                                        

          

d
r




1
1

1
           

 

 

Az (5) kifejezés alapján látható, hogy a diszkonttényező kifejezhető a kamatláb és diszkontláb 

ismeretében egyaránt.  

 

A pénz időérték-kalkulációjánál bonyolultabb összefüggések ismeretére van szükség olyan 

esetekben, amikor a kamatozási időtartam a kamatláb érvényességi időtartamával nem 

egyezik meg, azaz annál kisebb vagy annak többszöröse. Ilyen esetekben a jövőbeli tőkeérték 

olyan függvénynek tekinthető, amelynek független változói az alábbiak: 

 

 - az induló tőkeérték (C0 ) 

                                                -  a kamatláb ( r) 

                                                -  a kamatozási időtartam (T) 

                           

a fenti megfogalmazásnak és jelölésnek megfelelően  a jövőbeli tőkeérték 

 

    FV = f (C0 , r , T ) 

 

A függvény alakja - ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk – többféle lehet. Ennek tárgyalása 

azonban már átvezet bennünket az eddig megismert összefüggéseket felhasználva, és azokat 

továbbiakkal kiegészítve, az időérték számszerűsítésének gyakorlati alkalmazásához, azaz a 

kamatszámításhoz. 

 

 

A/ Egyszerű kamatozás 

Egyszerű kamatszámításról akkor beszélünk, ha a kamat mértéke időben állandó. Ebből 

következik, hogy egyszerű kamatozás esetén a mindenkori tőkeérték az idő mint független 

változó  lineáris függvénye. Ebben az esetben a jövőbeli tőkeérték egy olyan függvény 

értékének tekinthető, amelynek független változói az alábbiak: 

 

      Induló tőkeérték( Cash ) :    C0 

    Kamatláb                      :        r 

    Kamatozási időtartam :        T 

(4) 

(5) 
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Tehát egyszerű kamatozás esetén a jövőbeli érték az idő függvényében értelmezve: 

 

            FV = f (C 0 , r, T) 

 

Az egyszerű kamatozás alapképlete a fenti összefüggés alapján a következő lesz: 

 

FV  =  C0 (1 + r· t ) 

 

Az egyszerű kamatozás esetében a kamattényező az idő lineáris függvénye, tehát: 

                                                    

                  (1+ r ·  t )   

 

A gyakorlati életben az egyszerű kamatszámítást akkor használják, ha a kamatozási időtartam 

egy évnél rövidebb. Ilyen esetekkel a bankszámlák vezetésekor, az éven belüli üzemviteli 

hitelek kamatszámításánál találkozhatunk. A fenti konstrukcióknál a kamatláb érvényességi 

időtartama és a kamatozási időszak eltér egymástól. A kamatszámításnál - általában - egy év 

360 nap és egy hónap 30 nap. Ha "r" az éves kamatláb, akkor az egy napra jutó, azaz a 

tényleges kamatláb 

 

             i
r


3 6 0 1 0 0

 

 

A "C0 "  tőkének  "n" napi kamata 

 

          k
C n r


 



0

3 6 0 1 0 0
 

 

A  "C0 " tőke felnövekedett értéke  " n " napból álló kamatozási időszakra  

 

                                                       FVn = C0  +  k  

 

   FVn = Co 1
3 6 0 1 0 0
















n r
 

 

A gyakorlati életben a számítások egyszerűsítése érdekében a kamat számszerűsítésének 

összefüggését átalakítják az alábbi formára 

 

k =

C n

r

0

1 0 0

3 6 0



 

  

a fenti kifejezés számlálóját kamatszámnak, nevezőjét kulcsszámnak nevezzük. Tehát 

 

(6) 
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          kamatszám =
C n0

1 0 0


 

            kulcsszám   =
3 6 0

r
 

 

A kamat összege tehát 

 

                      Kamatszám 

  Kamat =   --------------------- 

                       Kulcsszám      

 

Az előzőekben láttuk, hogy a kamatláb és diszkontláb egyaránt az adott időegység alatti 

relatív tőkeérték-változást méri. A kamatláb az induló tőke, a diszkontláb az egy időegységgel 

későbbi tőkeértékhez viszonyítva mutatja a tőkeérték-változás mértékét. A (4) összefüggés 

alapján láttuk, hogy 

                              

         FV )1(
1

1
dFV

r



                                            

 

Ez az összefüggés igazolja, hogy a jelenérték "PV" a kamatláb és diszkontláb alapján 

egyaránt meghatározható. Ha a jelenbeli tőkeértékhez tartozó jövőbeli tőkeérték a kétféle 

számítás eredményeként megegyezik, akkor egyenértékű kamatozásról beszélünk. 

Egyenértékű kamatozás esetén a kamatláb és a diszkontláb mértéke különböző lesz. A (4) 

átrendezésével felírhatjuk, hogy 

 

             d
r




1
1

1
                          

 

amelyből viszont kiszámítható az adott kamatlábbal egyenértékű diszkontláb, azaz 

 

  
r

r
d




1
          

 

vagy megfordítva, adott diszkontlábbal egyenértékű kamatláb, tehát felírható, hogy 

 

d

d
r




1
   

 

Egyenértékű kamatozásról akkor is beszélhetünk, ha "T" hosszúságú periódusra vonatkozó  

kamatozásról van szó. Ha 

 

        r = az egy időegységre vonatkozó kamatláb 

       d = az egy időegységre vonatkozó diszkontláb 

       T = kamatozási időtartam  

 

akkor felírhatók az alábbi egyenlőségek       

 

(7) 

(8) 
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          FV =  PV(1+r T) 

          PV = FV (1- d T) 

 

az egyenértékűség követelménye akkor teljesül, ha 

                                                      Td
Tr




1
1

1
  

 

a fenti összefüggésből  a "d " diszkontlábbal  egyenértékű "r " kamatlábra igaz, hogy 

 

                                                      
Td

Td
nr






1
 

 

 ahol "n" az időegységek száma . A fenti egyenletből a "d" diszkontlábbal egyenértékű 

kamatlábra teljesül, hogy 

 

Td

d
r




1
 

 

ugyanígy meghatározható az "r" kamatlábbal egyenértékű diszkontláb is  

 

Tr

r
d




1
                         

 

Ha az "r" kamatláb és "d" diszkontláb egyenértékű, akkor a "T" hosszúságú időtartamra 

elszámolt kamat összege megegyezik, függetlenül attól, hogy előleges, vagy utólagos 

kamatozásról van szó.  

 

A fentiekben tárgyalt összefüggések alapján az alábbi fontos megállapítást tehetjük: 

 

Egyenértékű kamatozás esetén a diszkontláb kisebb, mint a vele egyenértékű kamatláb 

 

 

B/ Kamatos kamat számítás 

 

Kamatos kamatszámításról akkor beszélünk, ha a kamatláb érvényességi időtartamánál 

a kamatozási időszak hosszabb, és a kamatot minden kamatozási periódus (konverziós 

periódus) végén a tőkéhez adják, azaz a kamatot tőkésítik. Vezessük be az alábbi 

jelöléseket  

                               

     r = a konverziós periódusra érvényes kamatláb 

    C = induló tőkeérték 

    T = kamatozási időtartam 

     t = 1; 2; 3; 4;........n 

    Feltételezzük, hogy a konverzós periódus egyenlő 

     egy időegységgel,  tehát  a tőkésítések száma  1;   

     2;  3 ; 4.....n 

 

 

(9) 

(10) 
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Bizonyítható, hogy a kamatos kamatszámítás alapképlete a következő lesz 

 

            FV = C0 (1+r)
t
                              

 

 

Kamatos kamatszámítás esetén a kamattényező az idő exponenciális függvénye, tehát 

 

    Kamattényező  =   (1 + r)
t
  

 

Ahogy az már ismert, a kamatos kamatszámítás alapösszefüggésére az alábbi képleteket lehet 

felírni:  

                                                                  t
rCFV )1(

0
  

                                                                                           

vagy az                                                F V C r
n

 
0

1( )  

 

ahol n = konverziós periódusok száma, feltéve, hogy  i = r és a kamatozási időtartam a 

konverziós periódusok egész számú többszöröse. A fenti összefüggésekben négy paraméter 

szerepel. Ennek megfelelően csoportosíthatjuk a kamatos kamatszámítás gyakorlati 

alkalmazása során megoldandó feladattípusokat is. 

 

I. csoport: A kamatos kamatszámítás alapösszefüggésének alkalmazását jelenti, az induló 

tőke, a kamatláb és a kamatozási időtartam függvényében keressük a jövőbeli tőkeértéket. 

 

II. csoport: Ebbe a csoportba a jelenérték számítás, vagy más megfogalmazásban az árfolyam 

számítási feladatok sorolhatók. Ezen esetekben a jövőbeli érték, a kamatláb és a kamatozási 

időtartam ismeretében keressük a tőke jelenbeli értékét. Tehát arra keressük a választ, hogy 

mennyit ér ma - adott kondíciók mellett - egy jövőben esedékes pénzösszeg. 

 

III. csoport: Ebbe a csoportba az un. hozamszámítási feladatok tartoznak. Az adott 

időegységre vonatkozó hozam meghatározása a feladat, tehát a kamatláb az ismeretlen 

tényező. 

 

IV csoport: A feladatok ezen csoportjában a kamatozási időtartam az ismeretlen tényező. 

Arra keressük a választ, hogy mennyi ideig kell kamatoztatni az induló tőkét, hogy az ismert 

hozam esetében elérjük a kívánt összeget. 

 

 
C/Tört időszakra vonatkozó kamatozás 

 

A gyakorlati életben gyakran előfordul, hogy a kamatozási időtartam a konverziós 

periódusnak nem egész számú többszöröse. Hasonló problémával találkozunk akkor is, ha 

változó kamatozású hitel, vagy betéti konstrukciók kamatszámítását kell elvégezni. 

Tört időszakra vonatkozó kamatszámításról beszélünk akkor, ha kamatos kamatozású 

tőkeváltozásról van szó, de a kamatozási időtartam a konverziós periódusnak nem egész 

számú többszöröse.  
 

A fentiekből következik, hogy a tört időszaki kamatozás esetei az alábbiak lehetnek:                  

(11) 

(12) 
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   "A" eset: A kamatláb állandó, de a kamatozási időtartam 

                   a konverzós periódusnak nem egész számú többszö- 

                    röse 

   "B"eset :  A kamatozási időtartam alatt a kamatláb  

                     megváltozik    

   "C"eset:  A fenti két eset kombinációja fordul elő akkor, ha a    

                    kamatozási időtartam hosszabb mint a konverzós  

                    periódus 

  

"A" eset vizsgálata: A kamatozási időtartam a konverziós periódusnak nem egész számú 

többszöröse, ezért a konverziós periódusnál rövidebb kamatozási időtartamra a tőke egyszerű 

kamatozással kamatozik.  

Vezessük be az alábbi jelöléseket: 

 

 

     i  = egy kamatperiódusra vonatkozó névleges kamatláb 

     p = a törtidőszak egységére érvényes kamatláb. Ha i = 

            névleges éves kamatláb, 
i

3 6 0
 a tört időszakokat          

            napokban mérjük, akkor   p 
i

3 6 0
ha hónapokban,  

           akkor p 
i

1 2
     

     t =  konverziós periódus hossza (mértékegysége azonos a   

            tört időszakéval, 

    t1 = a betét időpontjától  (kamatozás kezdő időpontja)    az   

           első egész kamatperiódus megkezdéséig eltelt időtartam 

    t2 = az utolsó egész kamatperiódus időpontjától a kamato-     

           zátozási időtartam végéig eltelt idő 

    n = az egymást követő egész kamatozási periódusok száma 

     T = kamatozási időtartam 

  PV = jelenbeli tőkeérték a t = 0 időpontra(Kezdő tőkeérték) 

  FV = jövőbeli tőkeérték a T-edik  időpontban (Záró tőkeér- 

           ték) 

 

 

A fenti jelölések alapján az alábbi összefüggések írhatók fel 

 

                                   

          T = t1  + n t  + t2    

 

a kamatszámítás tehát 

 

                                     

           )1()1()1(
21

ptiptPVFV
n

               

 

(13) 
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Ha a t1  = 0  tehát az első kamatozási periódus kezdete megegyezik a kamatozási időtartam  

kezdetével, akkor a fenti összefüggésből adódik, hogy                                          

 

 

F V P V i t p
n

    ( ) ( )1 1
2

 

 

"B" eset vizsgálata: Ha a kamatláb változik, akkor a tetszőleges hosszúságú időtartamig 

kamatozó tőkeérték változására egyszerű kamatozás esetében az alábbi összefüggés irható fel. 

 

Vezessük be az alábbi jelöléseket: 

                                           

                 

                       PV = induló tőkeérték 

                         T  = kamatozási időtartam 

                       FV = jövőbeli érték 

     t1 ,  t2 , t3 ....tn  = kamatozási időegységek 

     p1, p2 , p3....pn = kamatozási időegységekre  

                                vonatkozó  kamatlábak 

 

 

 

A fenti jelölések alapján igaz, hogy 

 

                                                   T = t1 + t2  +  t3  +  ... + tn  

és a jövőbeli érték 

 

 

       F V P V t p t p t p
n n

      ( . . . . . . . . )1
1 1 2 2

 

 
A kamatszámítás speciális eseteként értelmezhetők azok az esetek – a gyakorlati életben lehet 

találkozni vele -, amikor pl. a kamatot egy éven belül több alkalommal is tőkésítik. 
 

Ez szükségessé teszi a jövőbeni érték meghatározására használt összefüggések módosítását. 

Legyen 

 

                 i = az éves névleges kamatláb 

                 r = az éves tényleges kamatláb  

                 p = a konverziós periódussal megegyező 

                       érvényességi idejű kamatláb 

 

Abban az esetben, ha a konverziós periódus egy év, akkor fennáll a következő összefüggés i = 

r azaz, az éves névleges kamatláb egyenlő az éves tényleges kamatlábbal. Ha viszont a 

konverziós periódus hossza az év  1/m-ed része, akkor a konverziós periódus hosszára 

érvényes kamatlábat  - mint ahogy erről már szó volt -, a   p
i

m
   összefüggés adja.   Az egy 

éves kamatozási időtartamhoz tartozó tényleges kamattényezőt az (1+r) = (1+p)
m

 egyenletből 

átrendezés és behelyettesítés útján kapjuk : 

(14) 
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m

m

 








 1 1                          

 

A képlet alapján könnyen belátható, hogy állandó éves névleges kamatláb "i " esetében az 

éves tényleges kamatláb "r" mértéke a konverziós periódusok számának a függvényében 

alakul. Ha nő a konverziós periódusok száma az "m", akkor az éves tényleges kamatláb " r" 

is növekszik, mivel az évközben tőkésítésre kerülő kamatot jóváírták.  

 

 

D/ Folytonos kamatozás 

 

Folytonos kamatozásról beszélünk abban az esetben, ha az éven belüli konverziós 

periódusok hossza végtelenül kicsi. Folytonos kamatozás esetén a tényleges hozam az a 

maximális hozam (kamat), amely állandó névleges kamatláb mellett a konverziós periódus 

hosszának csökkentésével elérhető. Eltekintve ennek matematikai bizonyításától, folytonos 

kamatozás esetén a jövőbeli érték az alábbi összefüggés alapján határozható meg. 

                                            

             F V C e
n

r m
 



0
                            

 

ahol                                                  

                                                       

                    C0  = induló tőke 

                     r   =  évi tényleges kamatláb 

                    m  =  periódusok száma 

      e =  2,718(természetes alapú logaritmus alapja) 

 

A váltó olyan értékpapír, amellyel a váltó kibocsátója a váltó tulajdonosa részére egy későbbi 

időpontban - a váltó lejáratakor - esedékes kifizetést ígér a váltó névértékének megfelelő 

összegben. A váltó névértéke az az összeg, amelyre a váltót kiállították. A váltót tulajdonosa a 

lejárat előtt is értékesítheti, ha van olyan személy vagy pénzintézet, aki a tulajdonjogot 

átvállalja, és ennek fejében kifizeti a tulajdonost. Vajon a vásárló mennyit hajlandó fizetni a 

lejárat előtti váltóért? Az eddigiek alapján belátható, hogy ezen ügyletben szintén a különböző 

időpontbeli pénzek cseréjéről van szó.  A tulajdonos egy jövőbeli pénzért cserébe jelenbeli 

pénzhez jut. Azt láttuk, hogy a jelenbeli értéket diszkontálással határozzuk meg. Ugyanezen 

elv szerint járunk el a váltó leszámítolt értékének  meghatározásánál is.  

 

 A diszkont a névérték és jelenbeli érték különbsége 

 

Más megfogalmazásban a diszkont nem más, mint a lejáratig esedékes kamat, amit a névérték 

százalékában fejeznek ki, tehát a diszkontláb mértékét adják meg. Végső soron egy előleges 

kamatozású hitelügyletről van szó. A váltó megvásárlását tehát úgy tekinthetjük, mintha a 

váltót leszámítoló, a leszámítolt érték összegével megegyező hitelt nyújtana az esedékesség 

napjáig hátralévő időtartamra, a leszámítoláshoz használt diszkontlábbal egyenértékű 

kamatlábbal. 

 

A váltó diszkontált értékét megkapjuk, ha a váltó névértékből levonjuk a diszkontot. 

Vezessük be az alábbi jelöléseket: 

(15) 

(16) 



 

29 

 

 

 

      A váltó leszámítolt értéke (jelenérték) :      PV 

      A  váltó névértéke (jövőérték)              :      FV 

      Kamatozási  időtartam                         :       T 

      Diszkontláb                                           :       d 

 

 

Ha a kamatozási időtartam és a diszkontláb érvényességi időtartama azonos, akkor a váltó 

leszámítolt értéke 

 

              PV=FV(1-d)                           

 

 

Ha az egyezőség az időtartamokra vonatkozóan nem áll fenn, akkor a kamatozási időtartam 

alatt a leszámítolás és a váltó esedékessége (lejárati ideje) közötti időtartamra vonatkozó 

diszkontlábat kell alkalmazni.  

 

Az egyszerű kamatszámításnál megismertük a jelenérték meghatározásának módszerét. 

Kamatos kamatozás estén is érvényes az, hogy ha a jövőbeli tőkeérték (FV) ismeretében 

annak jelenbeli értékét (PV) akarjuk meghatározni, akkor jelenérték számításról vagy 

diszkontálásról beszélünk. A jelenérték számítás a kamatos kamatszámítás összefüggéséből 

levezethető 

 

                                                          FV = C0 (1+r)
t 

 

ebből átrendezéssel adódik, hogy 

 

                                                         C0 
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r

t
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mivel kamatos kamatszámítás esetén a  C0 = PV , ezért 

 

 

          PV 
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t
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a fenti összefüggésben a diszkonttényező 

 

                   
1

1( ) r
t

                              

 

 

A (19) kifejezésből látható, hogy a diszkonttényező ebben az esetben is a kamatlábbal került 

meghatározásra. Más összefüggésekben a diszkonttényezőben szereplő "kamatláb" a tőke 

haszonáldozat költségét kifejező kamatlábbal lesz azonos. Tovább folytatva a 

gondolatmenetet belátható, hogy valamely jövőbeli érték jelenértéke a kamatlábnak, mint 

független változónak a függvénye. 

(17) 

(18) 

(19) 
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3.3. A jelenérték számítás elméleti háttere 

A kamatszámítási feladatok, a pénz időértéke tárgyalásánál megismertük a pénz 

jelenértékének meghatározásához szükséges alapvető összefüggéseket. Ha a jelenérték 

számítást a pénzáramlásokra értelmezzük, akkor több különböző időpontban esedékes 

pénzáramok jelenértékének meghatározására van szükség. Amennyiben a különböző 

időpontbeli pénzösszegek egy közös forrásból származó jövedelmek, akkor e pénzáramok 

együttes jelenértékét a jövedelmek tőkeértékének nevezzük.(Idegen szóhasználattal a jövőbeli 

pénzáramlás jelenértéke a diszkontált cash flow.) 

A téma részletes tárgyalását indokolja, hogy bizonyos esetekben nem lehet eltekinteni a 

jövedelmek, illetve a pénzáramlások tőkésítésétől. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a pénzügyi 

folyamatok elemzésének alapját képezi az adott folyamatot jellemző pénzáramlás 

meghatározása. A kapcsolódó kérdésekkel csak olyan részletességgel foglalkozunk, amelyek 

a forrásszerzés biztosítása szempontjából fontosak. Hangsúlyozni kell, hogy egy várható 

pénzáramlásnak megfelelő összefüggések megfogalmazása más problémát jelent, mint amikor 

egy már ismert pénzáramlás értékelését kell elvégezni. Könnyen belátható, hogy egy fix 

kamatozású kötvényhez kapcsolódó pénzáramlás könnyebben kezelhető és értékelhető, mint 

egy részvényhez, vagy egy fejlesztéshez tartozó pénzáramlási folyamat megfogalmazása. A 

pénzáramlások kvantitatív értékeléséhez kapcsolódó ismeretanyagnak a jelenérték számítás 

csak egyik, de nem az egyedüli vizsgálati módszere. A jövőbeli pénzáramlások jelenértéke 

meghatározásának lényege az alábbiakban foglalható össze 

 

              Ismert a               t 1     ;       t2    ;    t3  ...............    tn  időpontokban  

              esedékes              C1         ;          C 2    ;     C 3  ....................       Cn   pénzáram 

              valamint az elvárt hozam az   r 

Tehát a jövőbeli pénzáramlások jelenértékének meghatározása az alábbiak szerint történhet 

                              Időpont                       Pénzáram             A  " t "-dik évi "Ct" 

                t                                  Ct                      jelenértéke PVt            

                                  1                                  C1                              
C

r

1

1( )
  

                                  2                                  C2                              
C

r

2

2
1( )

   

                                  .                                    .                                    .                                      . 

                                  n                                   Cn                              
C

r

n

n
( )1 

   

a fenti összefüggések alapján adódik, hogy  
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Értelmezve az (20) összefüggést, a vizsgált pénzáramlás jelenértéke egyenlő a pénzáramlás 

elemei jelenértékének összegével.  

 

3.4.  A pénzáramlások és értelmezésük 

 

 

A témakör ismeretanyagának részletes tárgyalása előtt fontos értelmezni a pénzáramlás 

fogalmát. Tisztázni kell, hogy ebben az esetben miről van szó. A kapcsolódó szakkifejezések 

között ma már egyre gyakrabban lehet találkozni a cash flow kifejezéssel, ami szó szerinti 

fordításban „készpénzáramlást” jelent. Értelmezése a hazai szakirodalomban nem nevezhető 

egységesnek. A továbbiakban a cash flow fogalmát a pénzáramlás fogalmával helyettesítjük 

és azon a különböző időpontban esedékes pénzösszegek sorozatát értjük. E meghatározásban 

benne rejlik a pénzáramlás lényegi sajátossága, hogy valamikor valamennyi pénzösszeg, 

valahonnan áramlik. 

 

Az előző fejezetben tárgyalt ismeretanyag alapján belátható, hogy a jelenbeli és jövőbeli 

pénzösszegek között meghatározott összefüggések vannak. A gyakorlati életben gyakran 

előfordulnak olyan esetek is, amikor egy jelenbeli pénzösszeg és több különböző, jövőben 

esedékes pénzösszegek, azaz pénzáramlások közötti összefüggések számszerűsítését kell 

elvégezni. 

 

3.4.1.  A járadékszámítás 

 

 

Mindenek előtt értelmezzük, a kapcsolódó fogalmakat.  

 

 

Járadék: Az egyenlő időközben egyenlő, vagy előre rögzített   

               törvényszerűség alapján változó összegű fizetések 

               sorozata. 

Állandó tagú járadék vagy annuitás: Egyenlő összegű fizetések  

               sorozata. 

Változó tagú járadék: Változó összegű fizetések sorozata, tehát a  

              járadék adott összeggel kisebb, vagy nagyobb az előző   

              járadék  összegénél. 

Járadékköz: Azaz egyenlő hosszúságú időköz, amely az   

             esedékességi időpontok között eltelik. 

Esedékességi időpontok: A járadékok fizetésének időpontja 

Járadék tagok: Az esedékes  pénzösszegek, pénzáramok. 

Évjáradék: Ha minden járadékköz időtartama egy év. 

Egységjáradék:     Ha a járadéktag egységnyi. 

Örökjáradék: Azok az évjáradékok, amelyeknél az  esedékességi 

              időpontok száma végtelen. Állandó vagy állandó  ütem- 

              ben  növekvő  típusairól  lehet  beszélni. 

(20) 



 

32 

 

 

A/ A járadékszámítás alapösszefüggései 

 

A járadékszámítás alapösszefüggése a járadéktag jövőbeli összegének meghatározására 

irányul adott kamatláb mellett, adott időszakra vonatkozóan. Az értékelés időpontja lehet az 

utolsó esedékesség időpontja után egy időszakkal, vagy az utolsó esedékesség időpontjában. 

Vezessük be és értelmezzük az alábbi jelöléseket: 

 

 a   =    állandó járadéktag, annuitás 

 n   =    a járadékközök száma 

 Sn  =   az "n" tagú járadék felnövekedett értéke 

            az  utolsó járadéktag  fizetésekor             

 Sn(1)=  az "n" tagú járadék felnövekedett értéke  az  

           az utolsó  járadéktag  fizetése után egy  

           időszakkal 

 

Ha az esedékességi időpontok a járadékköz végére esnek, tehát az első annuitás n=l 

periódusban esedékes, akkor késleltetett vagy halasztott annuitásról beszélünk. Ha az első 

annuitásra az n=0 periódusban kerül sor, azaz a periódus elején kezdődik, akkor esedékes 

annuitásról beszélünk. A fenti jelöléseket és értelmezéseket alapul véve a feladat egy mértani 

sorozat összegének meghatározása, amelynek első tagja az "a· q " és a tagok száma "n". A 

járadék értéke tehát a matematikából ismert összefüggés alapján 
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ahol  q=1+i      és  
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A járadék felnövekedett értéke halasztott annuitás esetén        
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Ha feltesszük, hogy "i" =" r "= a járadékközre érvényes kamatlábbal, továbbá "q" helyébe a 

kamattényezős alakot írjuk, azaz  q = 1 + i = 1 + r, akkor az összefüggések az alábbi 

formában írhatók  fel 
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A fenti képletekben a törtet annuitástényezőnek nevezzük, tehát 

 

Annuitástényező = 
 

r

r
n

11 
 

 

Az annuitástényező tehát "n" perióduson keresztül esedékes egységnyi pénzáram jövőértékét 

fejezi ki "r" kamatláb mellett. (A számítások könnyítése érdekében az annuitás tényezőket 

táblázatokban is közlik.) 

 

A megismert összefüggésekből és az azokban szereplő tényezők ismeretének függvényében a 

tagok meghatározhatók. Az egyenletek átrendezésével az alábbi összefüggések, kifejezések 

adódnak. 
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A képletekből - mint ahogy ez már említésre került - a kamatláb és a járadéktagok száma is 

meghatározható. Előbbi a logaritmus segítségével, az utóbbi viszont már magasabb fokú 

egyenlet megoldásával kapható meg. A személyi számítógépek, valamint a kifejlesztett 

pénzügyi szoftverek alkalmazása jelentős mértékben megkönnyítik ezeket a számításokat. A 

közölt összefüggésekben a jelölések a matematikában megismertekkel azonosak. A jelölés 

milyensége természetesen nem érinti az egyenletek tartalmi összefüggéseit, ezért a fő 

hangsúlyt a tartalmi összefüggésekre kell helyezni.  

 

Ha a kamatszámításnál megismert és használt jelöléseket alkalmazzuk, akkor az alábbi 

egymással egyenértékű összefüggések adódnak 

 

                  a = állandó járadéktag= állandó pénzáram, azaz  "C" (Cash) 

                  Sn = az " n " tagú járadék felnövekedett értéke = az " n " tagú járadék 

                         jövőértékével, azaz FVA 

                  A = annuitás (az angol megfelelő "Annuity" kezdőbetűje) 

 

A fenti jelölések alapján tehát az " n " tagú járadék jövőértékére igaz, hogy 

 

 

r

r
CFVA

n

n

1)1( 
  

 

r

r
rCFVA

n

n

1)1(
)1(

)1(


  

(24) 

(25) 

(26) 
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A kamatos kamatszámításnál találkoztunk olyan kifejezésekkel, amikor egy évnél gyakoribb 

periódusokkal számoltunk, a periódusok számát "m "-mel jelöltük. Feltéve, hogy  "m" az 

"n"-nek egész számú többszöröse,  akkor   adódik, hogy 
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B/ Az örökjáradék   
 

Az előzőekben megismert járadékszámításoknál az annuitásokra jellemző volt, hogy azok 

véges számú és egyenlő nagyságú pénzáramok sorozatából álltak. A járadékszámításhoz 

kapcsolódó fogalmak között az örökjáradék fogalmát a végtelen számú, periódusonként 

egyenlő nagyságú pénzáramok sorozataként definiáltuk. 
 

Az örökjáradékra hozott klasszikus példa az Angol Jegybank által kibocsátott állami kölcsönkötvény a 

felgyülemlett adósság konszolidálására a XVIII-XIX. században. A brit kormány kötelezettséget vállalt arra, 

hogy örökre (az idő végtelenéig) fix kamatot fizet, de a kötvény névértékét nem fizeti vissza. 

 

Ma is találkozhatunk olyan befektetésekkel, amelyeknél a befektető lényegében lejárati idő 

megkötése nélkül (pl. életjáradék, elsőbbségi részvények stb.) vállal kötelezettséget bizonyos 

állandó összeg fizetésére. Könnyen belátható, hogy egy járadék hozamrátáját az alábbi 

összefüggés alapján határozhatjuk meg                                             

                                                

         Hozamráta =  Járadéktag : Jelenérték 

 

A fenti összefüggésben a számláló a kötvény hozama, azaz a kötvény után végtelen ideig 

fizetett kamat. A nevező a kötvényért fizetett ellenérték. Az alábbi jelölések alkalmazásával  

 

r = kamatláb 

  C= járadéktag 

            PV = jelenérték 

 

adódik, hogy 

 

PV

C
r   

 

A  (32) összefüggésből kettő tényező ismeretében a harmadik meghatározható. Az 

örökjáradék jelenértéke adott kamatláb mellett tehát 

 

r

C
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(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
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A továbbiakban tételezzük fel, hogy a kifizetésre kerülő összeget évente " g %"-kal növelni 

kívánjuk. Ez azt jelenti, hogy az évi pénzáramok évről-évre változnak, azonos %-kal nőnek. 

Ebben az esetben tehát állandó ütemben növekvő örökjáradékról van szó.  

Mivel 

     C1 ;  C2   ;  C3   = állandó ütemben növekvő járadéktagok 

            g                 = a növekedés évi üteme 

          PV                = örökjáradék jelenértéke 

 

akkor a (33) összefüggés alapján a növekvő örökjáradék esetében a jelenérték az alábbi 

összefüggés alapján fogalmazható meg 
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A C2 = C1 * (1+g) egyenlőséget  behelyettesítve a fenti  összefüggésbe adódik, hogy 
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a fenti kifejezésben tehát egy végtelen mértani sor összegéről van szó. Igazolható, hogy ha r > 

g, akkor a növekvő örökjáradék jelenértékére igaz kell ,hogy legyen az alábbi összefüggés 
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3.4.2. A pénzáramok jelenértéke, a hiteltörlesztések, mint pénzáramok 

 

A kamatszámítási feladatok, a pénz időértéke tárgyalásánál megismertük a pénz 

jelenértékének meghatározásához szükséges összefüggéseket. Ha a jelenérték számítást a 

pénzáramlásokra értelmezzük, akkor több különböző időpontban esedékes pénzáramok 

jelenértékének meghatározására van szükség. Amennyiben a különböző időpontbeli 

pénzösszegek egy közös forrásból származó jövedelmek, akkor ezen pénzáramok együttes 

jelenértékét a jövedelmek tőkeértékének nevezzük.(Idegen szóhasználattal a jövőbeli 

pénzáramlás jelenértéke a diszkontált cash flow.) 

 

A téma részletes tárgyalását indokolja, hogy bizonyos esetekben nem lehet eltekinteni a 

jövedelmek, illetve a pénzáramlások tőkésítésétől. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a pénzügyi 

folyamatok elemzésének alapját képezi az adott folyamatot jellemző pénzáramlás 

meghatározása. Hangsúlyozni kell, hogy egy várható pénzáramlásnak megfelelő 

összefüggések megfogalmazása más problémát jelent, mint amikor egy már ismert 

pénzáramlás értékelését kell elvégezni. Könnyen belátható, hogy egy fix kamatozású 

kötvényhez kapcsolódó pénzáramlás könnyebben kezelhető és értékelhető, mint egy 

részvényhez, vagy egy fejlesztéshez tartozó pénzáramlási folyamat megfogalmazása. A 

pénzáramlások kvantitatív értékeléséhez kapcsolódó ismeretanyagnak a jelenérték számítás 

csak egyik, de nem az egyedüli vizsgálati módszere. 

 

(34) 
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A jövőbeli pénzáramlások jelenértéke meghatározásának lényege az alábbiakban foglalható 

össze 

 

              Ismert a               t 1     ;       t2    ;    t3  ...............    tn  időpontokban  

              esedékes              C1        ;          C 2    ;     C 3  ....................       Cn   pénzáram 

              valamint az elvárt hozam az   r 

 

 

Tehát a jövőbeli pénzáramlások jelenértékének meghatározása az alábbiak szerint történhet 
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                t                                  Ct                      jelenértéke PVt            

                                  1                                  C1                              
C

r

1

1( )
  

                                  2                                  C2                              
C

r

2

2
1( )

   

                                  .                                    .                                      . 

                                  .                                    .                                      . 

                                  n                                   Cn                              
C

r

n

n
( )1 

   

 

a fenti összefüggések alapján adódik, hogy  
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Értelmezve a (35) kifejezést, a vizsgált pénzáramlás jelenértéke egyenlő a pénzáramlás elemei 

jelenértékének összegével.  

 

A továbbiakban vizsgáljuk meg részletesebben is a (34) kifejezést. Ez az összefüggés azon 

speciális pénzáramok jelenértékének meghatározására is alkalmas, amelyekben a pénzáram 

állandó-, vagy állandó ütemben növekvő összegű. Emlékezzünk rá, hogy e speciális 

pénzáramokat örökjáradéknak neveztük és meghatároztuk ezen örökjáradék jelenértékét. 

Olyan esetekben, amikor a pénzáram állandó összegű, annuitásról beszéltünk. Feladatként 

jelentkezik tehát a továbbiakban az annuitások jelenértékének meghatározása. Az annuitás 

értékét két örökjáradék különbségére visszavezetve könnyen meghatározhatjuk. Értelmezzük 

az elmondottakat az összefüggések szemléltetésével, adott " r " kamatláb mellett. 

 

 

A/ Az annuitás jelenértéke meghatározásának összefüggése 
 

"A" pénzáram 

                            C
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  C
*
      C

*
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       C         C        C        C        C  .   

évek                                        

                             1       2         .         .            t        t+1       .         .          .         .  

(35) 
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"B" pénzáram                                                        (C)      (C)     (C)      (C)      (C) 

 

 

A fentiek alapján látható, hogy az "A" pénzáramlási folyamat már az első évben kezdődő 

örökjáradékot (annuitást) ír le. Ennek az örökjáradéknak a jelenértékét " r " kamatláb mellett 

- ahogy ezt már bizonyítottuk is - az alábbi összefüggés adja 
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A "B" pénzáramlási folyamat a t+l -ik évben kezdődő örökjáradékot jelöl. Ennek az 

örökjáradéknak a jelenértékét  - mivel "C" mindkét esetben azonos -  megkapjuk, ha  azt a  

"t" év múlva érvényes értéket a jelenbeli időpontra diszkontáljuk, azaz a  
C

r
 hányadost 

korrigáljuk az  
1

1( ) r
t

 diszkonttényezővel. Tehát a "t " év múlva érvényes, vagyis a "B" 

örökjáradék jelenértéke az alábbi összefüggéssel fejezhető ki 
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Mivel a "t"-edik év után a két örökjáradék értéke azonos, ebből következik, hogy a két 

örökjáradék közötti különbség nem lehet más, mint a további "t" éven keresztül esedékes évi 

"C" összegű annuitás. Ha az annuitás azonos két örökjáradék különbségével - az ábra 

jelölései alapján  -  akkor az annuitás jelenértéke sem lehet más, mint a két örökjáradék 

jelenértékének különbsége. Tehát az elmondottak alapján igaznak kell lennie, hogy 
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a fenti összefüggésből  C/ r -t kiemelve adódik, hogy 

  


















t
)r1(

1
1

r

C
PVA  

 

Ha a járadék egységnyi, akkor igaz az alábbi összefüggés  

 

Annuitástényező = 
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Ez az összefüggés a "t" éven át esedékes évi 1 Ft, jelenbeli pénzben kifejezett értéke "r" 

kamatláb mellett.  

(36) 
 (36) 

 

(37) 
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B/ A hiteltörlesztések, mint pénzáramok 

A 2.1. fejezetben szóltunk arról, ha jövőbeli fogyasztásunk terhére kívánjuk növelni  jelenbeli 

fogyasztásunkat, ezt csak úgy tehetjük meg, ha hitelt veszünk fel. A hitelt nyújtó pénzintézet 

közli velünk, hogy adott hitelkondíciók mellett a hitel futamideje alatt hány részletben, 

milyen gyakorisággal, milyen összegű részlettel kell a kölcsönügyletből eredő 

kötelezettségünket teljesíteni. Az annuitás jelenértékének meghatározásánál hozott példák 

alapján könnyen belátható, hogy egy kölcsönügylet pénzáramlási folyamata a járadékszámítás 

jellemzőivel irható le, ahol a t = 0 időpontban felvett hitelt (H) a t1 ,  t2  , t3  .....tn  

időpontokban   A1  ,   A2  ,    A3......An  részletekkel(járadéktagok) kell törleszteni úgy, hogy  

"r" kamatláb mellett számított kamatot kell  visszafizetni. A részlet összege magában foglalja 

a hitel törlesztő részletét (S ) is. A fentiek alapján vezessük be az alábbi jelöléseket 

                        

   t = esedékességi időpontok, a kezdő esetben t =0 

   n = esedékességi időpontok száma 

  H = törlesztendő hitel a t = 0 időpontban 

  Ht = a fennmaradó hitelállomány a t-edik időpont      

          után 

   r  = a járadékközre érvényes kamatláb 

   kt = a t-edik időpontban érvényes kamat 

  At = a t-edik időpontban esedékes részlet 

  St = az   At-ből a tőketörlesztésre jutó összeg 

                                                                                                                               

A fenti jelölések és értelmezések alapján a kölcsönügyletre jellemző pénzáramlás folyamatára 

fennálló összefüggések az alábbiakban foglalhatók össze. 

 

1. A tőketörlesztések összege egyenlő kell, hogy legyen a felvett hitel összegével, azaz 

                                                   

                                           H = S1 +  S2  +  S3 +.........+ Sn 

2. A hitelállomány a t-edik időszakban bekövetkezett változása egyenlő a t-edik időszakban 

ealizált törlesztő részlettel, azaz 

      

                                                    St = Ht-1  Ht 

 

3. A t-edik időpontban esedékes részlet megegyezik a t-edik időpontban fennálló hitel 

kamatának és a t-edik  tőketörlesztő részletnek az összegével 

 

                                                        At = r Ht-1 +  St 

4. Mivel annuitásról van szó, a fizetendő törlesztő részletek összege egyenlő kell, hogy legyen 

a felvett hitel összegével, azaz 

 

                                         H = A1 d + A2 d
2
 + A3 d

3
 +..........+ An d

n
 

                                            ahol d = diszkonttényező = 1 : (1+r)
n
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A fentiekben vázolt elveket be kell tartani minden olyan esetben, amikor a kölcsönügylet 

üzleti tevékenységnek minősül. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gyakorlatban -  

bizonyos esetekben - pl. segélyezési funkció, támogatási szempontok érvényesítése - a fenti 

elvek nem érvényesülnek. A hitelezés pénzáramlási folyamatát adott esetben módosíthatja a 

türelmi idő. Ez azonban a vázolt elvek tartalmi összefüggéseit csak annyiban érinti, hogy a 

törlesztés megkezdéséig a hitel teljes összege után kell kamatot (kt) fizetni. Ezen időszak után 

a törlesztés a közölt elveknek megfelelően alakul.  Ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk, 

csak a gyakorlati életben leggyakrabban előforduló hiteltörlesztési konstrukciókat vizsgáljuk.  

 

a/Hiteltörlesztés egy összegben 

Ezen konstrukció esetében a felvett „H” összegű hitel törlesztésére a futamidő végén, az N-

edik időpontban kerül sor, közben csak az esedékes kamatokat fizetjük. Egyösszegű törlesztés 

esetén a pénzáramlás az alábbi összefüggésekkel irható le 

                  

                  Időpont         Hitelállomány                               Részlet        At 

                       t                      Ht-1                                  Kamat  kt   Törlesztés St 

                       0                      H                                           0                  0 

                       1                      H                                          rH                 0 

                       2                      H                                          rH                 0 

                       .                       .                                             .                    . 

                       .                       .                                             .                    . 

                    n-1                     H                                          rH                  0 

                      n                      H                                           rH                 H     . 

 

Mint látható, ennél a konstrukciónál végső soron egyszerű kamatozásról van szó. Az At   a t = 

0 -tól az n-1 időpontig terjedő időszakban  a kt -vel  egyenlő . Az n-edik időpontban viszont 

adódik hogy  

                                                      An =  r H + H 

 

b/ Hiteltörlesztés változó részlettel 

 
A gyakorlatban olyan hiteltörlesztési konstrukciók is előfordulnak, amikor a részlet (At) tőke-

törlesztési hányada  (St) a törlesztési periódus alatt állandó. Tehát ilyen esetekben felírható az 

alábbi összefüggés 

N

H
S

t
  

 

A fentiekből kitűnik, hogy a törlesztés eredményeként a hitelállomány folyamatosan csökken, 

ezért a fizetendő kamat is változik a törlesztési periódusoknak megfelelően, azaz szintén 

csökken. Ilyen esetekben egyenletes törlesztésről beszélünk.  Az egyenletes törlesztés tehát 

változó összegű részletek fizetését jelenti, de a törlesztő részletben a hitel törlesztési összege 

konstans. Az elmondottaknak megfelelően a konstrukció pénzáramlási folyamata az alábbiak 

szerint irható fel 

 
Időpont Hitel Kamat Törlesztés Részlet 

t Ht-1 kt St At 
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A fenti esetben fontos annak hangsúlyozása, hogy a kamatláb érvényességi időtartama azonos 

a részletfizetési periódusokéval. Az egyes részletek megoszlását a 4. ábra szemléletei 
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4. ábra.  A részletek alakulása változó részletű törlesztés esetén   
Forrás: a szerző saját munkája     

 
 

c/ Az annuitásos törlesztés 

A hiteltörlesztés általánosan elterjedt gyakorlata az a konstrukció, amikor a törlesztés során a 

részletek  (At)  összege azonos. Ilyen esetekben annuitásos hiteltörlesztésről beszélünk. Egy 

részlet összege az annuitás. Az annuitásos hiteltörlesztést jelentő és az általános banki  

hiteltörlesztési elveknek is megfelelő konstrukció pénzáramlása az alábbi összefüggéssel 

irható le.  

 

H = A1 d + A2 d
2

  +  A3 d
3 

 +… +
 
An d

n
 

 

ahol "d" a diszkonttényező, azaz  d=1 : (1+r) . A fenti összefüggésből kiemelve "A"-t, 

adódik, hogy  

                    

      

                  H = A ( d + d
2
 + d

3 
+ … + d

n
 )                            
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a "d"-t behelyettesítve a fenti összefüggésbe kapjuk, hogy 

 

                                   H = A 
1

1

1

1

1

1
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1
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n

                                      

         

A zárójelben lévő kifejezés nem más, mint "n" darab, egymást egyenlő időközönként követő 

időpontokban esedékes egységnyi járadék jelenértékeinek összege. Ez az összeg technikailag 

viszont egy  a0 = d paraméterű mértani sorozat összege. Igazolható, hogy ennek a sorozatnak 

az összege  pedig: 

 

                                         

        S nA =

1
1

1

1r r
n














( )
                

 

amely nem egyéb - egységjáradék esetén - mint az annuitás értéke. A (38) összefüggést 

átalakítva adódik, hogy 

 

          

SnA =
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A fentieknek megfelelően az annuitás az alábbi összefüggés alapján számítható 

 

                

A =
H

S
n

                              

 

A (40) kifejezésbe behelyettesítve adódik az alábbi összefüggés 

 

        A = H : 
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A (41) kifejezésben az annuitás jelenértéke a törlesztési faktor, ami azonos kell, hogy legyen 

az egységjáradék jelenértékével. Tehát 

 

Törlesztési faktor =

( )

( )

1 1

1
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(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 
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A törlesztési faktor tehát az a tényező, amellyel elosztva a hitel összegét, a fizetendő   

                                                 részlet  összegét kapjuk  
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5. ábra. A részlet megoszlása annuitásos törlesztés esetén 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Ahogy ez az ábrán látható, a részlet összegéből eleinte a törlesztés kevesebb, majd egyre 

nagyobb aránnyal részesül. Az alkalmazott összefüggésekből eredően hosszú lejáratú 

hiteleknél a hitelállomány összege eleinte csak kis mértékben csökken. 

 
 

3.4.3. A hozam, a megtérülés értelmezése, elméleti alapok 

 
A legáltalánosabb kérdések, amelyeket egy befektetéshez kapcsolódóan megfogalmazhatunk: 

Vajon a befektetett tőke megtérül-e, azaz jól döntöttünk-e? Mekkora hozamot, milyen 

megtérülést eredményez a befektetés az induló tőkéhez képest, azaz, hogyan alakulnak a 

befektetés által indukált pénzáramok? A befektetések kapcsán végső soron ezekre a 

kérdésekre keressük a választ.  Ez azt jelenti, hogy a befektetés által indukált, arra jellemző 

pénzáramlási folyamat alapján a befektetés hozamát összehasonlítjuk az elvárásainkkal. Az 

összehasonlításnak egyik módszere az, amikor a jellemző pénzáramlások alapján különböző 

megtérülési mutatószámokat képezünk.  

 

 

A megtérülési mérőszám olyan mutatószám, amely összegzi a pénzáramlás gazdasági   

                                                              értékét. 

 
Különböző megtérülési mutatószámok képezhetők. Pénzügyi szempontból viszont csak azok 

a mutatók fogadhatók el, amelyek figyelembe veszik a pénz időértékét. Mivel a megtérülések 

elemzése a hozamok és az elvárások összevetését jelenti, mindenek előtt szükség van a hozam 

fogalmának definiálására. A kamatos kamatszámítás típusfeladatainak egyik csoportjába 
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soroltuk a hozamszámítási feladatokat. Az ott megismert összefüggések alapján, ha egy 

jelenbeli pénz PV,  "t" időtartam múlva FV értékkel bír, akkor az  "r" hozamráta az  

 

                                                         

            FV = PV (1 + r)
t 

 

összefüggésből kifejezhető. A fenti képlet átrendezésével  "r" -t kifejezve adódik, hogy
  

 

             1
PV

FV
 r

t/1









                     

                                       

 A fenti formula alapján definiálhatjuk a hozam fogalmát. 

 

 

A befektetés hozama az a kamatláb, amellyel diszkontálva, a jövőbeli pénzáramlás   

              jelenértéke megegyezik a jelenbeli pénzzel, azaz a befektetéssel. 

 

 

Az elmondottak alapján tehát, ha egy jelenbeli befektetés - a pénzáramlás szempontjából 

kiadás, és ezért negatív előjelű  -    C0  , a jövőbeli   t1 ;    t2 ;    t3 ;  .......  tn   időpontokban   

C1 ;   C2 ;  C3 ........ Cn pénzáramot eredményez, akkor a befektetés hozama azzal a 

kamatlábbal egyenlő, amely mellett teljesül az alábbi összefüggés 
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Az "r" meghatározása tehát egy n-edfokú egyenlet megoldását igényli.  A fenti formula azt 

fejezi ki, hogy keressük azt a hozamrátát, amely mellett a jelenben rendelkezésre álló 

összeget befektetve - a befektetés teljes időtartama alatt - pontosan olyan nagyságú 

vagyonnövekedést eredményez, mint a vizsgált befektetés. 

 

 

Azt a diszkontrátát, amely mellett a jövőbeli pénzáramok jelenértéke megegyezik az 

induló befektetés értékével, belső megtérülési rátának nevezzük (Internal Rate of   

                                                  Return, IRR ) 

 

A belső megtérülési ráta az egyik, de nem az egyetlen, amelyik a befektetések minősítésére 

alkalmas. Nyilvánvaló, az is érdekel bennünket, hogy a befektetési változatok mennyivel 

hoznak többet, mint a befektetett összeg. Ha ezt a kérdést akarjuk megválaszolni, úgy járunk 

el, hogy a befektetés pénzáramlásait adott kamatláb mellett diszkontáljuk, és az így kapott 

jelenértékek összegéből kivonjuk a befektetett összeg jelenértékét. Ezzel arra kapjuk meg a 

választ, hogy a befektetés mennyivel ér többet vagy kevesebbet az alternatív befektetési 

lehetőséghez viszonyítva.  A kapott mérőszámot a befektetés nettó jelenértékének nevezzük 

(nettó Ppresent Value, NPV). Az NPV is egy olyan mérőszám tehát, amelynek értéke a 

pénzügyi megtérülés szempontjából rangsorolja a befektetési változatokat. 

 

A gyakorlatban természetesen nem csak olyan esetek léteznek, hogy rangsorolni, azaz 

választani kell a befektetési változatok között. Ha egyetlen alternatíva kínálkozik befektetésre, 

(43) 

(44) 
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akkor tudnunk kell, hogy hogyan értékeljük a megismert IRR-t, vagy az NPV-t. Szükség van 

tehát arra, hogy egy kritériumrendszert megfogalmazzunk, amely alapján dönteni tudunk. A 

fenti két mutató számítását és azok tartalmát ismerve, a kritériumok megfogalmazása 

közvetlenül adódik. Ezen kritériumok a következők lehetnek; 

 

                      

             Ha IRR> az elvárt hozamnál,  

      és ha az NPV> 0  tehát pozitív, 

 

 

akkor ezeket a befektetéseket el lehet fogadni. Itt azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 

az IRR és NPV alapján nem szükségszerű, hogy minden befektetés esetében azonos 

következtetésekre jussunk. Egyéb szempontok - pl. ha nem csak a szigorúan vett pénzügyi 

szempontokat vesszük figyelembe - módosíthatják döntésünket. Ezen szempontok között 

gyakran szerepelhet szűk keresztmetszetként a rendelkezésre álló tőke nagysága. Ilyen 

esetben a jövedelmezőségi index (PI) képezi a rangsorolás alapját. A PI összefüggése az 

alábbi 
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A fenti formulában a jövőbeli pénzáramlás jelenértékét osztjuk a befektetés összegével. A PI 

és az NPV összefüggések ismeretében belátható, hogy mindkét megtérülési mutatószámban 

ugyanazon értékek szerepelnek. A PI formulában ugyanazon értékek hányadosáról, az NPV 

mérőszámban pedig azok különbségéről van szó. A jövedelmezőségi index alapján 

megfogalmazható kritérium: 

 

 

Fogadjuk el azokat a befektetéseket, amelyeknél 

                                   PI > 1 

 

 

A PI a befektetési változatokat - csökkenő értékének megfelelően - szintén rangsorolja. 

 

3.5. Értékpapír számtan  
 

A pénz időértéke szempontjából az értékpapírok végső soron a különböző időpontbeli pénzek 

elcserélésének eszközei. Ebből adódóan a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi folyamatok speciális 

pénzáramlási folyamatokként értelmezhetők. Az értékpapírok számos formája közül csak a 

hosszú lejáratú értékpapírok alapvető formáival, azaz a kötvények és részvények 

árfolyamainak meghatározásával foglalkozunk. Röviden érintjük a kockázat problémakörét is. 

Csak a legismertebb, illetve leggyakrabban használt értékelési módszereket tárgyaljuk, és nem 

foglalkozunk valamennyi, a témakörhöz kapcsolódó kérdéskörrel. A téma iránt különösen 

érdeklődők számára a pénzügyi szakirodalom gazdag tárháza áll rendelkezésre. 

 

(45) 
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Az értékpapírok értékelésénél is - mivel a tulajdonos számára az értékpapír vásárlása 

befektetés - a kiindulási alap az, hogy minden rendelkezésre álló pénzösszeg az adott 

időpontban érvényes kamatláb mellett azonnal újra befektetésre kerül. Ezen feltételezés 

mellett értelmezzük az összefüggéseket. A kapcsolódó számítások végső soron az 

értékpapírok elméleti árfolyamának meghatározását jelentik. Arra keressük a választ, hogy 

mennyi jelenbeli pénzzel egyenértékű az a jövőbeli pénzáramlás, amit az értékpapír, 

tulajdonosának biztosít. Összegezve az elmondottakat, definiálhatjuk az értékpapírok elméleti 

árfolyamát.  

 

 

      Az értékpapírok elméleti árfolyamán a jövőbeli pénzáramlás jelenértékét értjük.  

                                  (Idegen szóval, a diszkontált cash flow-t) 

 

 

A definícióból következik, hogy az árfolyamszámítás alapképlete  
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A fenti (már ismert) összefüggést az árfolyamszámításokra alkalmazva,  - a pénzáramlás 

sajátosságai miatt - több probléma is fölvetődik. Ezen problémák azonban az adott 

értékpapírhoz kötődnek. 

  

 

3.5.1.  A kötvényekhez kapcsolódó kalkulációk 

 
A kötvény legfontosabb jellemzői közé az alábbiakat sorolhatjuk; fix kamatozású, hosszabb 

lejárati idejű, szólhat névre szólóan és bemutatóra, a kibocsátó a kötvény névértékének 

megfelelő összeget, előre meghatározott időpont(ok)ban visszafizeti és végül, hogy hitelezési 

jogviszonyt testesít meg. 

 

A felsorolt tulajdonságok alapján látható, hogy a kötvény pénzáramlási folyamata az eddig 

megismert összefüggésekkel viszonylag pontosan leírható. Miről is van tehát szó a kötvény 

pénzáramlási folyamatában? Mielőtt a konkrét értékeléseket elvégeznénk, értelmezni kell az 

alábbi fogalmakat. 

 

 Névérték: Azaz ár, amelyet az értékpapír  kibocsátója  

                 lejáratkor visszafizet. 

 Névleges kamatláb: A kötvény névértékére vonatkozó 

                 éves kamatláb. 

 Lejárat: A vásárlástól a névérték visszafizetéséig tartó 

              időtartam. 

  Piaci érték: A  kötvény  piaci  árfolyama,  az az ár,   

              amelyen a kötvény adás-vétel    keretében  

              tulajdonost cserél. 

 

 

(46) 
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Az időben véges lejáratú kötvényeknek két formája van, a meghatározott időpontban fizetett 

kamat és részletekben - , illetve  a lejáratkor egy összegben visszafizetett névérték. 

Vezessük be az alábbi jelöléseket és értelmezzük is azokat 

 

 

I1    ;       I2  ...........In    = periódusonként   esedékes kamat              

                   Cn  =  a kötvény névértéke 

                   r   =   elvárt hozamráta (kamatláb) 

                   n   = periódusok száma lejáratig 

                   P0   = a kötvény elméleti árfolyama 

 

A kötvény pénzáramlási folyamata tehát az alábbiak szerint irható fel 
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a fenti  formulából adódik, hogy 
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Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a névérték és a kibocsátás időpontjára számított 

jelenbeli érték, vagyis az elméleti árfolyam egyenlő, ha az elvárt hozam és a névleges 

kamatláb azonos, tehát i = r.  A kötvény árfolyama   loo %.  

 

Ugyanezen árfolyamot kapjuk eredményül, ha az annuitás jelenértékéhez hozzáadjuk a 

törlesztés, azaz a névérték jelen időpontra diszkontált értékét. Az árfolyamszámításnál a 

kamatlábakat nem együtthatós, hanem százalékos formában alkalmazzuk a számításoknál. 

Ha "i" névleges kamatláb egyenlő az elvárt "r" hozammal (piaci kamatláb), akkor a (46) 

összefüggés alapján igaznak kell lennie, hogy 
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a fenti kifejezés első tagja nem egyéb, mint az annuitástényező(faktor), a továbbiakban (AF), 

a második tag pedig nem más, mint a diszkonttényező, a továbbiakban diszkontfaktor (DF). 

Ha ezeket a faktorokat behelyettesítjük a (47) kifejezésbe, az árfolyam meghatározásának 

másik alapképletét kapjuk. Nevezetesen 

 

 

                  P0 =  i AF(r,n)  +  100  DF(r,n)                

 

A (48) és (49) összefüggések alapján belátható, hogy a nagyobb piaci kamatláb - azaz, mint a 

tőke alternatív haszonáldozati költsége - csökkenti a kötvény árfolyamát. Az is könnyen 

(48) 

(49) 

(47) 
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észrevehető, hogy az idő múlása - a kibocsátástól a lejáratig haladva - is hatással van a 

kötvények árfolyamára. Minél rövidebb a hátralévő idő - adott kamatláb mellett - a kötvény 

árfolyama annál magasabb. Ezen összefüggéseket jól szemlélteti az 5. ábra. 
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6. ábra. Az árfolyam alakulása a  piaci kamatláb és a 

lejárati idő függvényében 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

A kötvények elméleti árfolyamán kívül számolhatunk még nettó vagy tiszta árfolyamot. 

 

 

     Nettó árfolyam = Jegyzett árfolyam - Felhalmozódott időarányos kamat     (50) 

 

 

A felhalmozódott kamat számításánál a névleges kamatlábbal számolunk és egy év = 365 

napot veszünk alapul. A felhalmozódott kamat számítása az alábbi összefüggés alapján 

történhet 
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         ahol,                                kt  = felhalmozódott kamat 

                                                 i  =  névleges kamatláb 

                                                tk  =  a kamatfizetés és az árfolyamjegyzés 

                                                         között eltelt időtartam 
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A fentiekből következik, hogy egy kötvény bruttó árfolyama a felhalmozódott kamat és 

a nettó árfolyam összege.  

 

Az árfolyamszámításoknál fontos tényezőként szerepel a tőke haszonáldozat költsége, mivel a 

piaci kamatlábak változása, hatással van az árfolyamokra. Az árfolyamok 

kamatérzékenységének mérésére egyik általánosan használt mutató az elaszticitás, az 

árfolyam rugalmassági együttható. Kiszámítása az alábbi összefüggés alapján történik. Ha 

 

 

               P1 = kötvény tényleges árfolyama 

               P0 = kötvény elméleti árfolyama 

               r 1 = tárgyidőszaki kamatláb 

               r 0 = bázis időszaki kamatláb 

               E  = elaszticitás                     

 

akkor 

  

Elaszticitás = Árfolyamváltozás %-a : Kamatlábváltozás %-a 

 

 

Árfolyamváltozás %-a 
P P

P

1 0

0

     

Kamatlábváltozás %-a 
r r

r

1 0

0

      

     

A kamatrugalmasságot a kibocsátáskori névértékhez és a névleges kamatlábhoz viszonyított 

elmozdulásként mérjük.  

 

A fentiekben vázolt összefüggések alapján belátható, hogy azon kötvények esetében, 

amelyeknek a névleges kamatlába alacsonyabb, az árfolyam kamatérzékenysége nagyobb, 

mint a magasabb névleges kamatozású kötvényeké. A tulajdonos tehát nagyobb kockázatot 

vállal, ha ilyen kötvényekbe fekteti tőkéjét.  Az árfolyam alakulása szempontjából az alacsony 

névleges kamatozású kötvény úgy " viselkedik ", mintha a futamideje hosszabb lenne, egy 

azonos futamidejű, de magasabb névleges kamatozású kötvényénél. Azt is ismerjük már, 

hogy minél hosszabb a futamidő, a jelenérték annál érzékenyebben reagál a kamatláb 

változására. Az árfolyam és a kamatlábak változásának összefüggését kamathatásnak 

(coupon effect ) is nevezik.  

 

 

Összegezve az elmondottakat megállapítható, hogy a magasabb kamatozású kötvények 

árfolyama a piaci kamatláb egységnyi növekedése esetén kisebb mértékben csökken, 

mint az alacsonyabb kamatozású kötvényeké. A piaci kamatláb csökkenése esetén 

viszont az árfolyam nagyobb mértékben nő, mint az alacsonyabb kamatozásúaké. A 

(51) (51) 

(52) 
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hosszabb lejáratú idő és az árfolyamok kamatláb érzékenysége közötti kapcsolatra 

jellemző, hogy a hosszabb lejáratú értékpapírok - azonos kamatlábak mellett - 

árfolyama érzékenyebb a piaci kamatláb változására, mint a rövidebb lejáratú 

értékpapíroké. 

 

Az elmondottak alapján érzékelhető, hogy a befektetők számára fontos szempont, hogy 

milyen értékpapírba fektessék tőkéjüket. Alapos elemző munkára van tehát szükség, hogy a 

kockázatukat mérsékeljék. Ezért fontos olyan mutatószámok és értékmérők számszerűsítése 

is, amelyek segítenek bennünket a döntések meghozatalában. Ilyen mutatószámoknak 

tekinthetők a kötvények hozammutatói, amelyek közül az alábbiakat értelmezzük: 

 

Névleges hozam (coupont rate CR): A névértékre vonatkoztatott piaci kamatláb. Ez a 

hozammutató csak akkor fejezi ki a kötvény tényleges hozamát, ha a befektető névértéken 

vásárolja meg a kötvényt, a kibocsátó rendszeresen, a meghatározott időpontokban fizeti a 

kamatot és a kötvény eladása, illetve beváltása is névértéken történik. 

 

Egyszerű hozam(szelvény hozam, coupon yield CY): A névleges kamatláb és a nettó azaz a 

piaci árfolyam hányadosa. Ha egy kötvény névértéke alatt cserél gazdát, akkor az egyszerű 

hozam magasabb lesz, mint a névleges hozam. A névérték felett vásárolt kötvények esetében 

viszont fordított a helyzet.  A CY-t az alábbi formula alapján számíthatjuk ki 

 

             
1

P

I
CY               

 

ahol               

                                     I  = kamat 

                                                            P1 = piaci árfolyam 

 

 

Lejáratig számított egyszerű hozam (simple yield to maturity SYTM): Az egyszerű 

hozam és a lejáratig számított árfolyamnyereség (-veszteség) egy évre jutó nagysága, amit a 

pénz időértékének figyelmen kívül hagyásával számol ki a formula.  

 

S YT M
i

P

P

n
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1

1

1

1 0 0

 

 

Lejáratig számított hozam (tényleges hozam, yield to maturity, YTM): A kötvénytől 

elvárt hozamráta. Az a diszkontráta, amely mellett a kötvény piaci árfolyama megegyezik a 

lejárati idő alatt fizetett kamatok és a visszafizetésre kerülő névérték jelenértékének 

összegével. Ez a leggyakrabban használt mutató a kötvények hozamának értékelésénél. Az 

előző mutatókhoz viszonyítva, ez figyelembe veszi a pénzáramok időbeli ingadozását. Ezért 

ez a hozam nem más mint a kötvény belső megtérülési rátája (internal rate of return, 

IRR).  A mutató kiszámítása az alábbi formulával lehetséges 
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t

t

0
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C
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(53) 

(55) 

(54) 
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Az IRR meghatározása közelítő számítással több lépésben történik. A rendelkezésre álló 

pénzügyi szoftverek azonban ebben az esetben is hatékony segédeszközei a számításoknak. 

 

 

3.5.2. A részvényekhez kapcsolódó kalkulációk 

 

 

Ahogy ezt a kötvények esetében tettük, a részvények vonatkozásában is célszerű összefoglalni 

a legfontosabb jellemzőket. A részvények fontosabb jellemzői; osztalékra jogosít, tulajdonosi 

jogviszonyt testesít meg, névértéke és árfolyama van, lejárat nélküli. A kapcsolódó számítások 

elvégzése során "csak" annyi a feladatunk, hogy a lehető legpontosabban megfogalmazzuk a 

pénzáramlási folyamatot, hisz azt már tudjuk, hogy ez képezi ebben az esetben is a 

számítások alapját. A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy ezt könnyen megtehetjük. 

Legyünk mi alaposabbak, és vizsgáljuk meg közelebbről, hogy az előzőekben említett 

sajátosságok alapján le tudjuk-e írni a részvények pénzáramlási folyamatát úgy, hogy az 

valóban megbízható legyen . 

 

Mint ahogy az ismert, a tulajdonosi jogviszony azt jelenti, hogy a részvénytársaságok 

alapításakor, vagy alaptőkéjük megemelésekor részvényt bocsátanak ki. Tehát azok a 

befektetők, akik ezeket a részvényéket megvásárolják, tulajdonosok lesznek és pénzüket 

véglegesen, azaz lejárat nélkül a részvénytársaság rendelkezésére bocsátják. A részvényes 

részvénye tehát a vállalat jegyzett tőkéjének - a részvény névértékének megfelelő -  hányadát  

testesíti meg. Azaz  

 

 

 

 A jegyzett tőke =  Részvények névértéke ·  részvények száma 

 

 
 

A jegyzett tőkének más funkciója az elmondottakon kívül nincs. A részvény hozamának 

egyik összetevője az osztalék, ami azt jelenti, hogy a részvényes - több tényező által 

meghatározott mértékben ugyan -, részesedik a vállalat eredményéből, azaz a részvény 

névértékének meghatározott százalékát kapja meg osztalék címén. Az elmondottakból az 

alábbi következtetések fogalmazhatók meg: 

 

 

 

         - a részvény névértékét a számításoknál nem használhatjuk, 

         - a részvényes a befektetett tőkéhez csak úgy juthat hozzá, ha 

            a részvényt el tudja adni, 

         - az adás-vétel esetében a tulajdonos - a részvényt kibocsátó vállalat   

           gazdálkodásától, a piaci viszonyoktól stb. függően - , árfolyam- 

           nyereséget, vagy -veszteséget realizál, 

         - és végül, amíg a kötvények esetében a befektetett tőke után a kibo- 

            csátó fix kamatot fizet a lejáratig a névérték %-ában kifejezve, a 

            részvény esetében az osztalékhoz való hozzájutás nem független a  

          vállalat gazdálkodásától, sőt  annak  eredményességétől függ.  

(56) 
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Az elmondottak alapján tehát a pénzáramlási folyamat elemeit értelmezni tudjuk. A részvény 

hozamát kifejező pénzáramnak azonban van egy közös jellemzője, hogy valamitől függ, tehát 

vagy bekövetkezik, vagy nem. Érzékelhetjük tehát, hogy a pénzáramlási folyamat leírásánál 

több esetben feltételezésekkel kell élnünk, de ugyanakkor ezen feltételezések helytállóságát 

bizonyítjuk is. Miért ne fordulhatna elő az, hogy mi egy olyan társaság részvényét vásároltuk 

meg, amely keresett terméket állít elő, évek óta nyereséget realizál, a részvényeinek 

árfolyama emelkedik. Mi lesz ennek a részvénynek a hozama? Könnyen belátható, hogy az 

alábbi összefüggés megfelel az elmondottaknak. Tehát 

 

HOZAM = OSZTALÉK + ÁRFOLYAMNYERESÉG 

 

Vezessük be az alábbi jelöléseket 

 

 

                           r  =  hozam 

                    P0 = a részvény jelenlegi, 

                           ( év eleji) árfolyama 

                 P1 = a részvény egy év múlva 

                        (év végi) várható értéke, 

               DIV1=az egy év múlva várható 

                                 osztalék  

 

 

A fenti jelöléseket behelyettesítve a hozam megismert összefüggésébe (57) felírható, hogy  
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A fenti kifejezés második eleme a részvény várható árfolyamváltozása. Az árfolyamváltozást 

úgy értelmezzük ebben az esetben, mintha az év elején vásároltuk volna a részvényt, az év 

végén viszont eladnánk. Az (58) összefüggés első tagja alapján láthatjuk, hogy ugyanúgy 

számolja a formula az osztalék hozamát, mint ahogy ezt a kötvénynél megismertük. Ha a 

hozamot az osztalék és árfolyamnyereség (árfolyam veszteség) adja, akkor a piaci árfolyam P0 

egyenlő lesz az osztalék és az egy év múlva esedékes árfolyam jelenértékével, azaz 

diszkontálni kell. Ha feltételezzük, hogy az osztalékot nagy valószínűséggel meg tudjuk 

becsülni és, hogy az árfolyamot a hozam határozza meg, akkor adódik: 

 

Árfolyam = P0 
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a fenti kifejezést egyszerűbb alakra hozva kapjuk, hogy 

   

(57) 

(58) 

(59) 
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Ha az árfolyamot kifejező formula igaz a jelenbeli árfolyamra, akkor - hasonló 

gondolatmenetet követve - igaznak kell lennie a jövő évire is. Ha a jövő évi árfolyam P2 , 

akkor adódik, hogy 
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Ez a képlet azt fejezi ki, hogy a részvényt vásárolni akaró befektetők a második évi hozam 

alapján döntenek. A (59) és (60) összefüggések felírásánál tett feltételezésünket elfogadva, és 

a P1 -t behelyettesítve a P0 összefüggésébe, belátható, hogy a P0 értéke a  DIV1  és DIV2 

valamint P2 függvényében alakul tehát felírható az alábbi összefüggés 
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A fenti összefüggést általánosítva kapjuk, hogy 
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A fenti formulát általánosságban megfogalmazva írhatjuk, hogy  

 

     
 






n

1t

n

n

t

t

0

)r1(

P

)r1(

DIV
P   

 

Az (61) formula alapján látható, hogy az árfolyamot az "n" év, illetve időszak alatt fizetett 

osztalékok jelenértékeinek összege adja. Ugyanis ha "n" nagyon hosszú - nincs lejárati idő - , 

akkor az "n"-edik időszak árfolyamának jelenértéke nagyon kicsi lesz, azaz tart a nullához. A 

végtelen hosszúságú időszakra a végső árfolyam jelenértéke nulla. Azt már a részvény 

jellemzői között is említettük, hogy a részvény lejárat nélküli, így a részvény jelenértéke 

végső soron egy lejárat nélküli, végtelen hosszúságú osztaléksorozat. Az elmondottakat 

kifejező formula az alábbi lesz 
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A fenti kifejezésben a ∞ jel a végtelent jelöli. Ez a formula tehát azt fejezi ki, hogy az időszak 

osztaléksorozatát diszkontálni kell azzal a kamatlábbal, amelyet a részvénnyel megegyező 

kockázatú alternatív befektetési lehetőségek kínálnak számunkra  az értékpapír piacon . 

 

Ahogy a pénzáramlások általános összefüggését kifejező formulánál (45) megemlítettük, a 

speciális eseteket - az örökjáradékot -, vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről is az általános 

osztalékértékelési modell (62) formuláját is. Az összefüggés tartalma alapján az alábbi 

feltételezésekkel élhetünk: 

 

 

          a) Az évenkénti osztalék konstans, 

          b) Az osztalék évente állandó ütemben nő, 

          c) Az osztalék növekedése évente változó 

 

 

a/ Feltételezés mellett felírható, hogy  

 

  

                      DIV1 = DIV2 = DIV3 = DIV = D           

D: Az elvárt osztalékot jelenti 

 

 

tehát az (63) formula matematikailag az örökjáradék összefüggésére egyszerűsödik 

                                                   

P
D

r
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b) Tételezzük fel, hogy a társaság által fizetett osztalék egyenletesen növekszik, ami persze 

nem jelenti azt, hogy a becsült növekedési ütemet kifejező trendtől nem lehetnének éves 

ingadozások. Az ilyen esetekre viszont igaznak kell lennie, hogy  

 

 

        DIV1 = DIV0 (1 + g)
t
  

 

 

 

ahol a "o" index a t = 0  periódusban fizetett osztalék , "g" pedig, az évi növekedési 

ütem(%). Az előző formulát behelyettesítve az osztalék-értékelési modell összefüggésébe 

felírható, hogy  
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Ha feltesszük, hogy "r" > "g", adódik, a már ismert örökjáradék jelenértékének összefüggése 

 

 

(63) 

(64) 

(65) 
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A fenti formulában                

                                              DIV1 = az évi várható osztalék 

                                              g = az előre jelezett növekedési ütem 

                                              r = a hasonló kockázatú értékpapírok  

                                                    hozama  
 

A formulát átrendezve és kifejezve "r"-t, kapjuk, hogy  
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A fenti kifejezést a tőkésítési ráta fogalmaként értelmezzük. Tehát a tőkésítési ráta 

egyenlő az osztalékhozam (DIV1/P0 ) és az osztalék várható növekedési ütemével "g"- 

                                                            vel. 

 

A részvény hozama tehát egy osztalékhozamból és egy tőke-nyereség hozamból tevődik 

össze. A tőke-nyereség utáni hozam számszerűsítése az évi osztaléknövekedés feltételezésén 

alapszik.  

 

 

Állandó ütemű osztalékfizetés esetén feltételezhető, hogy a részvény árfolyama az 

osztalék ütemével azonos mértékben emelkedik. 

 

 

 

A/ A növekedési ütem "g" becslése 

 
A részvény várható hozamát "r"-t a (67) kifejezésből határoztuk meg, az ott közölt 

feltételezések mellett. Ahhoz, hogy a "g" növekedési ütemét becsléssel meg tudjuk határozni, 

szükségünk van arra, hogy néhány további összefüggést is megvizsgáljunk. Irányítsuk 

figyelmünket a továbbiakban azon tényezőkre, amelyek valamilyen kapcsolatba hozhatók az 

osztalékfizetés mértékével, egyáltalán az osztalékfizetéssel. Az eddigiek során csak azokkal a 

tényezőkkel foglalkoztunk, amelyek a tárgyalt összefüggések megértéséhez 

nélkülözhetetlenek voltak. Ugyanakkor szükségünk lesz a továbbiakban bizonyos fokú 

számviteli ismeretre is. A saját tőke vagyonmérlegben szereplő elemei közül emeljük ki az 

alábbiakat. (Ezen tőke elemeknek ugyanis a továbbiakban kitüntetett szerepe lesz) 

 

                          Jegyzett tőke: A részvények számának és névértékének szorzata 

                          Adózás utáni eredmény: Forrását képezi az  

                                            -   Osztaléknak és a 

                                            -   Mérleg szerinti eredménynek 
A fentiekből következik, hogy  

 

(66) 

(67) 
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            Adózott eredmény = Osztalék + Mérleg szerinti eredmény  

 

 

Az érdekeltek számára nyilvánvaló, hogy nem lehet közömbös, hogy milyen az adózott 

eredmény megoszlása, és annak évről-évre történő változása. Az abszolút nagyságrendekkel 

nem sokat tudunk kezdeni, mivel egy részvényesnek nem elegendő csak azt tudni, hogy a 

társaság mondjuk 750 eFt osztalékot fizet ki. Nyilvánvaló, hogy ez sem rossz információ a 

részvényes számára, de őt sokkal inkább az érdekli, hogy a saját részvénye után ő mennyi 

osztalékot fog kapni. Az is előfordulhat persze, hogy az adózott eredmény nagyobbik 

hányadát fordítja a társaság a mérleg szerinti eredmény növelésére. Tehát, a részvényesek 

"hoppon" maradnak. De vajon milyen szándékkal teszi ezt a társaság? Feltételezhető, hogy az 

adózott eredmény döntő hányadát azért tartja vissza, hogy újra befektesse a vállalkozásba. 

Talán nem volt haszontalan ennyi kis kitérő, hogy bizonyítsuk a becsléshez szükséges további 

összefüggések megismerésének és elemzésének fontosságát. Meghatározhatók azok a 

mutatószámok, amelyek segítségével jellemezhető, mérhető és pontosítható a részvények 

pénzáramlásának folyamata. Ennek érdekében cselekszünk, amikor a következő 

összefüggéseket értelmezzük. Alkalmazzuk az alábbi jelöléseket: 

 

 

 

                  UR = Újra befektetési hányad. Az adózott eredmény azon hányada 

                            amit a cég visszaforgat a vállalkozásba. Ez viszont nem más,  

                            mint a mérleg szerinti eredmény (%) . 

                  EPS = Egy részvényre jutó nyereség (Ft). 

                   OR = Osztalékfizetési ráta, azaz az egy részvényre jutó osztalék (%). 

 

 

 

A fenti jelöléseket értelmezve, az alábbi összefüggések írhatók fel 

 

 Egy részvényre jutó nyereség(EPS) = Adózott eredmény : Részvények száma  

 

 

Osztalékfizetési ráta(OR) = Egy részvényre jutó osztalék : Egy részvényre jutó nyereség 

                     

 

A már ismert jelölések alapján = O R
D IV

E P S
  

 

       Újrabefektetési hányad (UR) = 1 - Osztalékfizetési ráta 

                     

azaz 
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(68) 
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     Saját tőke arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény : Saját tőke  

 

                         vagy                             R O E
E P S

E T
            

                          ahol                 ET = a részvény névértéke  

(71) 

 

Ha a fentiekben tárgyalt kifejezések értékei, azaz a számított arányok - az adózott eredmény 

megoszlását tekintve osztalékra és mérleg szerinti eredményre - hosszabb távon is 

fennmaradnak, tehát a ROE és az osztalék aránya, az OR nem változik akkor felírható az 

alábbi összefüggés 

 

   g = UR * ROE    

 

Ez az összefüggés tehát lehetővé teszi, hogy az újra befektetési hányad (UR) és a sajáttőke 

arányos nyereség függvényében a "g" értékét számoljuk, és ennek alapján becsüljük a 

tőkésítési rátát, amit egy társaság jövőbeli osztalékainak diszkontálásához, azaz az 

árfolyamok becsléséhez használhatunk fel. A fentiekben megismert okfejtés mögött az a 

szakmai feltételezés húzódik meg, hogy ha az egységnyi lekötött saját tőkére jutó mérleg 

szerinti eredmény nagysága adott, akkor az újra befektetéstől ugyanezen sajáttőke arányos 

mérleg szerinti jövedelmezőséget feltételezve, azzal megegyező arányú mérleg szerinti 

eredmény-növekedés következik be. 

 

A növekedési ütem becslésének tárgyalását ezzel befejezettnek tekinthetjük, de mégsem 

lehetünk elégedettek. Hogy miért? Azt látni kell, hogy nem a számított összefüggések 

tartalmának megbízhatóságával van a baj, hanem azzal a feltételezéssel, hogy "g" a 

végtelenségig növekszik. Az okfejtésünk alapján kapott mutatókig el kellett jutni, hogy a "g"-

re az összefüggést fel tudjuk írni. Azt ugyanis be kell látnunk, hogy egy cég vagyona nem 

növekedhet a végtelenségig. Ugyanakkor egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy 

számszerűsítsük a jelenbeli értékét, a részvényben rejlő növekedési lehetőségnek (az angol 

kifejezéssel élve  PVGO = Present Value of Growth Opportunitius) a függvényében. Erre 

viszont azért van szükség, hogy adott esetben magyarázatot tudjuk adni egyes részvények 

árfolyamának alakulására. 

 

B/ A növekedési lehetőség jelenértékének (PVGO) értelmezése 

 

Beláthatjuk, hogy az (66) formula összefüggését - a végtelenségig történő növekedés 

feltételezése miatt - pontosítani kell. A továbbiakban tehát arra van szükségünk, hogy a már 

említett növekedési lehetőség jelenértékére ható tényezőket elemezzük, hogy a becslésünk 

pontosabb lehessen, számszerűsítenünk kell a PVGO-t. Nem szükséges különösebben 

indokolni, hogy belássuk, amikor egy cég újra befektetési hányada (UR) növekszik, ennek 

eredményként szűkül az osztalékfizetés rátája (OR), ami azt eredményezi, hogy kisebb összeg 

marad az osztalék fizetésére.  Az osztalék és újra befektetési hányad egymáshoz viszonyított 

arányának szélső esetei az alábbiak lehetnek: 

 

                                     1. Ha OR = 100 % ,  akkor UR = 0 

                                     2. Ha OR = 0,           akkor UR = 100 % 
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Az 1. azt jelenti, hogy a cég az összes adózott eredményét kiosztja osztalék címén. A 2. pedig 

ennek az ellenkezője, tehát adózott eredményét teljes egészében visszaforgatja a 

vállalkozásba. Az első esetben osztalékorientált részvényről beszélünk.  Ennek a részvénynek 

a hozamát egy örökjáradékra jellemző pénzáramlási folyamat írja le, amelyről viszont már 

tudjuk, hogy annak jelenértékét az alábbi összefüggés alapján határozhatjuk meg.  
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amelyből "r"-re adódik, hogy  
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A második esetben, mivel az "UR" 100 % - a társaság nem fizet osztalékot. Ez azonban nem 

jelenti azt - piacgazdasági viszonyok között -, hogy ezen un. növekedésorientált 

részvényeknek ne lenne piaci értéke. Sőt, e részvények piaci árfolyamának is növekednie kell, 

meg kell egyeznie az osztalékorientált részvényekével, a kereslet-kínálat ármeghatározó 

szerepe miatt. Ez viszont csak akkor áll fenn, ha az újra befektetés hozama megegyezik a 

társaság eddigi eszközeinek hozamával, azaz a saját tőkearányos nyereség-mutató értékével.  

A befektetések megtérülésének számításánál már volt szó arról - kritériumként is 

megfogalmaztuk-, hogy azokat a befektetéseket érdemes csak preferálni, amelyeknek az 

NPV-je pozitív. Ha ez így van, akkor viszont az újra befektetésből származó hozam is nőni 

fog. Ebből viszont következik, hogy az adózott eredmény bizonyos hányadát visszaforgató 

cégek részvényének piaci árfolyamát meghatározó tényezők, és az árfolyamot kifejező 

összefüggés az alábbi lesz: 
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értelmezve a fenti összefüggést 

 

ÁRFOLYAM 

 

 

 

 

 

 

A meglévő 

eszközökkel realizált, 

egy részvényre jutó 

jövedelmek jelenértéke  

A növekedési 

lehetőségek 

jelenértéke        
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A fenti összefüggésben a jövőbeli lehetőségek jelenértékét az alábbi formula adja 

 

 

P V G O
N P V

g




1

1
 

 

Mi lesz tehát a növekedési lehetőségek jelenértékének forrása?  A befektetésekkel kapcsolatos 

gondolatmenetből következik, hogy a PVGO forrását az újra befektetés eredményként 

jelentkező hozamtöbblet, azaz az újra befektetés nettó jelenértéke adja.  A fenti összefüggés 

az állandó osztaléknövekedési formula. 

 

Az elmondottakat összefoglalva megállapítható, hogy a részvény árfolyamát két részre lehet 

felbontani. Az egyik rész a társaság meglévő eszközei által realizált adózott jövedelemnek a 

jelenértéke (P1 árfolyam). Az árfolyam fennmaradó része (P2 - P1) pedig a visszaforgatott 

jövedelem, mint befektetés által indukált hozam jelenértéke, azaz a befektetés NPV-je.  

 

A társaság növekedési lehetőségei tehát egy olyan részvénynek tekinthetők, amely az első 

évben osztalékot fizet, és ezután évente „g”-vel  növekszik. Tehát, egy növekvő tagú 

örökjáradék jelenértékét kell meghatározni, amikor a PVGO jelenértékét számítani, becsülni 

akarjuk. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy 
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A részvény becsült jelenbeli árfolyamát tehát az alábbi összefüggés adja 
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A gyakorlati életben a részvények pénzáramlási folyamatára természetesen jellemző lehet, 

hogy időszakonként eltérő tendenciák érvényesülnek. Nem fizet osztalékot, mert fejleszteni 

kíván, likviditási problémák merültek fel stb. Ezeket az osztalékmentes periódusokat azonban 

követheti - akár tartósan is - egy stabil növekedési időszak és így tovább.  Ezért a részvények 

értékelését több lépésben kell elvégezni. Ilyen esetekben, a részvény becsült árfolyamának 

meghatározása a viszonylag állandó pénzáramlással jellemezhető időszakokra való bontás 

alapján határozható meg, az alábbi elveket alapul véve: 

 

1. Meghatározzuk az átlag feletti növekedési ütemű periódusok osztalékainak 

jelenértékét. 

2.Kiszámítjuk azt az árfolyamot, amely a stabil periódusok előtti időszakra 

vonatkoztatható. (Tehát az állandó, vagy állandó növekedési ütemű időszak előtti 

állapotra.) 

3. Számszerűsítjük a 2. lépésben meghatározott árfolyam jelenértékét.  

4. Végül összegezzük az első és a harmadik pont alatt kapott értékeket. 

(76) 
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3.6. A pénzügyi kockázat értelmezése és számszerűsítése 

 

 
Az előző fejezet megállapításainak bármelyikét is vegyük alapul, az összefüggések 

megfogalmazásánál feltételeztük, hogy a felírt pénzáramok teljes bizonyossággal 

bekövetkeznek. Az üzleti életben azonban sohasem lehetünk biztosak ebben, ezért 

számolnunk kell azzal, hogy döntésünk eredménye jobb, vagy rosszabb lesz a tervezettnél. 

Mielőtt elhamarkodottan vonnánk le azt a következtetést, hogy az eddig tárgyalt ismeretanyag 

-  a fenti állítás miatt - használhatatlan, vegyük észre, hogy nem a teljes bizonytalanságról, 

hanem a kockázatról van szó. A kockázat ugyanis nem azonos a bizonytalansággal. A 

kockázat becslésére, számbavételére számos módszer áll rendelkezésünkre. Ez persze nem 

jelenti azt, hogy ezen módszerek alkalmazásával a kockázat elkerülhető - ez nem lehetséges -, 

azt viszont igen, hogy mérsékeljük   annak  számunkra kedvezőtlen hatását. A pénz 

időértékének tárgyalásánál fogalmaztuk meg azt, hogy a mai pénz többet ér, mint a jövőbeli. 

Ehhez azonban hozzá kell még tennünk, hogy egységnyi kockázatmentes pénz többet ér, mint 

egységnyi kockázatos pénz. Ezen állítás azt a fontos alapelvet kívánja hangsúlyozni, hogy a 

jövőbeli pénzáramlások értékelésénél a kockázattal is számolni kell.  

 

A következőkben azokat az eljárásokat, módszereket tekintjük át röviden, amelyekkel a 

kockázat nagysága értelmezhető, illetve a kockázat "ára" megfogalmazható. Mivel a 

kapcsolódó ismeretanyag épít a más tantárgyakban tanultakra is (Statisztika, Matematika, 

Üzemtan), figyelmünket az összefüggések és a gyakorlati alkalmazások elemzésére 

összpontosítjuk. A módszerek konkrét tárgyalása előtt időzzünk egy kicsit az értékpapíroknál, 

és a kockázatvállalás szempontjából értékeljünk néhány értékpapírt. Ha az egyes 

értékpapíroknak a sorrendjével fejezzük ki azok kockázatos voltának mértékét - az első 

helyen a legkockázatosabb értékpapírt tüntetjük fel -, a következő sorrendet állíthatjuk fel: 

részvény, kötvény, államkötvény, kincstárjegy. 

 

A részvény jellemző tulajdonságai alapján belátható, hogy a felsorolt értékpapírok közül a 

legkockázatosabb befektetési lehetőséget kínálja. Nincs fix hozama és árfolyama jelentősen 

ingadozhat. A társaság felszámolása esetén a részvényesek utoljára részesedhetnek a 

vagyonból  stb. 

 

A kötvény-tulajdonosok fix hozamot kapnak. Lejáratkor a névértéket visszafizetik. 

Felszámolás esetén a tulajdonosokat megelőzően részesednek a vagyonból. Kockázatukat két 

tényező okozza 

                              - az árfolyam változása, amit - mint tudjuk - a piaci kamatláb 

                                változása idéz elő, másrészt 

                              - a nem, vagy késve visszafizetés kockázata, ha a cég  

                                csőd, vagy felszámolási  eljárás alá kerül. 

 

Az államkötvényt vásárlóknak nem kell attól tartaniuk, hogy befektetésüket nem kapják meg, 

mivel a kamatok fizetését és a névérték visszafizetését az állam garantálja.  Kockázati 

tényezőként a piaci kamatláb változása miatt bekövetkező árfolyam ingadozás jelentkezik.  

 

A sort, a lényegében kockázatmentes befektetésnek minősíthető rövid lejáratú kincstárjegy 

zárja.  Visszafizetését az állam garantálja, rövid a futamidő. 
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A fenti megállapítások azonban nemcsak a kockázat mértékére hívják fel figyelmünket. Azt is 

sejtetik, hogy ha a sorrendben szereplő értékpapírok közül választunk, akkor nem biztos, hogy 

döntésünk akkor lesz a legeredményesebb, ha tőkénket csak a kockázatmentes értékpapírokba 

fektetjük be. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a kockázatosabb befektetések hozama magasabb kell, 

hogy legyen, mint a kevésbé kockázatos értékpapíroké. Adódik tehát a lehetőség az 

értékpapírok olyan kombinációjának kialakítására, amely mellett befektetésünk kockázatát 

mérsékelhetjük, és a hozamunk is magasabb lesz.  

 

Az értékpapíroknak a fentiekben említett kombinációját nevezzük a továbbiakban 

portfóliónak. Megjegyezzük, hogy a fogalmat - legtágabban értelmezve azt -, 

vagyonösszetételre, termékszerkezetre is használják.  

 

3.6.1.  Az egyedi kockázat becslése és mérése 

 
A különböző befektetési lehetőségek összehasonlításánál a kockázatot az előzőekben 

említettnél konkrétabban kell megfogalmaznunk. Nevezetesen 

 

 

Pénzügyi értelemben kockázaton annak a lehetőségét értjük, hogy egy befektetés 

tényleges hozama el fog térni a várt hazamától. 

 

                                             

A fentiek alapján a befektetések kockázata annak a lehetősége, hogy a tényleges hozam nem 

azonos az elvárt hozammal. A kockázat mértékét a hozam, mint valószínűségi változó szórása 

fejezi ki. Minél nagyobb a szórás, annál kockázatosabbnak minősíthető a befektetés. A 

várható hozamot, az ettől való átlagos négyzeteltérést meghatározhatjuk idősor alapján és a 

lehetséges kimenetek valószínűség eloszlásából. 

 

Legyen                                        rt = a befektetés tényleges hozama 

                                                    Er = a befektetés elvárt hozama  

 

 

akkor a szórásnégyzet a tényleges hozamok és a várt hozam közötti eltérések négyzetének 

összege, ahogy ez az alábbi formula alapján is látható : 

n

)Er(
n

1t

2

rt
2

r






  

 

A szórás a variancia négyzetgyöke. Amikor a varianciát a megfigyelt hozamok mintájából 

becsüljük, az eltérések négyzetösszegét osztjuk (n-1)-gyel, ahol n = a megfigyelések száma.  

Emlékezzünk rá, hogy az adott időegység tényleges hozamát az alábbi összefüggés alapján 

határoztuk meg: 

 

 

Tényleges hozam = (Osztalék  Árfolyamváltozás): Bázis 

árfolyam 
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(Meg kell jegyezni; ha ezen összefüggés alapján számítjuk ki az értékpapírra vonatkozóan a 

vizsgált időszak átlagos hozamát – azaz az időszak pénzáramlása alapján számítjuk az 

átlaghozamot - az adott időszak átlagos hozamrátájától eltérő összeget kapunk. Ez az 

átlaghozam mutató ugyanis nem más, mint az IRR. (Az elmondottak miatt a számított 

szórásnégyzet és szórás értéke is más lesz.)  

 

Abban az esetben, ha a várt hozamot a lehetséges kimenetek valószínűség eloszlásából 

számítjuk, akkor azt az összes lehetséges hozamnak a rájuk vonatkozó valószínűségi 

együtthatóval súlyozott számtani átlaga adja. Ennek képletszerű formája a következő lesz 
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ahol új elemként  a                         pt =  az  adott hozam valószínűségi  

                                                              együtthatója  jelenik meg 

 

A vázoltak alapján belátható, hogy a tartalmi összefüggéseket az operatív menedzsment sem 

nélkülözheti. Láttuk, hogy a termelési folyamat nem egyéb, mint a forgóeszközök 

körforgásának folyamatos ismétlődése, hogy a körforgásban megjelenő egyes elemek 

tőkeként funkcionálnak. Ebből következik, hogy az operatív döntések nem kevésbé fontosak, 

mint a vállalati szinten hozott döntések. Ennek oka az operatív szinten hozott döntések 

vállalati szintre továbbgyűrűző hatásaiban, és a termék-előállítási rendszerek vállalati szinten 

jelentkező kölcsönhatásaiban keresendő. De miről is van szó, hogyan kell az összefüggéseket 

értelmezni vállalati szinten?  

3.7.  A pénzügyi helyzetben bekövetkezett változások, a cash flow-k szerepe, készítésük 

elméleti alapjai 

 

A kapcsolódó szakirodalomban többféle cash flow számításával találkozhatunk. Ebből 

eredően azok információtartalma is eltérő. Ezért a felhasználásukkal is óvatosnak kell 

lennünk. A továbbiakban a cash flow elkészítésének általános, elméleti összefüggéseivel 

foglalkozunk és példaként a pénzeszköz bázison számított cash flow-t vesszük alapul.  Hogy 

mi ezzel a célunk?  "Csak annyi", hogy számszerűsítsük a pénzáramlásokat befolyásoló 

tényezők hatását, továbbá, hogy a naturális folyamatokra alapozott számviteli adatokat 

korrigáljuk, és a pénz időérték-kalkulációja alapelvének maradéktalanul eleget téve, reális 

pénzáramokat tudjunk megfogalmazni.  

 

A téma tárgyalásánál az alapvető számviteli ismereteket nem nélkülözhetjük, azokra nagy- 

mértékben támaszkodnunk kell. Konkrétabban fogalmazva, a mérleg összefüggéseire és a 

gazdasági események mérlegre gyakorolt hatásainak ismeretére lesz elsősorban szükségünk. 

Kiindulásul vegyük tehát a mérleg sémáját, és írjuk fel az alapvető összefüggéseket. Ezek 

után - célunknak megfelelően - csoportosítsuk a mérleg tételeit a pénzeszközökre gyakorolt 

hatásukat tartva szem előtt. A mérleg kötelező egyezőségéből kiindulva az alábbi összefüggés 

írható fel: 

   

                                        ESZKÖZÖK (E) =  FORRÁSOK (F) 

 

Követelés 

Vevőállomány 

 

PÉNZ 

 

Közvetett költségek 
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A továbbiakban, célunknak alárendelve bontsuk elemeire az eszközöket és forrásokat. A 

csoportosítást azon ismérv alapján kell elvégeznünk; hogy melyek azok az eszközök, amelyek 

nem pénz formájában szerepelnek a mérlegben. 

 

                    ESZKÖZÖK (E) 
                                                           

                                        Befektetett eszközök (BFE) 

                                                                                     Nem pénz formájában meglévő 

                                                                                     forgóeszközök (NPFE) 

                                                                                  

                                        Forgóeszközök (FE )                 Pénzeszközök (P) 

                                

                                        Aktív időbeli elhatárolások (AIE)   

 

Tegyük meg ugyanezt a források esetében is. 

 

                    FORRÁSOK (F) 

                                                                                 Mérleg szerinti eredmény (ME) 

                                        Saját tőke (ST)                 

                                                                                Egyéb saját tőke (EST) 

                                         Céltartalékok (CT) 

                                         Hátrasorolt kötelezettségek (HSK) 

                                         Hosszú lejáratú kötelezettségek (HLK) 

                                         Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) 

                                         Passzív időbeli elhatárolások (PIE) 

 

Miután a mérleg elemeit csoportosítottuk, vázoljuk fel ismét a mérleg két oldalának kötelező 

egyezőségét, csak a jelöléseket felhasználva. 

 

E                    =                           F 
       BFE + NPFE + P + AIE      =       ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE 

 

A továbbiakban fejezzük ki a pénzeszközöket 

 

        

  P = ( EST + ME + CT + HSK + HLK + RLK + PIE ) - (BFE + NPFE + AIE ) 

 

 

A fenti összefüggést, az abban szereplő elemek tartalma miatt célszerű  úgy rendezni, hogy a  

befektetések és azok forrása alkosson egy csoportot. A többi elem viszont a forgótőke 

összetevőit adja. Ez az átrendezés elégíti ki azt az alapelvet, hogy a befektetések által 

gerjesztett pénzáramokat reálisan fogalmazzuk meg. Ennek a követelménynek felel meg a 

pénzeszköz bázison számított cash flow. Ezért kell tehát vele foglalkozni. Ha ezt nem 

tennénk, akkor a pénz időérték-kalkulációjának alapelvét sértenénk, ami már valóban 

megkérdőjelezné a tárgyalt összefüggések alkalmazhatóságát. Ne feledjük! Tökéletes 

pénzáramokat minden lehetséges esetre nem fogunk tudni megfogalmazni, főleg nem a 

mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő befektetésekre. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy 

ne törekedjünk erre. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy  
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P = ( EST + ME + HSK + HLK - BFE )   +  ( CT + RLK + PIE - NPFE - AIE  ) 

             

Befektetések és forrásaik                       Folyamatos működés eszközei és                                                                                                               

                                                                                      forrásai                     

 

Ha a fenti kifejezés igaz az elemek értékösszegére, akkor igaznak kell lennie azok változására 

is (  ). Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy   

 

 P =  (EST+ ME + HSK + HLK - BFE) +  (CT + RLK + PIE - NPFE - AIE ) 

 

A változás alatt az év eleji és év végi állományérték-változást értjük, illetve általános 

megfogalmazásban a t = 0 és a t = l időszak közötti változásokat kell az egyes tételeknél 

számszerűsíteni. Mivel arra vagyunk kíváncsiak, hogy a pénzáramlást a fenti elemek 

változása hogyan érinti, ezért célszerű, ha azok hatását konkrétabban is megvizsgáljuk. Ennek 

tesz eleget az alábbiakban közölt elvi sémánál követett csoportosítás. 

 

A mérleg két oldalának matematikai egyenletként történő értelmezése szükséges, de nem 

elégséges feltétele annak, hogy a valós pénzáramot megfogalmazhassuk. Az egyes elemek 

állományértékének változása ugyanis nem feltétlenül jár együtt tényleges pénzmozgással, 

azaz nem lesz kiadás, illetve bevétel.  A 6. ábrán található elvi sémában használt "+" és "-" 

előjelek azokat a szükséges korrekciókat jelölik, amelyek a számviteli elszámolás rendszere 

miatt szükségszerűek azért, hogy a számvitelnek a cash flow szempontjából "torzító" hatását 

kiküszöböljük. Ismert, hogy az eredmény-kimutatás első tétele az árbevétel. Előfordulhat az,  

hogy az árbevétel bizonyos hányada  pénzügyileg nem realizálódik. Mivel a kimutatott 

eredmény ezt nem veszi figyelembe, a pénzáramlás szempontjából az árbevételhez 

kapcsolódó mérlegtétel - Követelések – állományértékének változásán keresztül kell a 

korrekciót elvégezni. Mindig gondolni kell tehát arra, hogy az egyes tételeknek melyik 

mérlegtétel az úgymond "ellenpárja", azaz az eredménnyel milyen kapcsolatuk van a 

pénzáramlás szempontjából.  A szükséges korrekciót tehát ennek megfelelően kell elvégezni.  

 

Megnevezés                                                                            A mérlegtételek változásának                         

                                                                                                      hatása a pénzeszközökre 

 

1.Mérleg szerinti eredmény (ME)        

2. Amortizáció (A)          

3.BELSŐ FORRÁSKÉPZŐDÉS (1+2)        

4.Készletek (K)                        növekedése            

                                                  csökkenése       

5.Követelések (K)                     növekedése       

                                                  csökkenése       

6.Értékpapírok (ÉP)                  növekedése       

                                                  csökkenése       

7. Aktív időbeli elhatárolások (AIE) növekedése      

                                                  csökkenése        

8.NPFE változása (4+5+6+7)         

9. Céltartalék (CT)                           növekedése      

                                                          csökkenése      

10.Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) növekedése     
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                                                                   csökkenése     

11.PIE                                                        növekedése      

                                                                   csökkenése     

12. RLK állományváltozása (9+10+11)        

 

13. PÉNZESZKÖZ A FOLYAMATOS MŰKÖDÉSBŐL (3+8+12)    

14. Pénzeszköz egyéb forrásból 

                                   BFE csökkenése       

                                   HSK növekedése      +   

HLK növekedése      + 

                                   EST  növekedése          

                                            csökkenése        

15.PÉNZESZKÖZ EGYÉB FORRÁSBÓL ÖSSZESEN (14)    

 

16.RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (13+15)    

17. Pénzeszközök felhasználása 

                     Beruházásra, fejlesztésre        

                     HLK törlesztése         

          HSK törlesztése                                

                     Osztalékra          

18 PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN (17)      

 

19.NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN (16-18)     

 

 

   6. ábra: A pénzügyi helyzetváltozás kimutatás elkészítésének elvi sémája 

 

Az elkészítés alapja a mérleg és az eredmény-kimutatás. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 

valós pénzügyi helyzet változásának kimutatásakor egyéb szempontokra is tekintettel kell 

lenni. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – néhány tétel hatását emeljük ki, az 

elméleti összefüggések könnyebb megértése céljából.  

 

A cash flow első eleme, amit a mérleg eszközoldalához kötődően vizsgálni kell, az 

amortizáció. Ismert, hogy az amortizáció olyan költség, ami nem kiadás. A pénzáramlás 

szempontjából tehát a pénzeszközök állományát növeli. A kérdés csak az, hogy milyen 

mértékben és hogyan? Azt ugyanis látni kell, hogy a nagyobb amortizáció költségként való 

elszámolása a pénzeszközöket közvetlenül nem, csak közvetett módon, azaz az adóalap 

csökkentése révén növeli, illetve növelheti. Nézzünk erre egy egyszerű példát, fogadjuk el az 

1. táblázatban szereplő adatokat. Az amortizáció l0 egységről 15 egységre történő 

növekedése – az egyéb költségek változatlansága esetén - a szokásos vállalkozói eredményt 5 

egységgel  - érthető okok miatt -  csökkenti.  A TÁNYA ezért 0,9 egységgel lett kevesebb. Ez 

pontosan megegyezik a pénzeszközök állományváltozásának különbségével. A differencia 

nem más, mint az amortizáció különbségének adóhányada, mivel (15-10)*0,18=0,9 egység. A 

vázolt hatás érvényesülése azonban nagymértékben függ a hatályos törvényi szabályozástól. 

Jelenleg hazánkban a társasági adóalapot módosító korrekciós tételek között szerepel az 

elszámolt értékcsökkenés is. Hiába változik tehát az elszámolt értékcsökkenés, az adóalap 

számításakor csak a törvény által meghatározott értékcsökkenést lehet figyelembe venni.  
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1. táblázat: Az amortizációs költség hatása a pénzeszközök állományára 

         me.: eFt 
Megnevezés t = 0 t = 1 

Árbevétel 100 100 

Összes termelési költség 80 85 

  - ebből amortizáció 10 15 

Szokásos vállalkozói eredmény 20 15 

TÁNYA(18%) 3,6 2,7 

Mérleg szerinti eredmény 16,4 12,3 

Amortizáció 10 15 

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 26,4 27,3 

 

Hangsúlyozni kell, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) tételben a HLK, a HSK és az 

osztalékfizetési kötelezettség nem szerepel benne, holott a törvényi előírás szerint e tételek  

tárgyévben esedékes összegeit a RLK között kell kimutatni.   

 

A BFE állománycsökkenésének jogcímei lehetnek; értékesítés, ellenérték nélküli átadás, 

apportálás, vagy elemi kár miatti csökkenés.  

 

Az első kérdés tehát, amit meg kell válaszolnunk az, hogy a fenti tételek hogyan befolyásolják 

a mérleg szerinti eredményt? Számviteli ismereteink alapján tudjuk, hogy a nyilvántartott 

értéken (nettó érték) kell az állomány csökkenéseket a könyvekből kivezetni. A csökkenések 

tehát olyan egyéb ráfordítások, amelyeket a tárgyévben kiadás nem kísér, csak a mérleg 

szerinti eredményt csökkentik. A pénzeszközök állományára nincsenek hatással, kivéve az 

ellenérték fejében történő átadást (értékesítést). Az elmondottakból eredő szükséges 

korrekciót úgy vesszük figyelembe, hogy az egyéb forrásból származó pénzeszközök között 

"+" előjellel szerepeltetjük. Ha a BFE mérlegadatai nem tükröznek változást, az lehet több, 

ellentétes hatású tényező kölcsönhatásának eredője. Előfordulhat ugyanis, hogy a csökkenés 

mértéke azonos nagyságú állománynövekedéssel (pl. beruházás) párosul.  

 

Az NPFE pénzáramlásra gyakorolt hatása az elvi séma alapján könnyen értelmezhető. A 

készletek állományváltozása esetén, a csökkenés jogcímei az alábbiak  

                                                      - felhasználás, 

                                                      - értékesítés, 

                                                      - értékvesztés. 

A felhasználás - állomány csökkenés - része a termelési költségnek, de olyan költség, ami 

egyidejűleg nem jelent kiadást is. Az értékesítés és értékvesztés figyelembevétele a BFE-nél 

leírtakkal azonos korrekciót igényel.  

 

A készletek állománynövekedése pedig pénzeszközöket köt le, a tárgyévi eredményre hatása 

nincs. A pénzáramlás szempontjából adott esetben - fölösleges, elfekvő készletek - 

kedvezőtlen hatásával számolni kell. A követeléseknek közvetlen kapcsolatuk a bevételekkel, 

van, illetve lehet. A nyitó állomány csökkenése növelő tétel lesz, mivel ennek a tárgyévi 

eredményre hatása nincs, közvetlenül hat a pénzáramlásra. Ha a követelések állománya 

növekszik, ez csökkentő tétel kell, hogy legyen, mivel az eredményszámítás nem a pénzügyi 

realizációs elvre épül. Ilyen esetekben az eredmény adott hányada követelés formájában van 

jelen.  

 

Az ÉP a készletekhez hasonlóan kezelendők. Az AIE hatása összetettebb. Ha a képződés 

jogcíme kiadás, költségként való elszámolásuk - az eredményre gyakorolt hatás - csak a 

tárgyévet követő időszakban nyer elszámolást, ugyanakkor pénzügyi szempontból a tárgyév 
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kiadásai. A növekedés a tárgyév pénzeszközeit ezért csökkenti. A csökkenésből adódó 

korrekció viszont a tárgyévi eredményre gyakorolt hatást ellentételezi. Hasonló az eljárás, ha 

a keletkezés jogcíme bevétel. Kiemelten kell megemlíteni, hogy e tételek hatása nagyon 

összetett, a hozzájuk – közvetetten – kapcsolható pénzmozgások máshol jelennek meg. 

Ugyanakkor pénzmozgással nem járó bevételeket és ráfordításokat keletkeztetnek, 

amelyekkel a cash flow számításakor az eredményt korrigálni kell. (Nagyon ügyelni kell tehát 

a cash flow számításánál az időarányos elhatárolásokra)  

 

A pénzáramlás forrás oldalát tekintve hangsúlyozottan kell megemlíteni a ST-hez kapcsolódó 

hatások figyelembevételét. Ha a mérleg szerinti eredmény > 0 és külső forrás bevonása (pl. 

állami támogatás, alapítók befizetése stb.) nem történt, akkor a ST változásának egyedüli 

forrása a mérleg szerinti eredmény. A külső források figyelembevétele az egyéb forrásból 

származó tételnél történik. A saját tőkén belüli egyéb tételek "egymás közötti" 

elszámolásaiból eredő hatásokat korrekciós tételként nem kell figyelembe venni, mivel e 

tételek pénzáramai korábbi időszakban már realizálódtak. Ilyen esetre vonatkozó példát 

találunk a mérleg adatainál is, amikor az előző év mérleg szerinti eredményét év elején át kell 

vezetni az eredménytartalékba, attól függetlenül, hogy az nyereség, vagy veszteség. A ST 

változásának számszerűsítésénél tehát szintén körültekintően kell eljárni. Válasszuk a 2. 

táblázatban szereplő modell példa adatait. Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza. 

 

2. táblázat: A modell példa mérlege 

                         me: eFt 

          Megnevezés         t = 0           t = 1          t = 2 

   Befektetett eszközök          100             90            80 

   Forgóeszközök            30             55            70 

           - Készletek           20             20            20 

           - Pénz           10             35            50 

   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN          130            145           150 

    Jegyzett tőke            80              80             80 

    Tőketartalék            20              20             20 

    Eredménytartalék            40       30(40-10
*
)             45 

    Előző évek áthozott vesztesége             -                -               - 

    Mérleg szerinti eredmény           -10
* 15               5 

   SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN           130            145             150 

 

 

 3. táblázat: A modell példa cash flow-ja 

 
          Megnevezés            t = 1           t = 2 

   ME     15              5 

   Amortizáció 10             10 

Belső forrásképződés 25             15 

 Pénzeszköz felhasználás   

       - Osztalék fizetése                5 

 Nettó változás a pénzeszközökben 25               5 

 

 

Röviden foglakozni kell az EST elemeinek olyan változásával is, mely a vállalkozás 

pénzárama szempontjából végső soron pénzkiadást fog majd jelenteni. Jelen esetben az 

eredménytartalék bevonásáról van szó, osztalék fizetése céljából. Az eredménytartalék 

bevonása az osztalékba nem jelent eszközoldali változást, kötelezettséget keletkeztet, és a 
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RLK növekedését eredményez, a csökkenés és növekedés kioltja egymást. Az osztalék 

kifizetése fog végleges pénzkiáramlást jelenteni, ekkor változik meg a cash flow.  A cash flow 

készítésénél tehát nem elegendő csak a mérleg és eredménykimutatás adataira támaszkodni.  

 

A CT állományváltozásának a pénzáramlásra hatása nincs - nevezhetjük belső változásnak is 

- a korrekció az eredményre gyakorolt hatása miatt   szükséges.  

 

A RLK esetében könnyen belátható, hogy állományváltozásának korrekciós tételként történő 

figyelembevétele miért indokolt.  Ezen tételek egy része olyan - nevezzük külső változásnak - 

minősíthető, amely a pénzállományt növeli, pl. rövid lejáratú hitelek, kölcsönök stb. Másik 

csoportjuk az eszköznövekedés hatását ellentételezi. A RLK harmadik nagy csoportját 

alkotják azon elemek, amelyek a pénzügyileg nem realizált, de költségként elszámolást nyert 

tételekkel függnek össze pl. TB járulék, költségként elszámolt, de át nem utalt bankkamat stb. 

Végül meg kell említeni, azokat az úgynevezett átfutó tételeket (pl. áfa, fogyasztási adó, 

egyéb adók stb.), amelyeknek hatása semleges, vagy pénzeszköz csökkenéssel jár.  

Állománynövekedésük, - ha átmenetileg is – de pénzbeáramlásként értelmezhető.  

 

A PIE - t illetően, tartalmánál fogva szintén összetett hatásokkal kell számolni. Hatással 

vannak az eredményre, de a hatás az AIE-hoz viszonyítva ellentétes irányú. 

 

A vázolt csah flow, tartalmát tekintve - végső soron - három részre tagolható. Az első a 

pénzeszközöknek az a mennyisége, amely a folyamatos működésből származik. A második az 

egyéb forrásokból származó pénzeszközök forrását adja.  Tehát a különböző jogcímeken a 

vállalkozásba beáramló pénzeszközök forrását tünteti fel. Ezen túlmenően, ebben a 

csoportban kerül sor a szükséges korrekciók elvégzésére is. A harmadik csoport a 

pénzeszközök felhasználása, a befektetés eredményeként realizálódott, végső soron adózott 

jövedelem felhasználására ad információt. Tehát azon tételeket tartalmazza, amely a 

vállalkozás számára végleges pénzlekötéssel, illetve pénzkiáramlással járnak.  

 

A hatályos számviteli törvény kötelezővé teszi – az éves beszámoló részeként – a cash flow 

kimutatás elkészítését az éves beszámolót készítő vállalkozások számára. A Számviteli 

törvény 96. § (4) bekezdés szerint az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének 

nem kell tartalmaznia a cash flow-t. (A Számviteli törvény 7. mellékletében a cash flow 

tagolása az alábbiak szerint történik:  
 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(Működési cash flow, 1-13. sorok) 

1. Adózás előtti eredmény + 

2. Elszámolt amortizáció + 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 

6. Szállítói kötelezettség változása + 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 

9. Vevőkövetelés változása + 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 

14. Befektetett eszközök beszerzése - 

15. Befektetett eszközök eladása + 
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16. Kapott osztalék, részesedés + 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 

19. Hitel és kölcsön felvétele + 

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 

21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + 

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 
 

Összefoglalva megállapítható, hogy a cash flow összefoglalja, egy táblázatban tartalmazza 

mindazt, ami  az eredmény-kimutatásban és  a mérlegben külön-külön megvan. Elkészítésének 

előnye elsősorban abban keresendő, hogy ráirányítja a figyelmet a vállalkozás pénzügyi 

döntéseinek, finanszírozási stratégiájának, osztalékfizetési politikájának erős és gyenge 

pontjaira. Legnagyobb előnyének azonban talán szemléletformáló hatását lehetne 

megemlíteni. 
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4. A finanszírozás elméleti háttere, összefüggései 

4.1. Az időbeliség elve 

A pénzügyi menedzsmentnek döntéseit a vállalati stratégia által meghatározottan, de a 

kölcsönhatásokat figyelembe véve kell meghoznia, azaz a vállalat finanszírozási stratégiáját 

kialakítania. A finanszírozási stratégia - a vállalat pénzügyi egyensúlyának biztosítása 

érdekében - nem egyéb, mint a vállalat működéséhez, befektetéseihez szükséges 

pénzforrások megválasztásának módja és eredménye, mely eredmény a kialakult tőke- és 

forrásstruktúrában jelenik meg. Ezt a struktúrát a vagyonmérleg – mint egy pillanatfelvétel – 

közvetíti felénk. A vagyonmérleg főbb tartalmi összefüggéseit a 6. ábrán követhetjük 

nyomon.  

 

 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  

(BE) 

 

                     SAJÁT TŐKE (ST) 

 

/Forgótőke/ 

FORGÓESZKÖZÖK (FE) 

 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK (HLK) 

 

RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK (RLK) 

AKTÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK (AIE) 

PASSZÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK (PIE) 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN 

 

6. ábra. A vagyonmérleg főbb tartalmi elemei 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

A vagyonmérlegben szereplő eszközök és források struktúrája, azok vagyonmérlegben 

fellelhető sorrendje között nagyon fontos összefüggés fedezhető fel. Ez a tartalmi összefüggés 

az időbeliség elve. Ha megfigyeljük az egyes tételek sorrendjét, láthatjuk, hogy az eszközök 

annak a szempontnak a függvényében követik egymást, hogy az adott eszköz a termelési 

folyamatban betöltött szerepe miatt, milyen hosszú ideig van lekötve a termelési 

folyamatokban. Ebből a szempontból a „kritikus időtáv” egy év. Ismert, hogy a források a 

vagyon eredetéről tájékoztatnak. A források sorrendiségében szintén felfedezhető az 
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időbeliség elve. A források esetében ez a forrás lejárati idejét jelenti. A saját forrásoknak – 

értelemszerűen – lejárati ideje nincs. Az idegen forrásokat a hosszú- és rövidlejáratú források 

képezik. A hosszúlejáratú források lejárati ideje egy évnél hosszabb. A forrásstruktúra tehát a 

lejárati idő szerinti rangsort követi. A vázolt összefüggések közös pontja az időbeliség elve. 

Az időbeliség elve tehát az eszközök termelésben való lekötési ideje és a források lejárati 

ideje közötti összhangot jelenti. A stabil működéshez nem elegendő tehát a mérleg két oldala 

főösszegeinek az egyezősége. A hosszú távú pénzügyi stabilitás érdekében az időbeliség 

követelményének eleget kell tenni, azaz a termelésben éven túl, illetve állandó jelleggel 

lekötött eszközállományhoz csak saját tőkét, vagy hosszú lejáratú idegen forrásokat 

rendelhetünk. Az ábra alapján látható, hogy a forgóeszközök állományának egy adott 

hányadához - sárga háttérrel került kiemelésre - is hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni.. Ez 

azért van így, mert a forgóeszközök egyes csoportjainak állományértéke – a termelési 

folyamat sajátosságai és a kapcsolódó menedzsment döntések által is meghatározottan, ahogy 

ezt az 1.1. alfejezetben láttuk - a folyamatos termelés érdekében, állandó jelleggel le van 

kötve, azaz forgótőkeként funkcionál. Fontos követelmény tehát, hogy a tőkeként funkcionáló 

eszközöket saját forrással (mérleg szerinti eredmény) vagy hosszú lejáratú forrásokkal 

finanszírozzuk. Megállapítható tehát, hogy a hosszú lejáratú idegen források a saját tőkét 

(mérleg szerinti eredményt) előlegezik meg, ezért visszafizetésük forrása is csak a mérleg 

szerinti eredmény lehet.   

Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök – más megfogalmazásban a folyamatos termelés 

értékcsökkenésen kívüli költségei – azok, amelyek a forgótőkén felül jelentkeznek. Ezek a 

forgóeszközök az árbevételben térülnek meg. Árbevétel hiányában rövid lejáratú idegen 

forrásokkal történik a finanszírozásuk. E források a rövid lejáratú hitelek és a folyó források, 

vagy tartós passzívák. A tartós passzívák a folyamatos termeléstől elválaszthatatlanok, 

állandó jelleggel képződnek, mint például a szállítóállomány, a költségként elszámolt, de 

pénzügyileg nem realizált tételek, például a levont SZJA előleg, TB járulék stb. A rövid 

lejáratú hitelek tehát az árbevételt előlegezik meg és visszafizetésük is árbevételből történik.  

Hogy az időbeliség elvének a pénzügyi menedzsment milyen mértékben tesz eleget, ezt a 

vállalat pénzügyi stratégiája – mint funkcionális stratégia - határozza meg. A pénzügyi 

stratégia alakításának eszközrendszerét a saját források, a vállalat kereskedelmi-hitelezési 

politikája, a pénz- és tőkepiacon életre hívott pénzügyi instrumentumok, valamint az egyéb 

kapcsolatokból származó források jelentik.   

Az időbeliség elve érvényesülésének ellenőrzéséhez használt kategória a nettó forgótőke, amit 

a forgótőkével vesznek azonosnak. A nettó forgótőke számszerűsítése a vagyonmérleg adatai 

alapján az alábbi összefüggések alapján történhet: 

Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek 

vagy 

Nettó forgótőke = (Hosszú lejáratú kötelezettségek+Saját tőke)- Befektetett eszközök  
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Az értelmezett összefüggés alapján a nettó forgótőke tehát a forgóeszközök azon 

állományértéke, amelyhez a vállalat hosszú lejáratú vagy lejárat nélküli forrásokat rendel. 

Könnyen belátható, hogy a számítás módja egyértelműen determinálja a nettó forgótőke 

fogalmát, mivel a mérleg kötelező számszaki egyezőségei alapján ez nem is lehet más. A 

kapcsolódó szakirodalomban nem lehet találkozni olyan esettel, amikor a nettó forgótőke 

értéke negatív. Ez azonban nem elméleti lehetőség, a gyakorlatban előforduló esetekről van 

szó. Az ilyen esetek viszont éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy a nettó forgótőke nem 

lehet azonos a forgótőkével, mert a nettó forgótőke csak az időbeliség elvének 

érvényesülésére enged következtetni, ezért nem fogadható el a pénzügyi helyzetet reálisan 

tükröző mutatószámként sem. Ugyanis, ha a nettó forgótőke negatív, az a vállalat agresszív 

finanszírozási stratégiájára utal, amely olyan fokú, hogy a befektetett eszközök adott 

állományához is rövid lejáratú forrásokat rendel. A nettó forgótőke önmagában tehát nem 

mutatja a vállalat reális pénzügyi helyzetét.  

A vázolt összefüggések teremtik meg tehát azt az elméleti hátteret, amelynek ismeretében kell 

a pénzügyi menedzsmentnek döntéseket hozni, illetve a menedzsment funkciókat gyakorolni. 

Mivel azonban a különböző források gazdasági terhei eltérőek, nem lehet érdektelen 

számunkra, hogy a szükséges forrásokat honnan szerezzük meg, milyen finanszírozási 

stratégiával kívánjuk céljainkat megvalósítani, milyen pénzügyi döntéseket hozunk.  

  

4.2.  A pénzügyi döntések  

     

A gazdasági döntések konzekvenciáit a vagyonmérleg, mint egy pillanatfelvétel tükrözi 

vissza. Az is egyértelmű már számunkra, hogy a reál és pénzügyi folyamatok között szoros 

összefüggés és kölcsönhatás van. Ebből következik, hogy a hozott döntések - pénzügyi 

aspektusból vizsgálva azokat - változást idéznek elő a vállalat eszközeiben, forrásaiban, vagy 

mindkettőben. E hatásokat alapul véve csoportosíthatók a pénzügyi döntések, amit a 7. ábra 

tartalmaz. 

 

 Döntések 

Időtávja típusa 

 Befektetési 

döntés 

Finanszírozási 

döntés 

          Saját tőke 

     Hosszú távú       Befektetetett    

      eszközök 

     Hosszú lejáratú    

       kötelezettségek 

 

     Rövid távú 

 

Forgóesz- 

közök 

 

       Rövid lejáratú   

       kötelezettségek 

 

 

7. ábra.  A pénzügyi döntések csoportosítása 

 

A befektetési döntések tehát a vállalat vagyonának nagyságára és struktúrájára (összetételére) 

vannak hatással. E döntéseknél a vállalat pénzügyi stabilitása szempontjából - ahogy ez a 

későbbiekben látható lesz - nagy jelentőséggel bír annak meghatározása, hogy milyen 

élettartamú eszközökbe, mikor, milyen nagyságrendben fektessünk be pénzeszközöket? Ha e 



 

72 

 

 

döntésünk pénzügyi szempontból is jónak ígérkezik, újabb döntési problémával találjuk  

magunkat szembe, nevezetesen, honnan és milyen formában biztosítsuk a forrásigényt, azaz, 

hogyan finanszírozzunk? Meg kell tehát hozni a finanszírozási döntésünket is. E döntések 

végrehajtása során változik, illetve alakul ki a vállalat kívánt vagyonstruktúrája, pénzügyi és 

tőkeszerkezete. A pénzügyi szerkezet fogalmán a vállalat forrásszerkezetét értjük, nevezetesen 

a saját tőke, a hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek arányát. A tőkeszerkezet a vállalat 

lejárat nélküli (saját tőke) forrásának és hosszú lejáratú kötelezettségeinek arányát tükrözi. A 

tőkeszerkezet összetételét tehát a hosszú távú finanszírozási döntések alakítják. 

 

Ahogy ez a 7. ábrán látható, a rövidtávra szóló befektetési döntések a forgóeszközökre 

vonatkoznak. A kapcsolódó finanszírozási döntések a rövid lejáratú kötelezettségek 

állományára vannak hatással. Ezen pénzügyi döntések legfontosabb alapkérdései, mennyit 

fektessünk be forgóeszközökbe, milyen legyen a forgóeszközök struktúrája. A finanszírozási 

döntések szempontjából vizsgálva ezen eszközök csoportját azon kérdéseket kell 

megválaszolni, hogy a forgóeszközök mekkora hányadát finanszírozzuk hosszú lejáratú, és 

lejárat nélküli, úgynevezett tartós forrásokkal, valamint milyen legyen a rövid lejáratú 

kötelezettségek aránya és struktúrája? Az előzőekben tárgyalt összefüggések, mármint az 

értéktermelő folyamatok gazdasági hatásainak ismerete birtokában e kérdések megválaszolása 

nem egyszerű ugyan, de nem jelent megoldhatatlan feladatot számunkra. A fentiek 

ismeretében felvázolhatók a finanszírozás alapösszefüggései, amelyeket a 8. ábra szemléletet. 

       

Tevékenység Eszköz típusa Forrás megnevezése 

Alapítás           -  Saját tőke (vagyonátadással és tőkepiaci 

eszközökkel) 

 

 

Beruházás és 

fejlesztés 

Befektetett 

eszköz 

létesítése 

Amortizáció 

Mérleg szerinti eredmény 

Hosszú lejáratú idegen források (tőkepiaci eszközök, 

vissza nem térítendő támogatások) 

 Tartósan 

lekötött forgó- 

eszközök 

 

Saját tőke (mérleg szerinti eredmény) 

Hosszú lejáratú idegen forrás (tőkepiaci eszközök, 

vissza nem tzérítendő támogatások) 

 

Folyamatos 

működés 

 

Idényszerű  

forgóeszközök 

 

Saját forrás (árbevétel) 

Rövid lejáratú idegen források (folyó források és 

pénzpiaci eszközök) 

            

 

8. ábra. A finanszírozás alapösszefüggései 

 

A vállalat alapításához szükséges források előteremtése a tulajdonosok vagyoni 

hozzájárulásával történik, amelynek konkrét formái nem függetleníthetők a vonatkozó 

törvényi szabályozástól.  

 

A beruházások és fejlesztések (továbbiakban a beruházás fogalmát használjuk) csak lejárat 

nélküli, azaz saját források bevonásával - ami ebben az esetben a mérleg szerinti eredmény - 

és a tőkepiacra kilépve értékpapírokkal, hosszú lejáratú hitellel, lízingeléssel finanszírozhatók. 

Ezen idegen források bevonása tehát, - a lízingelés kivételével - a mérleg szerinti eredmény 
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megelőlegezését szolgálja, ezért visszafizetésének forrása is csak az adózott eredmény és az 

amortizáció lehet. (Az amortizáció olyan költség, ami nem kiadás) 

 

A folyamatos működés finanszírozásának saját forrása az árbevétel. Az idegen forrásokat 

részben a pénzpiac eszközei - váltó, rövid lejáratú hitel stb. -, részben pedig az úgynevezett 

folyó források képezik. Az idegen források tehát az árbevételt előlegezik meg, illetve 

helyettesítik, így visszafizetésük forrása is csak az árbevétel lehet. A finanszírozás alapvető 

elméleti összefüggései azonban a gyakorlati alkalmazás során különböző finanszírozási 

stratégiákhoz vezetnek. 

 

4.3.  A finanszírozási stratégiák 

 

Azt, a finanszírozással szemben támasztott alapvető követelményt alapul véve, mely szerint 

annál nagyobb az idegen tőkére eső hozam, minél nagyobb az idegen tőke aránya, és minél 

kisebb annak költsége az össztőke hozadékához viszonyítva, a finanszírozási stratégia 

kialakításánál az alábbi - egymással is szoros kapcsolatban lévő - elveket célszerű követni: 

 

1. A rentabilitás elve. A finanszírozás alapelvéhez a leginkább kapcsolódik. Érvényesülését 

az adott tevékenység pénzáramlásán alapuló jövedelemtermelő képesség, és a finanszírozás 

költségeinek, valamint a pénzügyi tőkeáttétel hatás számszerűsített eredményének 

ismeretében lehet biztosítani. Arról van tehát szó, hogy a legkisebb gazdasági teherrel, a 

legnagyobb hozamot biztosító forrásokat célszerű előnyben részesíteni. 

 

2. A biztonság elve. Ezen elv alapvetően a saját és idegen források optimális arányának 

biztosítása révén érvényesíthető. 

 

3. A függetlenség elve. A biztonság elvével szoros kapcsolatban van. A vállalat pénzügyi 

szempontból való függetlenségét jelenti a befektetőktől és a hitelezőktől. Az elv 

érvényesítésének objektív korlátai is vannak, illetve lehetnek, pl. a részvénnyel együtt járó 

szavazati jog érvényesítése. 

 

4. A likviditás elve. A vállalat folyamatos fizetőképességét jelenti és ezen keresztül a 

gazdálkodás stabilitását is szolgálja. A jövedelmező gazdálkodás ugyanis nem szükségszerűen 

jár együtt jó likviditással.  

 

5. A normativitás elve. Ebben az esetben a vállalat és a hitelezője érdekeinek együttes 

érvényesítéséről van szó. A saját erő minimális-, és a hitel maximális összegének 

behatárolását jelenti. 

 

6. A rugalmasság elve. Érvényesítése a vállalat környezetében bekövetkezett változásokhoz 

való alkalmazkodás lehetőségét biztosítja. Az elv gyakorlati realizálása a tartalékok 

(céltartalék, készletek-, rövidlejáratú értékpapírok vásárlása stb.) képzésén és adott esetben a 

bennük lekötött tőke felszabadításán keresztül valósítható meg. 

 

7. A pénz időértékének elve. Ezen elv a különböző időpontbeli pénzek összehasonlításán 

alapul. Érvényesítése a befektetési és finanszírozási döntések vonatkozásában egyaránt a pénz 

időértékét kifejező megtérülési mutatószámok számítását, és ezen mérőszámok alapján a 

befektetési és finanszírozási alternatívák rangsorolását jelenti. 
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A fentiekben megfogalmazott elvek együttes gyakorlati alkalmazása azonban komoly szakmai 

feladatot jelent a pénzügyi menedzsment számára. Adott esetben csak az érvényesítésükre 

való törekvés és figyelembevételük lehetősége áll fenn, egyértelmű választást nem minden 

esetben tesznek lehetővé az alternatívák között. Előfordulhat, hogy a vállalat tehermentes 

vagyonának növelésére való törekvés a biztonság elvének bizonyos fokú feladásával, a 

pénzügyi értelemben vett kockázat növekedésével jár(hat) együtt. Ugyanakkor a pénzügyi 

szempontból "legjobb" megoldást jelentő forrás igénybevételéről is lemond(hat) a vállalat, 

hogy függetlenségét megőrizze. 

 

Egy vállalat vagyona - azaz összes eszközszükséglete - ha a vállalat jövedelmezően 

gazdálkodik, és adózott eredményét a vállalatba visszaforgatja - a gyakorlatban az idő 

függvényében növekvő tendenciát mutat. Ezzel összhangban változik forrásszükséglete és 

annak struktúrája is. Attól függően, hogy a tulajdonos(ok) és a pénzügyi menedzsment  az 

időbeliség elvének milyen mértékben tesz eleget, az alábbi finanszírozási stratégiákat 

különböztetjük meg:                                 szolid, 

 konzervatív és 

 agresszív. 

 

A szolid finanszírozási stratégia lényegi összefüggéseit a 9. ábra szemlélteti. Ez a stratégia 

lenne az ideális elméleti modell. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy  

ennek megvalósítása a mindennapi életben rendkívül nehéz, éppen a vállalat és környezete 

közötti bonyolult kapcsolatrendszer és a környezet folyamatos változása miatt. Ennél a 

stratégiánál tulajdonképpen arról van szó, hogy az idényszerűen jelentkező forgóeszköz 

állományt rövid lejáratú forrásokkal, míg a tartósan lekötött forgóeszköz állományt, valamint  

 

 

a befektetett eszközök állományának egészét hosszú lejáratú, illetve lejárat nélküli forrásokkal 

finanszírozzuk meg. 

9. ábra. A szolid finanszírozási stratégia 
Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) alapján a szerző 
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Az agresszív finanszírozási stratégia összefüggéseit a 10. ábra mutatja. Amint ez az ábrán 

látható, a tartósan lekötött eszközállomány bizonyos hányadához rövid lejáratú forrásokat 

rendelünk. Ez a stratégia - a vállalatnak a környezettel való szoros kapcsolata miatt -  

hazárdírozó jellegűnek minősíthető. A partneri kapcsolatokban bekövetkezett változások 

ugyanis - pl. kamatlábak változása, fizetési fegyelem lazulása stb. - a kötelezettségek 

teljesítését illetően likviditási problémákat okozhatnak a vállalat számára, mivel a rövid 

lejáratú források tartósan lekötött eszközállományt is finanszíroznak. Törlesztésükhöz a 

lekötött tőkét fel kell szabadítani, ami csak értékesítés útján lehetséges. Ez pedig a folyamatos 

működésben okozhat zavarokat, mivel a termelés feltételei sérülnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Az agresszív finanszírozási stratégia 

     Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) alapján a szerző 

 

 

A konzervatív finanszírozási stratégia összefüggései a 11. ábrán követhetők nyomon. 

Ennek a stratégiának a lényege, hogy az idényszerűen jelentkező forgóeszköz állomány egy 

részéhez saját tőkét, vagy hosszú lejáratú forrásokat rendelünk. Ez pénzügyi szempontból 

nem tekinthető racionális megoldásnak még akkor sem, ha a vállalat számára ez a 

környezettől való függőséget illetően lényegesen kisebb kockázattal jár. A tartós, szabad 

saját források bevonása az idényszerűen jelentkező forgóeszközök állományának 

finanszírozásába ugyanis - elméleti szempontból minősítve ezt - kisebb hozamot 

eredményez, a lehetőségként adódó tartós befektetésekkel szemben. Ez pedig azért van így, 

mert a tartós befektetések nagyobb kockázata miatt a befektetők - érthető módon - magasabb 

hozamot várnak el. Ezt a piac is elismeri, így magasabb hozam realizálható a tartós 

befektetések esetében. 

Vizsgáljuk meg a vázolt összefüggéseket a számok tükrében is, a jobb megértés céljából.  
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11. ábra: A konzervatív finanszírozási stratégia 

            Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) 

 

Fogadjuk el, hogy egy vállalakozásra – amely csak egyféle terméket gyárt - a 2. táblázatban 

közölt adatok vonatkoznak. Kiegészítő információk: a tárgyév árbevétele 1700 ezer Ft, az 

összes termelési költség 1400 ezer Ft – ebből az értékcsökkenési leírás 200 ezer Ft- volt. A 

vállalat a jövedelem után 18%-os adókulccsal adózik és az adózott eredményt a vállalkozásba 

visszaforgatta. 

 

2. táblázat: A modellszámítás vagyon mérlege 

 
                                                                                       me.: ezer Ft 

Megnevezés Induló  Záró 

A.EFEKTETETT ESZKÖZÖK   2000                   1800  

    II. Tárgyi eszközök  2000  1800 

 B.FORGÓESZKÖZÖK   1200                1700  

    I. Készletek     400     400 

    IV. Pénzeszközök     800   1300 

ESZKÖZÖK   3200   3500 

C.SAJÁT TŐKE   3200   3446  

    I. Jegyzett tőke   3200   3200 

    IV. Mérleg szerinti eredmény      246 

F. KÖTELEZETTSÉGEK        54 

    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   

    II. Rövid lejáratú kötelezettségek         54 

FORRÁSOK    3200    3500 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a vállalat eszközállománya 300 ezer Ft-tal lett 

nagyobb. Ebből azonban 54 ezer Ft-ot adó címén majd be kell fizetni, így a tehermentes 

vagyon 3446 ezer Ft. A táblázat számadataiból az is kiolvasható, hogy az értékcsökkenési 

leírás nem jelent kiadást. A pénzeszközök állománya 500 ezer Ft-tal lett több. Ez a 
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növekmény viszont nem egyéb, mint az adózás előtti eredmény (300 ezer Ft) és az 

értékcsökkenési leírás (200 ezer Ft) összege.  

 

Maradjunk a már említett vállalat példájánál, de tételezzük fel, hogy a vállalat fejleszteni 

kíván és ennek érdekében 600 ezer Ft-ért tárgyi eszközt vásárol. A pénzügyi döntéseknél 

leírtak alapján ebben az esetben befektetési döntést kell hozni, mégpedig hosszú távra szólót. 

A kapcsolódó kérdések azok voltak, hogy mikor és milyen nagyságrendbe fektessünk be? A 

finanszírozási döntés alapkérdései - emlékezzünk csak vissza -, hogy honnan és milyen 

formában finanszírozzunk? Tételezzünk fel két esetet, amelyek csak a forrásokat illetően 

térnek el egymástól. 

 

"A" eset: Az ellenértéket saját forrásból biztosítottuk. A "B" eset: A finanszírozásba - mivel 

már tisztában vagyunk az időbeliség elvével - bevontunk 154 ezer Ft hosszú lejáratú forrást is. 

Vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakulna a záró vagyonmérleg, és értékeljük az egyes 

változatokat a finanszírozási döntésünk szempontjából is. Az adatokat a 3. táblázat 

tartalmazza. 

 

                   3. táblázat.  A fejlesztést is tartalmazó modellszámítás vagyon mérlege 

 
             me.:ezer Ft 

Megnevezés Induló Záró     Záró 

"A" 

Záró 

"B" 

A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2000 1800   2400  2400 

    I. Tárgyi eszközök 2000 1800     2400  2400 

B.FORGÓESZKÖZÖK   1200    1700    1100  1254 

    II. Készletek      400      400        400     400 

    IV. Pénzeszközök     800    1300        700     854 

ESZKÖZÖK   3200    3500      3500  3 654 

C.SAJÁT TŐKE   3200    3446      3446   3446 

    I. Jegyzett tőke   3200    3200      3200   3200 

    IV. Mérleg szerinti eredmény       246        246     246 

F.KÖTELEZETTSÉGEK          54          54     208 

    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek         154 

    II. Rövid lejáratú kötelezettségek         54          54       54 

FORRÁSOK   3200    3500      3500   3654 

 

Vajon az "A" vagy a "B" esetben döntöttünk helyesen? Ahhoz, hogy erre választ adjunk, 

hívjuk segítségül vállalkozásunk ismert adatait is, és vizsgáljuk meg ezen adatokat még 

egyszer, tegyük szemléletessé azokat a 12. ábra segítségével. 

        

ÁRBEVÉTEL (1700 ezer Ft) 

 

TERMELÉSI KÖLTSÉG (1400 eFt) 

 

EREDMÉNY (300 eFt) 

Kiadás ÉCS Adózott 

eredmény 

Adó 

1200eFt 200 eFt 246 eFt 54 eFt 

 Szabad fejlesztési 

forrás 

 

 

12. ábra. Az árbevétel struktúrája 
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A 12. ábra jól szemlélteti azt, hogy a tárgyévben a vállalkozás összes költségéből a tényleges 

kiadás 1200 ezer Ft, az értékcsökkenési leírás 200 ezer Ft. Ha minden egyéb tényezőt 

változatlannak tekintünk és külső forrás bevonására nem lesz lehetőségünk ("A" eset), akkor 

termelésünket a tárgyévet követő évben nem fogjuk tudni finanszírozni. Miért mondhatjuk 

ezt? Azért, mert az 1300 ezer Ft pénzösszegből 600 ezer Ft-ot a befektetett eszközállomány 

növelésére fordítottunk, azaz tartósan lekötött eszközbe fektettünk be. Ha a termelést - 

feltételezésünkkel élve - ugyanúgy ismételnénk is meg, a folyamatos működés 

finanszírozásához 154 ezer Ft hiányozna. A "szabad" pénzösszeg, amit következmények 

nélkül beruházásra fordíthattunk volna, csak 446 ezer Ft, ami az adózott eredmény (246 ezer 

Ft) és az értékcsökkenési leírás (200 ezer Ft) együttes összege. Mivel a tárgyévet követő 

évben a termelés finanszírozásához 800 ezer Ft kiadásra lesz szükség, továbbá a befizetendő 

adó 54 ezer Ft, a megmaradó pénzeszköz-állományunk nem teszi lehetővé a folyamatos 

termelés finanszírozását, mivel a folyamatos termelést biztosító forgótőkéből 154 ezer Ft 

hiányzik. Ezt a számadatok alapján is bizonyíthatjuk, ha kiszámítjuk - a már ismert 

összefüggések alapján - a nettó forgótőke nagyságát (4. táblázat).  

 

4. táblázat. A forgótőke nagyságának alakulása 

 

 

Megnevezés 

A szükséges forgó tőke (ezer Ft) Nettó forgó tőke (ezer Ft) A 6/ 4 

aránya 

(%) 
Tartósan lekötött 

forgóeszközállomány(forgótőke) 

Számítás 

módja 

Összege 

Készlet Pénz Összesen 

1 2 3 4 5 6 7 
Induló 400 800 1200 1200-0 1200 1,0 

Záró 400 800 1200 1700-54 1646 1,37 

Záró „A” 400 800 1200 1100-54 1046 0,87 

Záró „B” 400 800 1200 1254-54 1200 1,0 

 

A számadatok igazolják az elmondottakat. Az is belátható, hogy a forgóeszközök 

körforgásának egyetlen állandó összegű eleme van tehát, ez pedig a forgótőke. Az 

elmondottak alapján az is egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy a forgótőke forrása 

is csak tartós forrás lehet, tehát a folyamatos termelés érdekében hosszú lejáratú forrásokkal 

kell finanszírozni. 
 

4.4. A forrásigény és forrásstruktúra, mint a vállalat pénzügyi stratégiája 
 

 

Hogy az időbeliség elvének a pénzügyi menedzsment milyen mértékben tesz eleget, ezt a 

vállalat pénzügyi stratégiája – mint funkcionális stratégia - határozza meg. A pénzügyi 

stratégia alakításának eszközrendszerét a saját források, a vállalat kereskedelmi-hitelezési 

politikája, a pénz- és tőkepiacon életre hívott pénzügyi instrumentumok, valamint az egyéb 

kapcsolatokból származó források jelentik.   

 

Mivel a különböző források gazdasági terhei eltérőek, nem lehet érdektelen számunkra, hogy 

a szükséges forrásokat honnan szerezzük meg, milyen finanszírozási stratégiával kívánjuk 

céljainkat megvalósítani. A potenciális befektetőket a 13. ábrán tüntettük fel. Adott projekt 

forrásigényének előteremtéséhez a potenciális befektetők ismerete fontos tényező, de számos 

kapcsolódó kérdést is célszerű vizsgálat tárgyává tenni. Az általunk fontosnak ítélt 

kérdéseket, és a kapcsolható források alternatíváit a 14. ábrán szemléltetjük (Felletár, 2010).  
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A 14. ábrához kapcsolódóan néhány megjegyzést teszünk. A fúzióval történő tőkeszerzés 

esetén az érintett vállalatok fuzionálnak a szükséges tőke biztosítása érdekében. 

 

A magvető tőke azon befektetők tőkéje, akik innovatív vállalkozásokat már a kezdeti 

időszakban felkarolnak, mert fantáziát látnak a projektben. Szerepük az innovációs 

folyamatban nagyon jelentősnek mondható. Lényegében tőkéjük nyújtásával áthidalják azt az 

időszakot, amikor a vállalkozás saját forrásai már kimerültek. Képviselői az üzleti angyalok, 

mint szakmailag elkötelezett, tőkével rendelkező vállalkozók. Másik csoportjuk a 

magvetőtőke-társaságok, és kockázati tőkebefektető társaságok, akik a kezdő, de nagy 

kockázatú, ám jelentős értéknövekedési potenciállal kecsegtető vállalkozásokba fektetnek be 

tőkét. Hozamelvárásaik magasabbak, mint az üzleti angyaloké. (Hazánkban speciális 

formában léteznek, mivel forrásaiknak fedezete állami forrásból táplálkozik) 
 

 
13. ábra. A potenciális befektetők (forrást nyújtók) képviselői 

 

 

A továbbiakban foglaljuk össze, hogy a finanszírozás és tőkeszerzés milyen elvi lehetőségével 

számolhatunk. A lehetséges finanszírozási formákat – összevontan – a 15. ábra szemléletei.   

  

"Önfinanszírozásról" akkor beszélünk, amikor saját tőkével finanszírozunk. Látható, hogy az 

"önfinanszírozás" megvalósításának kétféle módja lehet. A saját tőke származhat belső 

forrásképződésből, de eredete lehet külső forrásból származó idegen tőke is, amely saját 

tőkévé válik, illetve válhat. A belső forrásképződés vázolt elemei közül az alapítói tőke 

különösebb magyarázatot nem igényel. Az alapítói vagyon megjelenési formáját tekintve 

lehet pénz és apport. Az apport lehet szellemi és tárgyi apport. Működésből származó 

finanszírozásról akkor beszélünk, ha a finanszírozás: 

 

   - leírásokból (pl. értékcsökkenés), 

   - eredmény visszatartásból, vagy 

    - tartalékolásból történik. 

 

A vagyon átrendezéséből eredő forrásokat egyrészt a lekötött tőke „kényszerből” történő 

felszabadításából (befektetett eszközök értékesítéséből) az akut likviditási problémák kezelése 

céljából nyerhetjük, másrészt a vagyon átrendezéséből eredő forrásképződést eredményeznek 

azon döntések is, amelyek a racionálisabb készletgazdálkodásból, a feleslegesnek tekinthető 

vagyonelemek értékesítéséből, a forgóeszközök egyéb elemeivel - követelésállomány, 

értékpapírok - való gazdálkodás eredményeként szabadítanak fel pénzforrásokat. 

BANKOK MAGÁNSZFÉRA KÖZSZFÉRA 

Hitelt nyújtanak 
Tulajdonrész ellenében nyújtanak 

tőkét 

POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK 
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14. ábra.  Eldöntendő kérdések és tőkeszerzési alternatívák 
Forrás: Felletár (2010) alapján a szerző 

Forrásnyújtó beléphet-e a 

forrásigénylő tulajdonosi körébe? 

Igen Fúzió mási céggel 
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Fejlesztő tőke 
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Részvénykibocsátás 

Szükséges-e a fejlesztés tárgyának 

tulajdonjoga? 

Nem 
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Nem 

Nem Nem 

eldöntött Nyílt végű pénzügyi lízing 
Operatív lízing 

A forrásigénylő értékelhető gazdasági 

múlttal rendelkezik 

Projekt jellegű finanszírozás Igen, de 
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Jelzáloghitel 
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Igen Fejlesztési hitel Nem Zárt végű pénzügyi lízing 
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15. ábra. A lehetséges finanszírozási formák 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Adott esetben akár jelentős nagyságrendű is lehet ez az összeg.  Az önfinanszírozás külső 

forrásból eredő forrásait 
   - a vissza nem térítendő EU-s és nemzeti (költségvetési) támogatások, 
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Finanszírozás 

Idegen forrás Önfinanszírozás 

(Saját forrás) 
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   - új részvények kibocsátása, 

                                   - más vállalattal való egyesülés  

 

képezik. E források nem tévesztendők össze a "Külső finanszírozás" azon módozataival, 

amelyeket visszafizetési kötelezettség terhel.  

 

A "Külső finanszírozás" módozatai közül a pénzügyi piac szerepe meghatározó. 

Természetesen a vállalat az árupiacon is megjelenik. Az árupiacnak a finanszírozás 

szempontjából is fontos szerepe van, mivel az árupiacok azon teljesítménykapcsolatok révén 

teremtenek finanszírozási forrásokat, amelyek a szállítók és a vállalat között (áruvásárlás 

miatt) illetve a vállalat és a vevők között (áruértékesítés miatt) a beszerzési és értékesítési 

piacon alakulnak ki. E tételek vállalati szinten tehát a követelésekkel való gazdálkodásban,  

mint befektetési döntések; a rövid lejáratú kötelezettségekkel (szállítói tartozásokkal) való 

gazdálkodásban pedig mint finanszírozási döntések jelennek meg.  

 

Az EU-s és a nemzeti támogatások nagyságrendjük, adott esetben saját tőkévé válásuk 

lehetősége miatt a vállalatok finanszírozásban az egyik legfontosabb elemnek tekinthetők. E 

források a vállalat számára tehermentesek és vagy közvetett módon az egyéb bevételeknél 

történt számviteli elszámolás miatt vagy közvetlenül a tőketartalékba történő helyezés 

eredményeként saját forrásként funkcionálnak. Megszerzésük kritériumrendszere, formái, 

mértéke a mezőgazdaság esetében az agrárpolitikai célokkal összhangban, az adott év 

költségvetési politikájának függvényében kerül kidolgozásra.  

 

Az integráció általános megfogalmazásban a különböző vállalatok szoros együttműködését 

jelenti. Szerepe a termelés finanszírozásában elsősorban a kis- és középvállalkozások esetében 

fontos. Piacgazdasági körülmények között az integrációs kapcsolatok is alapvetően piaci 

alapokon működnek, e kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi szemlélet hatja át. A kapcsolati 

viszonyok kialakítását jogi előírások is szabályozzák.  

 

A speciális konstrukciók közül likviditási helyzetünket javíthatjuk, ha a 

követelésállományunkat vagy annak egy részét bevonjuk a finanszírozásba. Ez azt jelenti, 

hogy követelésünk behajtását az erre a célra szakosodott pénzügyi szereplőre, a faktorra 

bízzuk. A faktorálás a vállalkozó áruszállításából, szolgáltatásából eredő, rövidlejáratú 

követelések refinanszírozásának egyik lehetséges módja. A faktoring ügylet során a szállító 

illetve eladó követelését a faktoráló társaság – díj ellenében – átvállalja, illetve megvásárolja.  

 

Eladói szemszögből kell megemlíteni a forfetírozás lehetőségét. Ebben az esetben közép- és 

hosszú lejáratú követelés megvásárlásáról van szó. Az ügylet költségei szintén magasak, a 

követelések tartalma gépekre, beruházási eszközökre, a beruházáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásokra vonatkozik. Ebben az esetben a forfetőr teljes kockázatot vállal. Ez az ügylet 

típus inkább a nemzetközi kereskedelemben gyakori. 

 

Adott pénzügyi kondíciók mellett a hosszú távú befektetések finanszírozásának mondhatni 

nélkülözhetetlen eleme és a modern gazdasági élet jól funkcionáló finanszírozási eszköze a 

lízing. A lízing fő jellemzője, hogy finanszírozási eszköz, ily módon szorosan kapcsolódik a 

bankokhoz is. Ma már törvények (számviteli és adó törvény) által is szabályozott. Lényegét 

tekintve adásvétel kategóriájában helyezkedik el, ha jogi szempontból vizsgáljuk. Egy lízing-

ügylet háromszereplős ügylet. Szereplői: a lízingbe adó, a lízingbe vevő és adott esetben a 

bank. A lízing: a termék átadása olyan szerződés alapján, amely a termék határozott időre 

szóló, de legalább 365 napot meghaladó bérletéről azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a 
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bérlő a tulajdonjogot legkésőbb az utolsó bérleti díj kiegyenlítésével, illetőleg a szerződés 

lejártával megszerzi. A lízing ügylet többféle szempont szerint csoportosítható. Az alábbi 

szempontokat emeljük csak ki, mint ismérveket: 

 

1) A lízing tárgyai lehetnek gépek, berendezések, járművek és ingatlanok. 

2) A lízing ügyletben résztvevők szerint megkülönböztethető belföldi lízing, külföldi 

lízing, illetve bankok által finanszírozott lízing. Külföldi lízing esetében az ügylet 

egyik szereplője külföldi illetőségű. A bankok által finanszírozott lízingnél a gyártó és 

a vevő nem közvetlenül áll egymással kapcsolatban, hanem az ügyletet a bank 

finanszírozza. Ez általában akkor fordul elő, ha a gyártó nem rendelkezik elegendő 

tőkével, és ezért a terméket eladja a banknak, amelyet a vevő felé a bank lízingel. 

3) A lízing alapmódozatai szerint lehet: operatív lízing. Ilyen ügyletben az eszközt 

rövidtávon bérlik. A bérleti idő lejártát követően az eszköz visszakerül a 

tulajdonosához (pl: számítógépek, gépjárművek lízingelése). A pénzügyi lízing áll 

legközelebb a klasszikus finanszírozási ügyletekhez. Ebben az esetben az eszköz 

maradványértéken vagy a nélkül - a kifizetett lízingdíj ellenértékeként -  átmegy a 

lízingbe vevő vállalat tulajdonába. Szervizlízing esetében arról van csak szó, hogy egy 

szervízszolgáltatással kibővül (pl. karbantartási feladatok vállalása) a lízingbe adó 

vállalat részéről az ügylet.  A visszlízing egy sajátos finanszírozási lehetőség. A 

vállalatok ilyen esetben saját eszközeiket adják el a lízingtársaságnak és azonnal 

visszalízingelik tőlük az eladott eszközöket.  Ez mindig pénzügyi lízing, hiszen a 

vállalat nem nélkülözheti az eladott eszközöket. Az eszközök tulajdonjogát a futamidő 

végén újra megszerzi a vállalat.  

 

Az ügylet létrejöttének egyik fontos eleme a lízingdíj. A szerződő felek a lízingdíj összegét 

illetően szabadon állapodnak meg. Szabad megállapodás tárgya a lízingdíj egy-egy részlete, 

és az az összeg, amelynek ellenében a lízingelt tárgy - a futamidő végén - a lízingbe vevő 

tulajdonába kerül. A lízingdíj nagysága úgy kerül megállapításra, hogy az fedezze a lízingbe 

adott eszköz beszerzési árát, az ügylet lebonyolításának költségeit, valamint a kamatot, mivel 

több éven keresztül kerül a díj kifizetésre. Ezen összegeket a lízingszorzó számszerűsíti: 

 

      Fizetendő teljes lízingdíj 

                                Lízingszorzó =  

                    A gép teljes ára 

 

A lízingszorzónak természetesen nyereség tartalma is van. A bérbevevőnél a lízingügylet 

kedvező hatása az, hogy saját forrás nélkül jut hozzá a befektetett eszközhöz, és a lízingdíjat - 

a vonatkozó számviteli és adózási szabályoknak megfelelően - költségként elszámolhatja, az 

tehát adóalapot csökkentő tétel lesz. A bérbeadónak azért kedvező, mert a tulajdonjog az övé, 

amortizációt számolhat el. Pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő mutatja ki a mérlegében a 

vagyontárgyat (bár a tulajdonjog marad a lízingbe adónál), így az amortizáció is nála jelenik 

meg. Kockázata kisebb, mivel a bérlő pénzügyi nehézségei esetén a lízing tárgya nem kerül 

be a "csődvagyonba". Tehát ha a bérlő vállalat csődbe megy, felszámolásra kerül, a 

lízingbeadónak nem kell osztozkodnia a többi hitelezővel a vagyon felett. Ezen túlmenően 

azonban a lízingtársaságok is különböző biztosítékokat kérnek (pl. biztosítás megkötése).  A 

bérbevevőnél az ügylet hátrányaként említhető, hogy a lízingdíj teljes összege magasabb, mint 

az eszköz bekerülési értéke lenne.  Ha a beruházáshoz hitelt vennénk fel, akkor ott is 

jelentkeznének a hitel terhei, de általában a lízingdíjnál kisebb összegben. A lízingdíjat - 

ahogy ezt az előzőekben láttuk- a bérbevevő költségként teljes mértékben elszámolhatja. Hitel 

esetében ez csak a terhekre igaz, a hitelt adózott eredményből kell visszafizetnie. Beruházás 
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esetén viszont az amortizáció jelentkezne adóalap csökkentő tételként. Ezek azok a tételek, 

amelyeket számszerűsíteni kell, és az érvényes banki kamatok, a futamidők, a fizetendő 

nyereségadó kulcs nagyságrendje, és természetesen a vállalat teherbíró képessége alapján 

dönthetünk, hogy lízingelünk, vagy vásárolunk. 

 

A vázolt elvi lehetőségek, módozatok mind a folyamatos működés, mind pedig a 

beruházások, fejlesztések finanszírozásában szerepet kap(hat)nak. A gyakorlati megvalósítás 

során a lehetséges változatok nem nyernek kizárólagosságot, a finanszírozás általában ezek 

kombinációjával történik, illetve történhet.  

 

 

4.5.  A hosszú távú pénzügyi döntések 

 

Az eddig tárgyalt ismeretanyag alapján belátható, hogy miért kell a hosszú távú pénzügyi 

döntéseket és azok forrásait kiemelten is tárgyalni. Ezen döntések egyik legfontosabb 

sajátossága, hogy olyan befektetést eredményeznek, amelyek egy éven túl szolgálják a 

termelést, ezért forrásuk elvileg csak lejárat nélküli, vagy éven túli kötelezettséggel járó forrás 

lehet. E forrásokkal tehát a beruházásokat, és a folyamatos működéshez szükséges forgótőke 

forrásigényét finanszírozzuk. A kapcsolódó finanszírozási források a tőkepiac eszközei és 

saját források lehetnek, nevezetesen: 

 

           hosszú lejáratú idegen források (az értékpapírok; kötvény, részvény, hitelek stb.) 

           saját forrás ( mérleg szerinti eredmény, amortizáció), 

           támogatás (EU-s és nemzeti forrásokból) 

           egyéb források, 

 

Jelen esetben is feladatként jelentkezik a rendelkezésre álló források közötti választás. Kell 

tudnunk rangsorolni a forrásokat. Ismernünk kell tehát az egyes források sajátosságait, a 

kapcsolódó számítási eljárások lényegét, elvi alapjait (Lásd: a 3. fejezet ismeretanyaga).  

 

A kötvények és részvények forrásként történő bevonása (kötvény kibocsátása) csak a tőkeerős 

nagyvállalatok számára járható út. A vállalatok döntő hányadának a tőkepiac egyéb eszközei 

jelentik a reálisabb alternatívát.  

 

A hosszú lejáratú források között meghatározó szereppel bírnak a hosszú lejáratú hitelek. A 

hitelhez való hozzájutás kritérium rendszerét a hitelt nyújtó pénzintézetek és bankok rögzítik. 

E hitelek gazdasági terheinek számszerűsítését el kell végezni, és a különböző kondíciókkal 

bíró hiteleket, azok NPV-je alapján rangsorolhatjuk.  

 

A hosszú lejáratú források között kiemelten kell megemlíteni a támogatásokat. A 

támogatások részben pályázat útján, vagy a termelés viteléhez kapcsolódóan realizálhatók. A 

megvalósítani kívánt fejlesztések kritikus területe a forgótőke (a mezőgazdaságban a tartósan 

lekötött forgóeszköz állomány) növekedésének finanszírozása. Ezt - a jelenlegi gyakorlat 

szerint - a bankok és pénzintézetek nem szívesen hitelezik, az állami támogatásból és egyéb 

forrásokból - pl. EU támogatás - lehet a saját erő kiegészítése céljából pályázni. Az elnyert 

fejlesztési támogatásokat az általános szabály szerint rendkívüli bevételként kell könyvelni, de 

vannak olyan támogatások is, amelyeket – mivel az erről szóló kormányrendeletben ez 

nevesítve megjelenik - a tőketartalékba kell helyezni. A fejlesztési támogatás így vagy 

közvetve – az eredményen keresztül – vagy közvetlenül – a tőketartalék növelésével – a saját 

tőkét növeli. 
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4.5.1.  A beruházások, pénzáramok és forrásstruktúra kapcsolódó kérdései 

 

A beruházás lényegében azt jelenti, hogy a jelenben pénzt adunk ki valamilyen üzleti 

elképzelés megvalósítására, amelytől a jövőben pénzbevételt remélünk. A beruházások, 

projektek megvalósítása előtt tehát döntést kell hozni, meg kell fogalmazni, és 

számszerűsíteni kell a döntés kritériumrendszerét, célszerű elvégezni 

érzékenységvizsgálatokat és kockázatelemezést is.  

 

A 3. fejezetben megismert elméleti összefüggések ismeretében könnyen belátható, hogy a 

befektetésekre vonatkozó elméleti összefüggések a beruházások pénzáramlására is 

vonatkoztathatók. Az elméleti összefüggések adott beruházásra vonatkozó konkrét 

megfogalmazása után nyílik lehetőség arra, hogy számszerűsítsük a döntés 

kritériumrendszerét. A beruházások számszerűsített kritériumrendszeréhez sorolhatók a 

beruházás hatékonyságát kifejező mutatószámok. E mutatószámok közül a dinamikus 

hatékonysági mutatókat tárgyaljuk csak. E mutatók az alábbiak:  

 

 Nettó jelenérték (Net Present Value; NPV) 

 Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return; IRR) 

 Jövedelmezőségi index (Profitability Index; PI) 

 Diszkontált megtérülési idő (Discounted Payback Period;                     

       DPP) 

 

A pénzáramlási folyamatok megbízható megfogalmazása, alapvető feltételét képezi a 

mutatószámok számszerűsítésének, illetve használhatóságának. Ezért célszerű összefoglalni 

azokat az alapelveket, amelyek figyelembevételét nem nélkülözhetjük a pénzáramlások 

leírásánál. Ezen alapelvek a következőképpen fogalmazhatók meg: 

 

 A beruházások értékelésénél csak a pénzáramok relevánsak.(Emlékezzünk rá, hogy a 

pénzáramláson a pénzeszközök áramlását, realizálását érjük). A pénzáram 

legegyszerűbben úgy definiálható, mint a bevételek és kiadások különbsége. A nettó 

pénzáram tehát az adózott eredmény és az amortizáció. 

 

  A pénzáramokat növekményi alapon kell becsülni. Ez azt jelenti, hogy minden 

pénzáramlást, amely a beruházás eredményeként változást okoz a cég vonatkozásában 

is, az elemzésnek magába kell foglalnia. 

 

  A pénzáramlásokat adózott bázison kell mérni, mivel az adó csökkenti az eredményt, 

de ugyanakkor bevételnövelő is lehet. 

 

  Valamennyi közvetett hatást figyelembe kell venni. Ez az elv, a már említett 

forgótőke-szükséglet változásának figyelembevételét jelenti. 

 

  A lehetőségi költségekkel is számolni kell. Ezen elv olyan "költségek" 

figyelembevételét jelenti, amelyek a beruházáshoz felhasznált, lekötött erőforrás(ok) 

alternatív hasznosítási lehetőségének értékével egyenlő (pl. terület, amelyet a 

beruházás igénybe vesz, de eladható is lenne).  

 

  Az inflációt konzisztensen kell kezelni. Ha a diszkontáláshoz névleges kamatlábat 

használunk, akkor a pénzáramlásokat is folyóáron kell számba venni.  
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A beruházások pénzáramlási folyamatát a következő pénzáramok írják le: 

 

1/Kezdő pénzáram. A beruházás érdekében felmerült összes kiadást foglalja magában. 

Összetevői; 

                                          -  A tárgyi eszköz bekerülési értéke 

                                          -  Egyszeri forgóeszköz-szükséglet /forgótőke/ 

                                          -  Igénybevett erőforrások alternatív költsége 

                                          + Selejtezésből adódó bevétel 

                                           Adóhatás 

2/Működésből származó pénzáram 

                                          + Árbevétel 

                                          -  Termelési költség 

                                          + Adózás előtti eredmény 

                                          -  Fizetett adó 

                                           Adózott eredmény 

                                          + Amortizáció 

                                           Folyó működésből származó pénzáram    

                                           Forgótőke változása  

                                      =   A működésből származó pénzáram 

 

A működésből származó pénzáram nem egyéb, mint a beruházás eredményeként kimutatható 

nettó pénzáram. E pénzáram számszerűsítése több problémát is felvet, amelyre röviden ki kell 

térni. Arról van ugyanis szó, hogy nehezen különíthető el egyértelműen a vállalkozás szintjén 

a beruházás, projekt hatásának tulajdonítható forgótőke-változás. Nem feladatunk, hogy 

ennek részleteit e fejezet kapcsán részletesen tárgyaljuk. Most csak elégedjünk meg annyival, 

hogy törekedni kell a pénzáram reális felírására annak érdekében, hogy használható 

eredményeket kapjunk. 

 

3/Végső pénzáram. Ennek két eleme van. Azokat a pénzösszegeket becsüljük, amelyek két 

forrásból származhatnak: 

 

                                        -  egyrészt, a beruházás élettartama végén az eszközök 

                                            értékesítéséből,  

                                        -  másrészt a felszabaduló forgótőkéből. 

 

 

Nettó jelenérték (Net Present Value; NPV) 

Ahogy ezt a 2. fejezetben értelmeztük, az NPV egy különbség jellegű mutató. A 

beruházásokra értelmezve azt fejezi ki, hogy a beruházás tervezett élettartama alatt, a képződő 

pénzáramok diszkontált értékéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora lesz a beruházás 

hozama. Az elmondottaknak megfelelően tehát adódik az alábbi összefüggés 
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ahol                                    C0 = a beruházás egyszeri ráfordítása 

                                           Ct  = a beruházás pénzárama 



 

 

 

87 

                                            t   = a beruházás tervezett élettartama 

                                                   (vagy a hitel futamideje) 

 

Az NPV számításánál kiemelten kell megemlíteni, hogy az NPV nagysága a diszkontáláshoz 

felhasznált kamatláb függvénye. 

 

Beruházások esetében, mivel a pénzáramlás befektetés jellegű - először van a kiadás, utána a 

bevételt adó pénzáramok az NPV a kamatláb monoton csökkenő függvénye. Ez abból a 

tényből következik, hogy annál nagyobb mértékben értékelődik le a jelenbeli befektetett 

pénzösszeg által generált jövőbeli bevétel, minél nagyobb az alternatív befektetési 

lehetőségek által biztosítható hozam, azaz a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb. Abban az 

esetben, ha a pénzáramlás hitel felvétel jellegű - azaz először van a pénzbevétel és utána a 

kiadások, a törlesztés -, akkor az NPV a kamatláb monoton növekvő függvénye (16. ábra).  

 

Ez a megállapítás annak a matematikai megjelenítése, hogy egy kötelezettséggel járó 

pénzáramot annál kedvezőbbnek tekinthetünk, minél magasabb az alternatívaként igénybe 

vehető források ára, azaz a diszkontáláshoz használt hitel, kölcsön kamatlába. Ugyanis minél 

magasabb ez a kamatláb, a jövőbeli kötelezettségek jelenértéke annál kisebb lesz. Ebből 

viszont következik, hogy az NPV-je nagyobb lesz. Nem lehet tehát közömbös számunkra az, 

hogy a külső források bevonása a beruházások finanszírozásába milyen kamatlábak 

érvényesítésével realizálódik, hisz ez a beruházás NPV-jét csökkenti.  
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16. ábra:  A hitelfelvétel NPV-jének alakulása különböző kamatlábak mellett 
(„A”= 1000 eFt, a „B” = 1250 ezer Ft hitelfelvétel esete) 

Forrás: a szerző saját munkája 

 

Miután meggyőződhettünk arról, hogy a hitelfelvétel NPV-je monoton növekvő, könnyebben 

megértjük, hogy a hitelfelvétel miért csökkenti a beruházási változatok NPV-jét. A fentiek 

alapján levonható az alábbi következtetés: mivel a hitelfelvétel NPV-je monoton növekvő, 

szükségszerű, hogy a gazdasági teherrel járó külső források bevonása a finanszírozásba, a 

befektetések NPV-jének alakulására csökkentőleg hat. 
 

 

Belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return; IRR) 
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A belső megtérülési kamatlábnak - mint a beruházások másik megtérülési mutató számának - 

az értelmezése nem jelent különösebb problémát számunkra annak ellenére, hogy ebben az 

esetben nem a kamatláb fogalmának ismétléséről van szó. Emlékezzünk vissza, hogy belső 

megtérülési rátának neveztük azt a diszkontrátát, amely mellett a jövőbeli pénzáramok 

jelenértéke megegyezik az induló befektetés értékével. A beruházások pénzáramának 

számításánál a különböző tényezők együttes hatásának eredőjeként határoztuk meg a 

működésből származó pénzáramot. Ezt az NPV mutatószám meghatározásánál használtunk 

fel. Egy beruházás, vagy projekt létesítése esetén a pénzáramlás megfogalmazása sokkal 

összetettebb feladatot jelent, mint egy kötvény, vagy örökjáradék pénzáramának felírása. 

Beruházások, projektek megtérülésénél az IRR - mutató azt a kamatlábat jelöli, amellyel 

diszkontálva, a beruházás NPV-jének értéke zérus. Tehát a már ismert összefüggés alapján 

felírható az alábbi formula 
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Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az IRR mutató nem feltétlenül vezet jó döntéshez. 

Vannak esetek, amikor a döntéseket csak az NPV alapján szabad meghozni.  

 

 

Jövedelmezőségi index (Profitability Index; PI) 

A jövedelmezőségi indexet (PI) a (16) formula alapján számolhatjuk. 
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A beruházást/befektetést tisztán pénzügyi szempontból akkor célszerű megvalósítani, ha a PI 

értéke PI > 1. Ebben az esetben tehát a működésből származó pénzáram és a végső pénzáram 

diszkontált összege (∑PV) meghaladja a befektetés, illetve beruházás kezdő pénzáramának 

összegét. Ha a jövedelmezőségi index értéke P=1, akkor a befektetés hozama megegyezik a 

kalkulatív kamatlábbal. Ha a PI < 1, akkor a beruházás hozama kisebb, mint a kalkulatív 

kamatláb.  

 

 

Diszkontált megtérülési idő (Discounted Payback Period; DPP) 

A diszkontált megtérülési idő számítása során arra keressük a választ, hogy a beruházás 

megtérülési ideje hogyan alakul. Ennek megfelelően az NPV-t időszakról időszakra 

számszerűsítjük. A megtérülés azon időszakban következik be, ahol az NPV értéke nulla, 

illetve pozitív szám lesz (17. ábra).  
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17. ábra: A dinamikus megtérülési idő grafikus ábrázolása 
Forrás: Nábrádi-Pupos  szerk. (2011) 

 

   

Az elmondottakat kövessük nyomon, egy példa alapján. Fogadjuk el egy beruházási projektre 

vonatkozóan az 5. táblázatban szereplő adatokat.  

 

5. táblázat. A beruházás elemzéséhez felhasznált alapadatok 

 
               me.: ezer Forint 

Megnevezés 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 

Beruházási költsége 33500   - - - - 

Bevételek  17000 18020 19101 20247 21462 

Kiadások  8340 9174 10091 11101 12211 

Amortizációs költség  5700 5700 5700 5700 5700 

Maradványérték -  - - - 5000 

                    Forrás: Saját kalkuláció 

 

A táblázat adatai alapján az árbevétel értéke 17000 ezer Ft/év várhatóan évente 6%-kal 

növekszik. Ez a becsült növekedés fejezi ki az inflációs viszonyokat. A kiadásoknál 10%-os 

inflációs növekedést kalkuláltunk az egyes évek között. A beruházás maradványértéke /végső 

pénzárama/ 5 000 ezer Ft. 

 

A rendelkezésre álló alapadatok alapján nyílik lehetőség a beruházás pénzáramainak 

számszerűsítésére és a hatékonysági mutatók számítására. A pénzáramokat és 

számszerűsítésük algoritmusát a 6. táblázatban találjuk.  

 

A mutatók számszerűsítésénél 8%-os kalkulatív kamatlábbal terveztünk. Kiemelten kell 

megemlíteni, hogy a t0 azt az időpontot jelenti, amelyre a beruházások pénzáramainak 

időértékeit számítjuk.                               

Ha egy beruházás kivitelezési ideje például kettő év, akkor a t0  időpontra kell korrigálni pl. az 

első év beruházási költségét, amelynek elmaradt hozama (1+r)
2
 –szeres és a második év 

elmaradt hozama (1+r)-szeres, e hozamokkal növeljük a beruházás kezdő pénzáramát.  
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A beruházás dinamikus mutatói a táblázatban szereplő pénzáramok alapján az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

NPV r=8,00% 3 319  

IRR 11,68% 

PI r=8,00% 1,099 

 

 

6. táblázat. A beruházás pénzáramainak alakulása 

 

Megnevezés 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 

ezer Ft 

Kezdő pénzáram -33500           

Árbevétel   17000 18020 19101 20247 21462 

Költség (ami kiadás is)   8340 9174 10091 11101 12211 

Amortizáció   5700 5700 5700 5700 5700 

Összes költség   14040 14874 15791 16801 17911 

Adózás előtti eredmény   2960 3146 3310 3446 3551 

Fizetendő adó/16%/   474 503 530 551 568 

Adózott eredmény   2486 2643 2780 2895 2983 

Amortizáció   5700 5700 5700 5700 5700 

Folyó működésből származó 

pénzáram   8186 8343 8480 8595 8683 

Forgótőke változás             

Működés pénzárama   8186 8343 8480 8595 8683 

Végső pénzáram           5000 

PÉNZÁRAMOK -33500 8176 8343 8480 8595 13683 
           Forrás: Saját kalkuláció 

 

 

A beruházást tehát érdemes megvalósítani, mert NPV-je pozitív. Ugyanezt mutatja a 

beruházás belső megtérülési rátája (IRR = 11,68%) is, hiszen magasabb, mint a kalkulativ 

kamatláb (8,00%). A számítások alapján a beruházás az 5. évben, azaz 2013-ra térül meg. Az 

IRR alapján levonható az a következtetés, hogy csak 11,68%-os hozamot adó alternatív 

befektetési lehetőség esetén lesz az NPV nulla.  A kapott eredmények jó támpontot adnak a 

kapcsolódó döntésekhez. Az NPV alakulását az időszakok függvényében a 18. ábra 

szemlélteti. 

 

A modell példában szereplő beruházás finanszírozása a gyakorlatban saját és idegen (vissza 

nem térítendő támogatás és hosszú lejáratú beruházási hitel) forrás igénybevételével is 

történhet. A hozott példa esetében feltételeztük, hogy csak saját forrásról van szó. Fontos 

kérdés, hogy az idegen és gazdasági teherrel is együtt járó források bevonása estén hogyan 

tervezzük a pénzáramokat, a gazdasági teherrel járó külső források pénzáramaival hogy 

korrigálunk stb. A kapcsolódó szakirodalomban számos felfogással lehet találkozni a 

pénzáramok megfogalmazásánál, illetve számszerűsítésénél. Mivel az alkalmazott 

korrekcióknak jelentős hatása van a számított mutatókra, nem haszontalan, ha megvizsgáljuk 

az ok-okozati összefüggéseket a számok tükrében is.   
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18. ábra. A beruházás NPV-je az idő függvényében 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Vegyük tehát jobban szemügyre a számított mutatókat és azok egyes elemeit, és emlékezzünk 

a már megismert elméleti összefüggésekre (2. fejezet). Az NPV számításánál ismételten fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy az NPV nagysága a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb 

függvénye. Beruházások esetében, mivel a pénzáramlás befektetés jellegű - először van a 

kiadás, utána a bevételt adó pénzáram/ok, ezért az NPV a kamatláb monoton csökkenő 

függvénye. Ez abból a tényből következik, hogy annál nagyobb mértékben értékelődik le a 

jelenbeli befektetett pénzösszeg által generált jövőbeli bevétel, minél nagyobb az alternatív 

befektetési lehetőségek által biztosítható hozam, azaz a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb.  

 

Azt is láttuk, hogy abban az esetben, ha a pénzáramlás hitel felvétel jellegű - azaz először van 

a pénzbevétel és utána a kiadások, a törlesztés -, akkor az NPV a kamatláb monoton növekvő 

függvénye. Ez a megállapítás annak a matematikai megjelenítése, hogy egy kötelezettséggel 

járó pénzáramot annál kedvezőbbnek tekinthetünk, minél magasabb az alternatívaként 

igénybe vehető források ára, azaz a diszkontáláshoz használt hitel, kölcsön kamatlába. 

Ugyanis minél magasabb ez a kamatláb, a jövőbeli kötelezettségek jelenértéke annál kisebb 

lesz. Ebből viszont következik, hogy az NPV-je nagyobb lesz. Nem lehet tehát közömbös 

számunkra az, hogy a külső források bevonása a beruházások finanszírozásába milyen 

kamatlábak érvényesítésével realizálódik, hisz ha a hitel pénzáramlásával korrigálunk, az a 

beruházás NPV-jét csökkenti. Miután meggyőződhettünk arról, hogy a hitelfelvétel NPV-je 

monoton növekvő, könnyebben megértjük, hogy a hitel felvétel miért csökkenti a beruházási 

változatok NPV-jét.  

 

Fontos kérdés, hogy a hitelfelvétel pénzáramaival hogyan korrigálunk. A kamat kezelése nem 

jelenthet problémát. Mivel a hitel kamatterhe a pénzügyi műveletek ráfordítása, a beruházás 

tervezett eredményét csökkenti. A törlesztő részlettel való korrekció kérdése azonban már 

óvatosságra int. Ha csak elméletileg és szigorúan matematikai összefüggések alapján kezeljük 

a kérdést, akkor a törlesztés összegével is korrigálni kell a működés pénzáramát. Tehát e 

tétellel csökkentjük a működés pénzáramát. Könnyen belátható, hogy ennek jelentős hatása 

A beruházás megtérülése 
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lesz az egyes mutatók alakulására, azokra csökkentőleg hat. Egyik szakmai indoklás lehet az, 

hogy hitelfelvétel esetén, mivel a törlesztés forrása csak az amortizáció és az adózott 

eredmény lehet, a törlesztésre fordított pénzösszeg megfoszt bennünket attól a lehetőségtől, 

hogy azt újra befektessük pl. egy 8%-os hozamot ígérő befektetésbe. Ha tehát a kamattal és a 

részlettel is korrigálunk, a kapott NPV-k különbségének pontosan meg kell egyeznie a 

törlesztést jellemző pénzáramlás és a törlesztés nélküli pénzáramlások különbségei 

jelenértékeinek összegével. 

 

Véleményünk szerint, mivel a hosszú lejáratú hitel nem egyéb, mint a beruházáshoz 

szükséges mérleg szerinti eredmény megelőlegezése, szakmai szempontból akkor járunk el 

helyesen, ha a hitel gazdasági terheivel – a fizetendő kamattal – korrigáljuk csak a beruházás 

működésének pénzáramát. Szakmai szempontból csak azt tartjuk indokoltnak, hogy a 

beruházás termelje ki az alternatív tőkebefektetés elvárt hozamát, ami 8%. A kérdés tehát az, 

hogy a beruházás ennek a követelménynek megfelel-e úgy, hogy a kamattal csökkentjük csak 

a pénzáramokat.  

 

Az elmondottakat kövessük nyomon a számok tükrében is. Ahogy erre már utalás történt, a 

finanszírozás hitel felvételével is történhet. Fogadjuk el, hogy a felvett hitel összege 10125 

ezer Ft, a kamatláb legyen 6,5 %, a törlesztés annuitásos, és évenként egyszeri alkalommal 

történik, a futamidő 5 év. Számszerűsítsük a hitel pénzáramát.  

 

Első lépésként meg kell határozni a részlet összegét. A részlet számszerűsítéséhez használjuk  

a (13 ) összefüggést, azaz az annuitás faktort számszerűsítjük az alábbi összefüggés alapján:  

 

Annuitás faktor / Törlesztési faktor/ = 
n

n

)r1(r

1)r1(




 

A számadatokat behelyettesítve adódik: 

Annuitás faktor = 15,4
)065,01(065,0

1)065,01(

5

5





 

 

A részlet összege tehát 10125:4,15= 2440 ezer Ft. Ennek ismeretében tervezhető az egyes 

időszakok pénzárama. Az adatokat a 9. táblázatban foglaltuk össze. A részlet megbontása 

kamatra és törlesztésre az alábbiak szerint történik. A kamatot mindig a fennálló 

hitelállomány után kell fizetni. Az első időszak hitelállománya 10125 ezer Ft, ennek a kamata 

658 ezer Ft (10125*0,065). A részletből (annuitásból) levonjuk a kamatot, így kapjuk meg a 

törlesztés összegét. A következő, második időszakra fennálló hitelállomány 8343 ezer Ft 

(10125-1782), ennek a kamata 542 ezer Ft (8343*0,065). A számítás folytatása a már 

megismert algoritmus alapján történik. A táblázat igazolja, hogy a hitelfelvétel NPV-je pozitív 

és monoton növekvő. A hiteltörlesztés pénzáramaival a beruházás pénzáramait, ezáltal NPV-

jét is korrigálni kell. Mivel a hitel kamatát költségként számoljuk el, a beruházás tervezett 

eredményét – a folyamatos működés pénzáramát - csökkenti, ezért a korrekciónál csak a 

törlesztés összegével korrigálunk. A hiteltörlesztéssel korrigált beruházási pénzáramokat a 7. 

táblázat tartalmazza.  

 

Hitelfelvétel mellett – ha a 8.  táblázatban szereplő algoritmust Pénzáramok-1 elfogadjuk –a 

beruházást nem érdemes megvalósítani, mivel az NPV negatív, 8%-os elvárt hozamráta 

mellett. A vázolt hitelkondíciók mellett a beruházás NPV-je  8744 ezer Ft-tal csökkent.  

 

 

(13) 
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7. táblázat. A hiteltörlesztés pénzárama 

 
t Hitel Kamat Törlesztés Részlet 

ezer Ft 

0 10125 - - - 

1 10125 658 1782 2440 

2 8343 542 1898 2440 

3 6445 419 2021 2440 

4 4424 288 2152 2440 

5 2272 148 2272 2420 

Összesen - 2055 10125 12180 

NPV    2055 

                            Forrás: Saját kalkuláció 

 

8. táblázat. A hiteltörlesztéssel korrigált pénzáramok 

 

 

Megnevezés 
t0 t1 t2 t3 t4 t5 

időszakok (ezer Ft) 

Kezdő pénzáram -33500           

Folyamatos működésből származó 

pénzáram   8186 8343 8480 8595 8683 

Kamat   -658 -542 -419 -288 -148 

Kamat adóhatása  105 87 67 46 24 

Törlesztés  -1782 -1898 -2021 -2152 -2272 

Korrigált pénzáram  5851 5990 6107 6201 6287 

Forgótőke változás   - - - - - 

Működés pénzárama   5851 5990 6107 6201 6287 

Végső pénzáram           5000 

              

PÉNZÁRAMOK-1 -33500 5851 5990 6107 6201 11287 

Működés pénzárama  7633 7888 8128 8353 8559 

Végső pénzáram           5000 

PÉNZÁRAMOK-2 -33500 7633 7888 8128 8353 13559 

            Forrás: Saját kalkuláció 

 

 

Az egyes mutatók kapott értékei az alábbiak:  

NPV-1 r=8,00% -5 425  

IRR-1 2% 

PI-1 r=8,00% 0,,83 

NPV-2 r=8,00% 1987 

IRR-2 10 

PI-2 r=8,00% 1,059 

 

 

Az NPV-ék különbsége – a hitel nélküli és hitellel történő finanszírozási változatok között – 

pontosan meg kell, hogy egyezzen a törlesztést jellemző pénzáramlás és a törlesztés nélküli 

pénzáramlások különbségei jelenértékeinek összegével. A 10. táblázatban szerepelő 

Pénzártamok-2 algoritmus szerint, a hiteltörlesztés összegét nem vesszük figyelembe, így az 

NPV értéke 1987 ezer Ft.  
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Ha a hitel mellett 8375 ezer Ft vissza nem térítendő állami támogatás is kapunk, a vállalat 

számára a kezdő pénzáram 25125 ezer Ft (33500-8375). E finanszírozási konstrukció esetén a 

számított mutatószámok az alábbiak:  

 

 

NPV 2 329  

IRR 11% 

PI 1,092 

 

Érthető, hogy az állami támogatás – nem jár gazdasági teherrel – a beruházás pozícióját 

javítja.  

 
 

4.6. A rövid távú pénzügyi döntések, avagy a folyamatos működés finanszírozása 

 

A vázolt elméleti ismeretanyag alapján kijelenthető, hogy a rövid távú pénzügyi döntések a 

folyamatos működés finanszírozásával vannak összefüggésben, és a forgóeszközökkel való 

gazdálkodásra terjednek ki. Ebben az esetben a finanszírozás nem jelent tehát mást, csak 

"annyit", hogy a forgóeszközök körforgásának forrásigényét biztosítsuk. Láttuk, hogy az 

értéktermelő folyamatok gazdasági értelemben a forgóeszközök körfogását jelentik, és azt is, 

hogy a számviteli értelemben vett forgóeszközök fogalma tágabb, mint a körforgásban 

megjelenő forgóeszközöké. A központi kérdés tehát az, hogyan gazdálkodunk a forgótőke 

elemeivel.  

 

Azt is tudjuk, hogy a körforgás azt az időtartamot jelöli, amely a kiindulási állapotot jelentő 

pénz formából a termelésbe fektetett eszközök megtérüléséig, az újabb pénz formában történő 

megjelenésig eltelik. Ezen körforgáshoz, illetve annak egyes elemeihez kapcsolódóan hozott 

döntések alakítják és egyben meg is határozzák a körfogás gazdasági terheit és forrásigényét 

is (lásd: 4. ábra). A kapcsolódó döntések és a körfogás egyes elemeinek összefüggéseit a 19. 

ábra szemlélteti.  

 

A forgóeszközökhöz kapcsolódó 

esemény megjelenési forma döntés 

Induló tőke Pénz, apport Korábbi időszak döntéseinek 

eredménye. 

Anyagbeszerzés 

      - Készletezés 

Anyagkészlet 

Szállítók 

Mekkora legyen az egyszerre 

rendelt mennyiség? 

Fizetések teljesítése Pénz Miből, mikor fizessünk ?    

 

Termelés 

Befejezetlen termelés 

Félkész termék 

Milyen technológiát 

alkalmazzunk? Mit 

termeljünk? 

Késztermék 

     - Készletezés 

     - Értékesítés  

 

Késztermék készlet 

Vevők 

 

Mikor értékesítsünk, milyen 

fizetési feltételekkel ? 

Követelések behajtása, 

pénzügyi realizálása 

 

Pénz 

Hogyan történjen a 

követelések behajtása? 

 

19. ábra. A forgóeszközök körforgása és a kapcsolódó döntések 
Forrás: a szerző saját munkája 



 

 

 

95 

A rövidtávra szóló döntések általában egyszerűbbek, de ez semmi esetre sem jelentheti azt, 

hogy kevésbé fontosak. A forgótőkével való gazdálkodás – divatos kifejezéssel forgótőke-

menedzsment - a forgóeszközökre és a rövid lejáratú kötelezettségekre, állományuk nyomon 

követésére és tervezésére, a követendő finanszírozási stratégiák kialakítására terjed ki. 

 

A vázolt összefüggések alapján belátható, hogy a szükséges forgótőke nagyságára az azt 

meghatározó valamennyi elem állományának alakulása hatással van. Ezen hatások – 

jellegüket tekintve - objektívek és szubjektívek lehetnek. Az objektív tényezőkhöz sorolható 

pl. a fizetési határidők, a termelési folyamatok jellege által meghatározott körforgás 

időtartama stb. Ezekre nincs, vagy csak kis mértékben tud hatni a pénzügyi menedzsment. A 

szubjektív tényezők a kapcsolódó döntésekből következnek, pl. pótlólagos források bevonása, 

fizetési határidők kitolása stb. Létezik tehát a forgótőkének egy optimális szintje, amely a 

folyamatos termelés (működési ciklus) állandó nagyságú elemeként definiálható. Fontos 

sajátossága, hogy nincsenek rá hatással az állományát alakító szezonális jellegű változások. 

Ha ez mégis bekövetkezik, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy működési zavar 

lép(het) fel. E következtetésünkkel azonban nem lehetünk teljes mértékben elégedettek. Igaz 

ugyan, hogy ezen állandóság a forgótőkének, mint mérőszámnak az erőssége, de ugyanakkor 

egyben ez a gyenge pontja is. Ezt pedig azért mondhatjuk, mert a forgótőkét alkotó elemek 

kockázata és likviditása is eltérő. Továbbá, mivel a bruttó elszámolás elve nem érvényesíthető 

- kötelezettségeinket a készletekkel nem lehet kiegyenlíteni - a "guruló" forintot ebben az 

esetben sem tudjuk nélkülözni. Meg kell ismerni tehát a forgótőke elemeivel való gazdálkodás 

lehetőségeit. 

 

4.6.1. Gazdálkodás a forgóeszközökkel 

 

A forgóeszközökkel való gazdálkodás végső soron a forgótőkével való gazdálkodást is jelenti. 

A vázolt összefüggések ismeretében belátható, hogy a velük való gazdálkodás – a körforgás 

pénzügyi vetülete miatt – a folyamatos működés forrásigényét is befolyásolja. A pénzügyi 

döntések tárgyalásánál fontos alapkérdésként említettük azt is, hogy mennyit fektessünk be 

forgóeszközökbe? Hogy a forgóeszközök állományának nagysága sok, vagy kevés, az 

önmagában nem dönthető el, hisz az adott termelési folyamat sajátosságai ezt alapvetően 

meghatározzák, gondoljunk csak egy termelő, vagy egy szolgáltatást nyújtó vállalatra. Ha a 

kapcsolódó pénzügyi döntések szubjektív elemeit befektetési szempontból vizsgáljuk, a 

vállalat rövid távú pénzügyi politikája engedékeny, ha a forgóeszközök aránya az 

árbevételhez, vagy az összes eszközértékhez viszonyítva magas. Ellenkező esetben a 

pénzügyi politikát szigorúnak nevezzük. 

 

Az engedékeny politika esetén magas a vállalat likvid eszközeinek aránya, liberális a cég 

kereskedelmi hitelezési politikája, magas a készletekben lekötött tőke értéke. A szigorú, rövid 

távú pénzügyi politikára – értelemszerűen – a fentiekben említettek ellenkezője az igaz.  E két 

szélsőséges politika között kell megtalálni a legmegfelelőbbet, az optimálist. Ennek egzakt 

módon való meghatározása nem könnyű feladat. Optimálisnak a forgóeszközök azon szintje 

tekinthető, amely a vállalat tehermentes vagyonának növekedését a lehető legnagyobb 

mértékben segíti elő. A fenti kívánalom megfogalmazásánál nehezebb feladattal állunk 

szemben, ha a konkrét döntéseket kell meghoznunk. Mivel a forgóeszközök csoportja nem  

 

homogén elemekből áll, ezért az azt alkotó elemek (készletek, követelések, értékpapírok és 

pénzeszközök) optimális szintjének meghatározása jelenti a konkrét és egyben nehezebb 

feladatot. Ezen elemekkel való gazdálkodás szempontjait a későbbiekben részletesen is  
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elemezzük. A továbbiakban – a forgóeszközök szintjén maradva – néhány elvi kérdéssel és 

összefüggéssel foglalkozunk. 

 

A forgóeszközökhöz kapcsolódó pénzügyi döntéseknél az alábbiakat célszerű szem előtt 

tartani: 

  a/ A hozott döntés milyen hatással lesz a vállalat 

      jövedelmére és annak kockázatára? 

  b/ A forgóeszközök adott szintjének fenntartása 

      mennyibe kerül? 

 

A forgóeszközök szintjének kifejezésére használt mutatók az alábbiak: 
 

 

   ahol:  FE: forgóeszközök értéke 

    ÖE: összes eszközérték 

    ÁB: árbevétel 

    Fszint: forgóeszközök szintje 

 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a mutató értéke alapvetően függ az ágazati sajátosságoktól 

(pl.: szolgáltatás, kereskedelem, bányászat, mezőgazdaság forgóeszköz-igényessége nagy- 

mértékben eltérnek egymástól). 

 

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy a forgóeszközök szintjének alakulása hogyan 

befolyásolja a vállalat hozamát és annak kockázatát? A kockázat és az elvárt hozam közötti 

kapcsolat alapján mondhatjuk, hogy  

 

   a/ ha kisebb a kockázat, kisebb az elvárt hozam is, vagy 

   b/ a rövidebb időtávra vonatkozó befektetések kockázata 

       kisebb, mint a hosszú távra szólóké. 

 

Ha elfogadjuk a fenti megállapításokat és azok valóban igazak, akkor ebből következik, hogy 

az értékesítés bármely szintjén, a nagyobb Fszint mutatóval bíró vállalatok hozama és 

kockázata kisebb, mint az alacsonyabb Fszint mutató mellett. Tehát e cégek hozama, de 

kockázata is kisebb. 

 

Ha egy vállalat többet fektet be forgóeszközökbe, feltételezhetően nagyobb lesz a 

készletszintje, de jobban ki tudja szolgálni a piaci megrendelőket, és ha a partnerek 

megbízhatóak, több lesz a pénze is, így fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, a 

körforgás ideje csökken stb., azaz javul a likviditási helyzete. Ez azonban csak az egyik 

megközelítési mód. A forgóeszközök egyes elemei – pl. pénzeszközök, forgatási célú 

értékpapírok – ugyanakkor alacsony hozamot adnak. A vázolt feltételek esetén a vállalat 

többet fektet be valóban likvid eszközökbe, ugyanakkor ezzel rontja jövedelemtermelő 

képességét. 

 

ÁB

FE
Fvagy

ÖE

FE
F

intszintsz
==



 

 

 

97 

Ha a „b” esetet vizsgáljuk, megállapítható, hogy éppen fordított helyzettel állunk szemben. 

Növekedhet a vállalat jövedelme, de nagyobb lesz a kockázata is.  

 

A forgóeszközök optimális szintjének meghatározása megközelíthető a felmerülő költségek 

oldaláról is. A fennálló kölcsönhatásokat a 19. ábra szemlélteti.  

 

A vizsgálat tárgya ebben az esetben az adott Fszint mutató mellett a költségek számszerűsítése, 

tehát, hogy mennyibe kerül az adott szint fenntartása.  Ebből a szempontból a költségek kettő 

csoportra különíthetők 

 

    a/ a likviditás költsége és  

    b/ a likviditás hiányának költsége. 

 

A nagyobb likviditás fenntartása többlet költséggel jár együtt, mivel többet kell készletezni, 

nőnek a raktározás költségei, a szállítási költségek, és a többlet forgóeszközökbe lekötött tőke 

        Költség(Ft) 

 

 Optimális Fszint   Fszint (%) 

 

 

19. ábra. A forgóeszközök szintjének hatása a költségek alakulására 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

haszonáldozat-költsége is nagyobb lesz. A likviditás hiányának költsége akkor merül fel, 

amikor a vállalat alacsonyan tartja készleteit, konzervatív kereskedelmi hitelezési politikát 

folytat, azaz alacsony a Fszint mutató értéke. A likviditás hiányának következménye lehet, 

hogy kedvező üzleti lehetőségek maradnak el, mivel nem rendelkezik a vállalat szabad 

pénzeszközökkel, tehát mozgástere beszűkül, vevőket veszít el stb. Végső soron, csökkenhet 

az árbevétele, fizetési kötelezettségeinek nem tud határidőre eleget tenni, elindul a csőd felé. 

 

Az elmondottakat összegezve megállapítható, hogy ha egy vállalat többet fektet be 

forgóeszközökbe, akkor növekszik a likviditás, de csökken a likviditás hiányából eredő 

költség. Ellenkező esetben viszont csökken a likviditás költsége, de nőni fog a likviditás 

Összes költség 

Likv.hiányának 

költsége 

Likviditás 

költsége 
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hiányából adódó költség. A forgóeszközök optimális szintjének meghatározása tehát azon elv 

alapján történhet, amely a két költség együttes összegének minimalizálását teszi lehetővé.  

 

 

4.6.2. Gazdálkodás a vevőkkel 

 

Mivel a készletgazdálkodással kapcsolatos ismeretanyag más tantárgy/ak keretében 

megtárgyalásra került, ezzel nem foglalkozunk. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy a 

készletgazdálkodás színvonala – főleg egy terméket előállító vállalat esetében – jelentős 

pénzügyi kihatással bír. A forgóeszközökön belül a követelések állománya képezi - a 

készletek mellett - a második legnagyobb csoportot. Piacgazdasági körülmények között a 

fizetési feltételekben a felek szabadon állapodnak meg. Az áru vagy szolgáltatás teljesítése és 

az ellenérték megfizetésének időpontja általában nem esik egybe. Érvényesül tehát a pénz 

fizetési eszköz funkciója, melynek konkrét megjelenési formáit a vállalat vagyonmérlegében a 

"Követelések áruszállításból és szolgáltatásból" (Vevők)  és a "Váltókövetelések" képezik. 

Ezen ügyletek végső soron - mivel az áru ellenértéke kiegyenlítésének megengedett 

halasztásáról van szó - hitelnek minősülnek. A hitelnek ezt a típusát kereskedelmi hitelnek 

nevezzük.  

A "Vevők " állományának alakulását az eladó vállalat hitelezési feltételei alapvetően 

meghatározzák. Ezen hitelezési feltételek között lehet megemlíteni az alábbiakat: 

      

a) Hitelezési időszak időtartama. Azaz időtartam, amelyre a kereskedelmi hitelt 

nyújtják. Az esedékesség napjával zárul, pl. 30 nap. 

b) Engedmény. Mértékét feltételekhez kötik, és a számla névértékének %-ában  

állapítják meg. 

c) Az engedmény igénybevételére jogosító időszak. A hitelezési időszaknál 

rövidebb időtartam, pl. ha a vevő 10 napon belül fizet, akkor 2% engedményt 

kap. 

 

Az engedmény %-os mértéke éves szintre vetítve az alábbi összefüggés alapján határozható 

meg:  

11 









m

m

i
e  

 

ahol:  

 

i = névleges hozam 

m = periódusok száma 

 

Tételezzük fel, hogy a számla ellenértéke 200 ezer Ft, és az előzőekben említett kondíciókat 

adtuk a vevőnek. Érdemes-e élni a felkínált lehetőséggel? Az engedmény elfogadása esetén 4 

eFt az engedmény összege. Ellenkező esetben viszont 20 napos kereskedelmi hitelhez jutunk, 

amely a kapcsolódó számítások alapján 43,8%-os éves, effektív kamatlábnak felel meg, mivel 

a 4 ezer Ft a 196 ezer Ft-nak (200-4) 2,04%-a. Ezt azért számolhatjuk a fenti összefüggés 

alapján, mert az engedmény mértéke felfogható a 196 ezer Ft kamatának, ami éves szintre 

vetítve, a periódusok száma m=18 (360:20) – 43,8% effektív kamatlábnak felel meg. Az 

engedmény mértékét és a piaci kamatlábat összevetve, valamint a mindenkori pénzügyi 

helyzetünket figyelembe véve dönthetünk a felkínált lehetőség elfogadásáról.  
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A vázolt és a kapcsolódó egyéb feltételek - pl. szezonális ütemezés, a költségek mérséklését 

eredményező számlázás-technikai megoldások - alkalmazásának lehetőségét befolyásolják az 

ágazati sajátosságok, a vállalat általános helyzete, a külső források és befektetési lehetőségek 

kondíciói is. Meghatározó szerepe azonban a pénzügyi menedzsment döntéseinek van. A 

kereskedelmi hitelpolitikai döntések meghozatalánál hatékony segédeszköz lehet a költség-

haszon elemzés is. 

 

A kereskedelmi hitelezés kiterjesztésének előnyei lehetnek: 

 a vevőkör kiterjesztése és  

 a forgalom megőrzése, illetve növekedése. 

 

A kereskedelmi hitelezés kiterjesztésének költségei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 a termelési, értékesítési és adminisztratív költségek növekedése, 

 az engedmény csökkenti az árbevételt, de a körforgás idejét is, 

 a vevőkör kiterjesztése veszteséggel is együtt járhat (pl: kevésbé megbízható vevők 

is partnerek lesznek, ezért nőhet a behajthatatlan követelések állománya), 

 a vevőállomány haszonáldozati költsége, 

 az adózás hatásának számszerűsítését is el kell végezni. 

 

Mivel a vevőállomány kiterjesztése az abba való befektetést jelenti, ezért indokolt a 

vevőállomány haszonáldozati költségének a figyelembevétele is. Hogy érdemes-e befektetni a 

vevőállományba, azt a befektetés és a befektetés révén képződő pénzáramlásoknak a 

befektetéstől elvárt hozammal diszkontált értéke alapján dönthetjük el, azaz kiszámítjuk a 

vevőállományba történő befektetés NPV-jét. A kapcsolódó döntések megalapozása, az alábbi 

vizsgálatok eredményei alapján történhet: 

  

1. A kereskedelmi hitelkockázat elemzése. Meghatározó eleme a vállalat kereskedelmi 

hitelpolitikájának. Annak becslését kell elvégezni, hogy a különböző kategóriákba sorolt 

vevők milyen valószínűséggel tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, a vevőállomány 

hogyan oszlik meg a pontosan-, a késedelmesen-, vagy a nem fizető kategóriák között. Ennek 

alapját a partnerektől beszerzett információk és azok elemzése képezi.  

 

2. A vevők kategorizálása. A vevők kockázati szempontból való minősítését és a 

különböző kategóriákba való besorolását jelenti az előzőekben említett 5C alapján számított 

index vagy összes pontszám alapján. Ennek meghatározó elemei a tényezők kiválasztása és 

súlyuk meghatározása. A tényezőket az 5C-re alapozva számított pénzügyi mutatók jelentik. 

A súlyok meghatározására használatos statisztikai eljárás a többváltozós diszkrimináns 

elemzés (MDA).  

 

3. A hiteladás kritériumrendszere. A kritériumrendszer kialakításával végső soron 

három, bizonyos szempontból egymással is ellentétes célt kell összhangba hozni, nevezetesen: 

 az értékesítés maximalizálását,  

 a "rossz" hitelek-  és  

 a vevőállomány haszonáldozat-költségének minimalizálását. 

 

A hármas cél érvényesítése nem könnyű feladat. Mint minden döntésnél, ebben az esetben is 

össze kell vetni a kereskedelmi hitelpolitika eredményeként jelentkező bevétel- és 

költségnövekményt. Ha az eredmény pozitív, akkor érdemes kiterjeszteni a hitelnyújtást, ha 

negatív, akkor - érthető módon - nem. Ebben segíthet a kockázati index, vagy összes 
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pontszám értékének számszerűsítése, amely érték alatt a hiteladást meg kell tagadni. 

Nyilvánvaló, hogy a magasan minősített vevő esetében nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

fizetési kötelezettségét határidőre teljesíti. Ebből azonban nem vonhatjuk le azt a 

következtetést, hogy a magas pontszám jelenti a jobb hitelezési politikát. A pontértéket úgy 

célszerű kialakítani, hogy az a nyereség, amit a cég elveszít(het) a jó üzleti partnerek esetleges 

kizárásával, ne haladja meg azt a nyereséget, amit a "rossz" vevők kiszűrésével nyer(het).  

 

4. A vevőállomány menedzselésének értékelése. A pénzügyi vezetés fontos feladata az 

ellenőrzési funkció, a vevőállomány analitikus nyilvántartása, annak nyomon követése. Ezt a 

vonatkozó adózási jogszabályok is előírják (pl: ÁFA-val kapcsolatos elszámolás), de fontos 

szerepe van a terv-tény adatok összehasonlításában is. A követelések átlagos futamidejének a 

tervtől való eltérése felhívhatja a figyelmet a jelentkező problémákra. Ennek meghatározása a 

következő összefüggés alapján történhet: 

 

árbevétel Éves 

365 nyVevöállomá
futamid őÁtlagos


  

 

Mivel ez egy átlagszám, az értékesítés idényszerűségére rendkívül érzékeny, ebből eredően 

kevésbé megbízható. Mérsékelhető a torzító hatás, ha az átlagos vevőállományt és az 

átlagszámítás időtartamának megfelelő árbevételt szerepeltetjük az összefüggésben. 

 

A másik elterjedt módszer a vevőállomány "kor" szerinti összetételének kimutatása. Ez 

választ ad arra, hogy a követelésállományból mekkora összegek, milyen részaránnyal, milyen 

hosszú időtartam alatt nem folytak be. E módszer alkalmazása is érzékeny az idényszerűségre. 

 

 

4.6.3.  Gazdálkodás a pénzeszközökkel 

 

A forgóeszközök további elemei a pénzügyi és elszámolási eszközök. A pénzeszközök 

konkrét formái a készpénz, a csekkek, az elszámolási betétszámla és az egy évnél rövidebb 

időre lekötött bankbetétek. A másik csoportot a piacképes értékpapírok képezik. Az 

értékpapírok közül azok sorolhatók a forgóeszközök csoportjába, melyeket a vállalat egy éven 

belüli forgatási céllal vásárolt annak érdekében, hogy kamatjövedelemre, vagy 

árfolyamnyereségre tegyen szert. 

 

 A szűkebb értelemben vett pénzgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi döntések 

megválaszolandó kérdései, hogy mennyit fektessen be a cég pénzeszközökbe és 

értékpapírokba. Ebből következően a pénzgazdálkodás két legfontosabb részterülete 

 

  - a likviditás biztosítása mellett a pénzeszközállomány optimális szintjének  

                          meghatározása, és az 

  - átmenetileg "fölösleges" pénzeszközállomány befektetése. 

 

Vizsgáljuk meg a rövid lejáratú értékpapírokkal való gazdálkodás szempontjait. Ahogy ez 

már említésre került, ebben az esetben az átmenetileg "fölösleges" pénzeszközök 

befektetéséről van szó. Ugyanakkor egy újabb döntési problémával is találkozunk, 

nevezetesen, hogy milyen értékpapírokat vásároljunk. Más megfogalmazásban, milyen 

portfóliót alakítsunk ki.  
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A pénz időértéke szempontjából – ahogy ezt már láttuk - az értékpapírok a különböző 

időpontbeli pénzek elcserélésének eszközei. Ezen értékpapírok vásárlásánál - mivel a 

tulajdonos számára az értékpapír vásárlása befektetés -, a befektetők fő szempontjai a 

biztonság, a likviditás és bizonyos kamatjövedelem elérése, a lehető legkisebb kockázat 

mellett. Fogadjuk el azon állítást, hogy a pénzpiaci értékpapírok árfolyama általában stabilabb 

és kisebb a kockázatuk. Ennek pedig az magyarázata, hogy ezen értékpapírok fő kibocsátói a 

kormány (kincstárjegyek), a bankok és a pénzügyileg stabil, tőkeerős vállalatok. 

 

A pénzpiaci értékpapírok többségére jellemző, hogy névérték alatt (tehát diszkonttal) kerülnek 

eladásra. Természetesen vannak kamatozó pénzpiaci értékpapírok is. A diszkont típusú 

értékpapírok esetében pl. a befektetés hozama az árfolyamnyereség, amely a névérték és a 

vételi árfolyam különbségeként definiálható. Hozamának számszerűsítése a bank-diszkont 

módszer alapján történik. Ez az egyszerű kamatszámításra épül. A pénzügyi év 360 nap. A 

diszkontráta (DR) meghatározása az alábbi összefüggés alapján számítható: 

 

 DR =     Névérték - Vételi árfolyam   x                360                

    Névérték       Napok száma a lejáratig 

 

 

A befektetések rangsorolásához szükségünk van a DR átalakítására, ami a DR befektetési 

hozammá történő átalakítását jelenti az alábbi összefüggés alapján: 

 

 

 IR  =             360  x   DR     

    360 (DR x Napok száma a lejáratig) 

 

    IR  = a befektetés évi hozama % 

 

Tételezzük fel, hogy 13,7 %-os diszkonttal bocsátottak ki 90 napos kincstárjegyet, amelyet 

megvásároltunk. Mennyi volt a kincstárjegy árfolyama, és milyen hozamot eredményezett? 

 

  Árfolyam  =  100 - [(13,7 x 90):360] = 96,575 

  

   %546,3100
575,96

575,96100
DR

90



  

 

   %184,14100
90

360546,3
IR

Žves



  

 

A kincstárjegyek tehát rövidtávú befektetések, likviditásukat fokozza a másodlagos piac léte. 

Ez a másodlagos piac a tőzsde. Tőkeerős vállalatok közvetlenül a pénzpiacon is szerezhetnek 

rövid lejáratú forrásokat kereskedelmi kötvények kibocsátásával. Ezen értékpapírok 

kibocsátása általában zárt körben, aukció keretében és diszkont árfolyamon történik. A 

kibocsátó oldaláról forrásszerzési, a vásárló szempontjából viszont rövid távú befektetési 

lehetőség. Mivel ezeket vállalatok bocsátják ki, kockázatosabb befektetésnek minősíthetők, 

mint a hasonló futamidejű kincstárjegyek. A kibocsátó vállalatok esetében ugyanis fennáll a 

csőd, vagy fizetésképtelenség veszélye.  

 

Röviden meg kell még említeni a visszavásárlási megállapodásokat, amelyek értékpapírra 

vonatkozó eladási-, és visszavásárlási szerződésen alapulnak. Az ügylet tehát két szerződés 

* 100 
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aláírásával jön létre. Az egyik szerződésben a befektető (hitelnyújtó) megvásárolja az 

értékpapírt a banktól, vagy egy másik hitelfelvevőtől (pl. egy brókercégtől). A másik 

szerződés ugyanerre az értékpapírra vonatkozik, csak a hitelfelvevő visszavásárlási 

kötelezettségét tartalmazza egy magasabb áron és egy jövőbeni időpontban. Az ügyletben 

kormányzati papírok, kincstárjegyek szerepelnek. A vétel- és a magasabb visszavásárlási ár 

közötti különbség az a kamat, ami a befektető haszna. Az ilyen ügyletek általában egy napra 

szólnak, de léteznek hosszabb lejáratú megállapodások is. A felek ún. "folytonos szerződést" 

is létrehozhatnak. Ilyen esetben a cég megállapodik számlavezető bankjával, hogy egy adott 

összeget meghaladó pénzét fektesse be visszavásárlási megállapodásba. 

 

 

4.6.4.  A rövid lejáratú források 

 

A vázolt körforgás elemeinek sorrendjét követve - a folyamatos működéssel összefüggésben -

első forrásként említhetjük a szállítói hitelezést, amely az áru- és teljesítménykapcsolatokból 

ered, tehát kereskedelmi hitelnek minősül. A hitelnek ezt a fajtáját, - eladói minőségben 

ugyan - a követelésekkel való ismeretek tárgyalásánál már értelmeztük. Jelen esetben tehát 

nem eladói, hanem vevői pozícióban vagyunk, a szállítóval szemben áll fenn kötelezettségük. 

Ez a forrás a klasszikus üzleti tevékenységet folytató vállalatok rövid lejáratú kötelezettségei 

között a mérlegben megtalálható. Súlyát a források között az üzleti tevékenység típusa, 

mérete alapvetően meghatározza. Mint ismeretes, ez a kereskedelmi hitel a könyvviteli 

nyilvántartásban "kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból" (Szállítók) címen jelenik 

meg. 

 

A tartós passzívák a folyamatos működéssel összefüggésben, mondhatni "automatikusan" 

képződő források. A különböző időpontbeli és utólagos fizetési kötelezettségekből erednek. 

Pénzügyi fedezetük a megtérülésként jelentkező saját forrásban, az árbevételben képződik. 

Pénzügyi teljesítésükre azonban nem folyamatosan, hanem késleltetve, törvényekkel 

szabályozott időpontokban kerül sor. Ezen források főbb elemei a munkabér, adó, TB és 

kamattartozások, valamint egyéb költségként elszámolt, de pénzügyileg nem realizált 

kötelezettségek. 

 

A folyamatos működés forrásai között számolhatunk külső eredetű forrásokkal is. Ilyen 

tehermentes forrásként lehet megemlíteni az üzemviteli állami költségvetési támogatásokat, 

és a felvett hitelekhez igényelhető kamattámogatást is. Ezen támogatások mértéke, 

könyvviteli elszámolása az adott évre vonatkozóan változhat.  

 

A pénzpiac eszközei között meghatározó szerepe van a kereskedelmi bankok és pénzintézetek 

által nyújtott hiteleknek. A bank hitelszerződés alapján nyújt hitelt. A hitelszerződésben a 

bank arra vállal kötelezettséget, hogy rendelkezésre tartási jutalék ellenében meghatározott 

összegű hitelkeretet tart a szerződő fél rendelkezésére, és e hitelkeret terhére - a szerződésben 

megfogalmazott feltételek mellett - kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. 

A kölcsönszerződésben a bank köteles a meghatározott összeget a szerződésben foglalt 

feltételeknek megfelelően az adós rendelkezésére bocsátani. Az adós pedig köteles a kölcsön 

összegét a szerződés szerint visszafizetni, továbbá a hiteldíjat megfizetni. A hiteldíj a 

kamatot, bankköltséget, a rendelkezésre tartási jutalékot, és a biztosítási díjat foglalja 

magába. E tételek képezik a hitelek gazdasági terheit.  

 

A bank, amikor hitelt nyújt, érthető módon számol a kérelmező anyagi-, pénzügyi helyzetének 

változásával. Ezért a bank biztosítékokat követel és különböző szempontok alapján, minősíti a 
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kérelmezőt. A minősítés több szempont alapján történhet. A hiteldöntést alapvetően 

befolyásoló szempontrendszer kialakítása a vállalatok pénzügyi helyzetének vizsgálatára épül, 

a legtágabb értelemben vett gazdasági feltételrendszerekkel összefüggésben. Ez utóbbi a 

makrogazdasági tendenciák vizsgálatát, és az ágazat helyzetének - mint szűkebb környezetnek 

- az elemzését foglalja magába. A vállalat pénzügyi helyzetének vizsgálata a különböző 

pénzügyi mutatók alapján történik. A hitel igénylésének és elbírálásának folyamatában az 

alábbi tevékenységek merülnek, illetve merülhetnek fel: 

    

    üzleti terv készítése, 

    hitelkérelem kimunkálása (összhangban az üzleti tervvel), 

    a hitelkérelem mellékletét képező dokumentumok csatolása, 

    a hitelkérelem beadása, 

    a hitelkérelem ellenőrzése a bank által, 

    a kérelmező minősítése a bank által, 

    döntés a kérelemmel kapcsolatban. 

 

A fenti tevékenységek tartalmi vonatkozásokban a banki igényeknek megfelelően eltérhetnek 

egymástól. Ezért mindig célszerű a bankhoz fordulni a hitelkérelem tartalmi és formai 

követelményeit illetően.  

 

A hiteleket többféle szempont alapján csoportosíthatjuk. A csoportosítási szempontok közül 

csak az alábbiakat emeljük ki.  

 

1. A fedezet jellege szerint  
 

  - fedezettel rendelkező hitelek 

- kézizálog hitel (lombard hitel) 

- jelzáloghitel 

      - okmányos hitel 

  - fedezet nélkül nyújtott hitel 

- biancó hitel 

 

A hitelezésben a fedezeti elv érvényesítése nem nélkülözhető. Ezért - általában - csak akkor 

folyósítanak a bankok hitelt, ha annak a fedezete megvan. A hitelfedezet az az érték, amelyet 

pénzzé téve a hitel és kamatainak visszafizetésére elegendő pénz áll rendelkezésre. A hitel 

fedezeteként használt biztosítékok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 

Személyi-         és       Tárgyi-,  

      biztosítékok 

    

   Kezesség    Óvadék 

   Bankgarancia    Zálogjog 

Jelzálog jog 

Kézizálog jog 

Zálogjog jog 

 

A kezesség azt jelenti, hogy ha az adós nem fizet, akkor a kezes tartozik helyette fizetni. A 

kezes lehet természetes személy, vagy jogi személy (vállalat).  
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A bankgaranciát a bankok vállalják ügyfeleikért. Ezzel lehetővé teszik számukra, hogy az 

ügyfél egy másik banknál hitelt vegyen fel. Ez az egyik legjobb fedezet, mivel a hitelező bank 

kockázata az ügyfelével szemben ugyanaz, mintha a garanciát vállaló bank adott volna hitelt. 

 

Az óvadék olyan tárgyi jellegű biztosíték, ami csak pénz és értékpapír lehet, és a banknak át 

kell adni. Ha az adós nem fizet, akkor a bank a követelését a nála elhelyezett óvadékból 

közvetlenül kiegyenlíti.   

 

A zálogjog esetén a zálogtárgyra elidegenítési (értékesítési) kényszer vonatkozik. A bank, az 

adós nemfizetése esetén, csak a zálogtárgy értékesítéséből származó árbevételből tudja 

követelését beszedni. Amennyiben a bank a tartozást kiegyenlítette, a fennmaradó összeg - az 

óvadék és a zálogjog esetében egyaránt - az adóst illeti. 

 

A jelzálogjog esetében a hitel fedezete ingatlan (termőföld, telek, épület). A bank jelzálogjoga 

az adott ingatlanra a telekkönyvi bejegyzéssel jön létre, e mellett az ingatlanra elidegenítési és 

terhelési tilalmat, valamint opciós vételi jogot is érvényesíteni lehet külön megállapodás és 

eljárás alapján. Ezt külön be kell jegyeztetni. 

A kézizálogjog érvényesítésének tárgya valamilyen ingó dolog. A leggyakoribb dologi 

biztosíték valamilyen forgóeszköz, pl. piacképes értékpapír, vevőkkel szembeni követelés, 

vagy készlet. A piacképes értékpapírt a bankban letétbe kell helyezni. A vevőkkel szembeni 

követelés is lehet a kért hitel fedezete. Ebben az esetben az adós, követelését a bankra 

(hitelezőre) engedményezi, teljes visszkeresettel. Ha tehát a vevőtől nem folyik be a 

követelés, akkor az adósnak kell a hitelt visszafizetnie. A bankok ilyen esetekben a 

követelésállománynak csak bizonyos százalékáig nyújtanak hitelt. A készletek dologi 

biztosítékként való felajánlása és a bank által történő elfogadása esetén a hitelszerződésben az 

adós a készletek szinten tartását vállalja. A készletértékesítési lehetőségétől teszi függővé a 

bank, hogy azok könyvszerinti értékének mekkora hányadát fogadja el biztosítékként. 

 

A készletek fedezetként való elfogadásának egyre nagyobb szerepet kapó eszköze az, amikor 

a bank valamilyen áruokmányt kap. Ennek intézménye a közraktár és az áruhoz kapcsolódó 

okmány, a közraktárjegy, amit a közraktárban tárolt áruról a közraktár állít ki. Két része van: 

a zálogjegy és az árujegy. A bank ezen ügyletben az adóstól a zálogjegyet kapja meg. Az 

ügylet létrejötte esetén az áru feletti rendelkezési jog és a tulajdonjog elválik egymástól. A 

rendelkezési jogot a zálogjegy, a tulajdonjogot az árujegy testesíti meg. A közraktárból az árut 

csak a két jegy egyidejű felmutatásával lehet elszállítani. Mivel a zálogjegy a banknak 

átadásra került, a rendelkezési jogot a bank gyakorolja. Ha az adós a felvett hitelt visszafizeti, 

ezzel kiváltja a zálogjegyet és visszanyeri az áru feletti rendelkezési jogot is. Az adósnak az a 

lehetősége is megvan, hogy a hitel visszafizetése előtt az árujegyet értékesíti. Az árujegy 

megvásárlója ezzel kötelezettséget vállalt az eladó hitelének visszafizetésére, mivel a 

zálogjegyet neki kell kiváltania, hogy a rendelkezési jogot is megszerezze az áru felett. Az 

ügyletek a tőzsdén is létrejöhetnek, az árujegy többször is gazdát cserélhet. A tőzsdei 

spekulánsokat az motiválja, hogy az áru értéke emelkedni fog, azaz a hitel lejáratakor az áru 

értéke nagyobb lesz, mint a hitel összege. Ha az adós nem fizet, a bank a zálogjegy birtokában 

az árut elárverezteti.  

 

A mezőgazdasági vállalatok számára fokozott jelentőséggel bír, hogy az állam - az üzemviteli 

támogatás egyik eszközeként - is garanciát vállal (garancia alapot hoz létre) egy 

meghatározott hitel-összeg erejéig. 

 

 2. A hitel lejárata szerint a hitelek lehetnek 
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    - rövid lejáratú (˝1 év) 

    - közép lejáratú (1-5 év között) 

    - hosszú lejáratú ( 5 év) hitelek. 

 

A rövid lejáratú hitelek a forgóeszköz, vagy üzemviteli hitelek. A közép és hosszú lejáratú 

hitelek a beruházások, fejlesztések idegen forrásai.  

 

3. A hitelszerződés tartalma szerint 

  

    Kötelezettség-vállalási hitelek 

     - kauciós hitelek 

     - elfogadvány hitelek 

     - okmányos meghitelezés (akkreditív-nyitás) 

 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a hitel és a kölcsön külön fogalmak, nem 

szinonimák. A hitel a lehetőséget jelenti, a pénzkölcsön a folyósított pénz. A kölcsön 

pénzeszközök ideiglenes átengedése, tehát a hitel pénz formában történő lehívása. A 

kötelezettség-vállalási hitelek jellemzője, hogy a pénz mozgása nélkül történik a hitelezés. A 

bank tehát ilyen esetekben saját hitelképességét „adja kölcsön”, javítva ezzel a hitelkérelmező 

hitelképességét, segíti gazdálkodását.  

 

Kauciós hitelek esetében a bank az ügyfeléért vállal garanciát (lásd: bankgarancia). 

 

Elfogadvány hitelek esetében a bank megengedi ügyfelének - egy meghatározott összeg 

erejéig - hogy rá váltókat intézvényezzen, tehát felelősséget vállal a váltó névértékének 

kifizetéséért. 

 

Az okmányos meghitelezés (akkreditív-nyitás) elsősorban a külkereskedelmi forgalomban 

játszik szerepet. A bank akkreditív nyitásával kötelezettséget vállal arra, hogy - a kapcsolódó 

feltételek teljesítése esetén - ügyfele helyett fizet. 

 

4. Technikai formák szerint a hitelek lehetnek 

     - folyószámlahitel 

     - számlahitel és 

     - leszámítolási hitel. 

 

Folyószámlahitel olyan megállapodás alapján jöhet létre, amikor az ügyfél és a bank abban 

állapodnak meg, hogy a bank az ügyfél pénzforgalmi számlájáról túlfizetést is teljesíthet, egy 

adott összeg erejéig. Az ügyfél tehát kötelezettségét teljesíti, holott a folyószámla egyenlege 

erre nem nyújt fedezetet. A megállapodás alapján a bank az átutalást teljesíti. Az ilyen 

hitelezés általában rendkívüli likviditási probléma megoldására jöhet szóba, egészen rövid 

lejárati idő jellemzi. A túlfizetés kiegyenlítése a befolyó árbevételből automatikusan 

megtörténik. 

 

A számlahitel a hitel klasszikus formája. Nagyobb összegek és néhány hétnél hosszabb 

finanszírozási igény esetében alkalmazzák. Ennek egyik speciális formája a rulírozó hitel. 

Lényege, hogy a bank egy hitelkeretet nyit az ügyfélnek a forgóeszközök finanszírozása 

céljából. Ebből a keretből az ügyfél a jelentkező igényének megfelelően felhasznál, majd 

visszafizeti, és újra igénybe veheti. Az ügyletet kamat és rendelkezésre tartási jutalék is 

terheli. 
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Értesítés a faktorügyletről 

(3) 

Követelés behajtása 

(5) 

Áruügylet 

vevője 

1.1.1.1 F

Faktorcég 
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Áru, szolgáltatás (1) 

Követelés 

A leszámítolási hitel az ügyfél által a bankhoz benyújtott valamilyen értékpapír - általában 

váltó - leszámítolással meghatározott jelenértékének kifizetését jelenti. Ebben az esetben a 

hitel törlesztése a váltó lejáratakor a váltóadóstól való beszedéssel realizálódik. A váltó 

leszámítoltatásával tehát forráshoz jutunk. 

 

Könnyen belátható, hogy az értékpapírok nem csak befektetési, hanem forrásteremtési 

lehetőségek is, ha nem vevői, hanem kibocsátói pozícióban vagyunk (pl. kereskedelmi 

kötvény). 

 

Likviditási helyzetünket javíthatjuk, ha a követelésállományunkat - vagy annak egy részét - 

bevonjuk a finanszírozásba. Ez azt jelenti, hogy követelésünk behajtását az erre a célra 

szakosodott pénzügyi szereplőre, a faktorra bízzuk. A faktorálás a vállalkozó áruszállításából, 

szolgáltatásából eredő, rövidlejáratú követelések refinanszírozásának egyik lehetséges módja. 

A faktoring ügylet során a szállító, illetve eladó, követelését a faktoráló társaság – díj 

ellenében – átvállalja, illetve megvásárolja. Ezáltal az eladó, illetve a vevő a lejárat előtt juthat 

pénzeszközeihez. A faktoring ügylet szereplőit, működési mechanizmusát szemlélteti a 20. 

ábra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pénzügyi folyamat      

                                                          Reál folyamat 

       Teljesítmény, információs kapcsolat 

 

20. ábra. A faktorálás szereplői és folyamata 
Forrás: Tóth (1993) alapján a szerző 

 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy az ügyletnek három szereplője van, 

Áruügylet 

eladója 
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 a faktoring szolgáltatás vevője (az áruügylet eladója), aki a faktorálást végző  

pénzintézettel köt szerződést, amelyben a pénzintézet vállalja, hogy a fizetési határidő 

előtt hajlandó a vevő követeléseit megvásárolni, 

 a faktoring szolgáltatás nyújtója, vagyis a pénzintézet, amely eladja a szolgáltatást az 

áruügylet eladójának, 

 az áruügylet vevője, akinek fizetési kötelezettsége van az áruügylet eladójával 

szemben. 

 

A faktorcég – a követelés megvásárlása előtt – bonitálja (megvizsgálja) az ügyfelet, és csak 

abban az esetben köti meg az eladóval a szerződést, ha a vevők pénzügyi helyzetét 

megfelelőnek tartja. Ezen túlmenően kritérium még az is, hogy a követelések a felek által ne 

legyenek vitatottak. A követelés – mivel rövid lejáratról van szó – beruházáshoz nem 

kapcsolódhat, és a követelés feletti rendelkezési jog sem lehet korlátozott. További kritérium 

még, hogy az érintett vállalat ellen, csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás eljárás 

nem folyhat. 

 

Ha a fentiekben említett követelmények teljesülnek, a felek megkötik a faktoring szerződést, 

azaz létrejön az ügylet. Ez után a faktor cég értesíti az ügyfele vevőjét, hogy fizetési 

kötelezettségét neki (a faktorcégnek), és ne az eladónak teljesítse. Ezek után a faktor kifizeti - 

a szerződésben meghatározott pontok alapján - kötelezettségét, függetlenül attól, hogy neki az 

áruügylet vevője fizetett-e. Ezt követően a faktor vezeti a vevő adósnyilvántartását és behajtja 

tőle – a szerződésben meghatározott futamidőn belül- a tartozását. Az ügylet lebonyolításáért 

a faktor cég faktorálási díjat számol fel. A faktorálási díj többek között a faktordíjat, kamatot 

és kezelési költséget is tartalmazza. A faktorálás hátránya a magas faktorálási díj, amely a 

követelés összegének 1-2 %-a lehet. A faktorálásnak különböző típusai lehetnek attól 

függően, hogy mi a csoportosítás szempontja: 

 

a/ A visszkereseti jog alapján a következők: 
 

- Old-line (teljeskörű) faktorálás: Ebben az esetben a faktor visszkereseti jog érvényesítése 

nélkül veszi meg az ügyfele számlaköveteléseit, ami által a követelés esetleges 

behajtatlanságából eredő kockázatot is átvállalja. 

- Visszkereseti joggal ellátott faktorálás: Annyiban tér el az előzőtől, hogy ebben az 

esetben a faktor társaság az áruügylet vevőjének nem fizetése esetén érvényesíti 

visszkereseti jogát, azaz a szállítótól (a faktor ügyfelétől) követeli meg a fizetést. 

b/ Földrajzi elhelyezkedés szerint megkülönböztetjük a  

  - belföldi faktorálást, illetve 

        - külföldi faktorálást. 

c/ A finanszírozás módja alapján a faktorálás lehet: 

- finanszírozó, illetve 

- esedékességi faktorálás 

-  

Az előbbi esetben arról van szó, hogy a faktor társaság a követelés összegéről bemutatott 

számla alapján a számla értékének mintegy 80-90%-át piaci kamatláb mellett meghitelezi az 

ügyfelének. A faktor kockázatvállalása alapján ennél a típusnál is megkülönböztetjük a 

visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás lehetőségét. Az esedékességi faktorálás 

esetében viszont a szerződések majdnem mindig visszkereset nélküliek, tehát a faktor a 

szerződésben megállapított időpontban köteles fizetni, függetlenül attól, hogy ő megkapta-e a 

vevőtől a követelését.  
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Eladói szemszögből kell megemlíteni a forfetírozás lehetőségét. Ebben az esetben közép- és 

hosszú lejáratú követelés megvásárlásáról van szó. Az ügylet költségei szintén magasak, a 

követelések tartalma gépekre, beruházási eszközökre, a beruházáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásokra vonatkozik. Ebben az esetben a forfetőr teljes kockázatot vállal. Ez az ügylet 

típus inkább a nemzetközi kereskedelemben gyakori. 

 

A folyamatos termelés finanszírozásában fontos szerepe van, illetve lehet az integrációs 

kapcsolatoknak is. Piacgazdasági körülmények között az integrációs kapcsolatok is - 

alapvetően - piaci alapokon működnek. E kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi szemlélet hatja 

át. A kapcsolati viszonyok kialakítását jogi előírások is szabályozzák. Értelmezzük röviden a 

kapcsolódó fogalmakat, segítve ezzel a tartalmi kérdések megértését is. 

 

Az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló, minimum egy évre szóló, de 

általában közép- vagy hosszú távú szerződéssel szabályozott olyan együttműködés, amelyben 

az egyik fél, az integrátor piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik félnek, az 

integráltnak. Az integrátor különböző termelői és pénzügyi szolgáltatásokkal segíti a  

vállalkozót, vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális (azonos 

termelőtevékenységet folytató integráltak összefogása), és vertikális (egy adott termékpályán 

az egymásra épülő tevékenységet folytatók összefogása), vagy a fentiek kombinációja. 

 

Az integrátor az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó, aki az integráltakkal integrációs szerződést köt, amely alapján többek között 

 

- segíti és koordinálja az integrált partner termelését, 

- a termeléshez szükséges forgóeszközöket a sajátvagyonából, vagy 

a saját nevében felvett  hitelekből részben vagy egészben finanszírozza, 

- a szerződés tárgyát képező terméket feldolgozás vagy továbbértékesítés 

céljából felvásárolja, 

- technológiai és/vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít az integrált igénye 

szerint, 

- az igénybe vett támogatásokat és kedvezményeket az integráltnak továbbadja, 

illetve az elszámolás során azt érvényesíti. 

 

Az integrált olyan gazdálkodó szervezet, magánszemély, egyéni vállalkozó, amely/aki az 

integrátor gesztori tevékenységét igénybe kívánja venni, az integrációs szerződésben vállalt 

kötelezettségeit teljesíti, illetve a kapott szolgáltatások szakszerű felhasználását biztosítja. 

 

Az integrációs szerződés a Ptk. elvein alapuló olyan – egy vagy több éves időtartamra szóló – 

keret-megállapodás, amelyben a szerződő felek (az integrátor és az integrált) tevékenységüket 

összehangolják. Az integrátor kötelezettséget vállal arra, hogy az integrált 

termelőtevékenységét segíti, megfinanszírozza, az integrált igényének megfelelően a terméket 

felvásárolja, illetve az integrált részére különféle szolgáltatásokat nyújt, és a felvett 

agrárágazati támogatásokat az integrálttal elszámolja. Az integrációs kapcsolatok szereplőit a 

21. ábra szemlélteti. Az integrációnak különösen a mezőgazdasági és a kapcsolódó feldolgozóipari 

termékpályák (pl. cukorrépa termelő és cukorgyár kapcsolata) érintettjei között van jelentősége. Az 

integrációs kapcsolatok kialakítása és eredményes működése a kis és közepes agrárvállalkozások 

számára fokozottabb jelentőséggel bír, mivel a pénzintézeti minősítés alapján kevésbé minősülnek 

hitelképesnek. Ennek viszont az a következménye, hogy a mezőgazdasági termelés ismert sajátosságai 

miatt a folyamatos termelés finanszírozási igényének biztosítása megoldhatatlan feladatok elé 
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állíthatja a vállalkozókat. Gondoljuk csak el, hogy pl. a cukorrépa termesztés első egy forintjának 

felmerülésétől mennyi idő telik el a termék értékesítéséig, mi több az árbevétel pénzügyi realizálásáig. 

A 21. ábrán a kapcsolati viszonyok egyértelműek. A kis és közép vállalkozások számára 

fontos azon lehetőségek kihasználása, amelyek az integrátor szervezetek részéről - 

természetesen nem önzetlenül - a termelés előfinanszírozása és egyéb szolgáltatások nyújtása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 . ábra. Az integrációs kapcsolatok szereplői és a kapcsolatok rendszere 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

révén realizálhatók. A megkötött szerződésekben kerülnek rögzítésre azok a konkrét 

szolgáltatások és kötelezettségek, amelyek az érintett partnerek közötti viszonyt szabályozzák. 

Az integrátor vagy termeltető részéről nyújtott szolgáltatások - adott kamatláb érvényesítése 

mellett - a termesztéstechnológia több elemének finanszírozására terjedhetnek ki, pl. 

növényvédőszer és műtrágya költség meghitelezésére, a betakarítás költségének 

meghatározott mértékig történő térítésére stb. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a 

termelő és feldolgozó vállalatok érdekei nem esnek egybe. Az integrátor szerepét felvállaló 

szervezetek között lehet találni olyan üzleti szervezeteket is, amelyek csak kereskedelmi 

tevékenységet - műtrágya, növényvédőszer forgalmazás - folytatnak, de némi többletprofit 

realizálása érdekében  - árukapcsolás révén - felvállalják az integrátor szerepét is, mintegy 

közvetítői kereskedelmet bonyolítanak le.  

 

Az említett elvi lehetőségek, összefüggések az érintett kérdéskör nagyvonalú felvázolásának 

tekinthetők csak. Számos, e kapcsolati viszonyokat meghatározó kérdés - pl. a helyi 

adottságok, a gazdálkodó tőkeellátottsága stb. - tárgyalására nem került sor. Reális döntést 

csak a helyi adottságok alapos ismeretében hozhatunk. 

Közvetlen 

kapcsolat 

Termelő Feldolgozó Külkereskedő 

Lokális jellegű 

Nagy kapacitással 
rendelkező 

Pénzintézet szállító 

Előfinan- 

szírozás 

Finanszírozás 

nélkül Integrátor szervezetek 

Termelési rendszerek 

Feldolgozóipari vállalatok 

Kereskedelmi vállalatok 

Egyéb vállalatok 

Előfinanszírozás 

Egyéb szolgáltatás 
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Az ismeretanyagot ellenőrző és kompetenciát fejlesztő kérdések 

 

1. A termelési/ értékteremtő/ folyamatok gazdasági vetületei 

 

A) A tananyag számonkérése 

 

1) A termelési folyamat, mint termék előállítási rendszer értelmezése. 

2) A termelési folyamat, mint a forgóeszközök körforgása. 

3) A termelési folyamat gazdasági vetületei. 

 

2. A vállalat, mint gazdasági rendszer, a vállalat és környezete pénzügyi 

kapcsolatai 

 

4) A vállalat, mint gazdasági rendszer főbb sajátosságai, ennek pénzügyi aspektusai 

5) A vállalat és környezeti közötti kapcsolatok pénzügyi aspektusai. 

 

B)  Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) A reál- és pénzügyi folyamatok mely elemei jelennek meg a vagyon mérlegben? 

2) Mely gazdasági események és mérleg tételek utalnak/utalhatnak a vállalat pénzügyi  

         piacon való megjelenésére? 

3) A pénz funkciói megjelennek-e a vagyon mérlegben, ha igen melyek ezek,   

         melyik mérlegtételhez köthetők ? 

4) A vagyon mérleg mely tétele utal az állam szerepére? 

5) A vagyon mérleg mely tételei utalnak a társaság input és output piacon való  

         megjelenésére ? 

 

3. A pénzügyi döntések megalapozása, a kapcsolódó kalkulációk elméleti 

alapjai 

 

3.1-3.3. ALFEJEZETEK 

A) A tananyag számonkérése 

 

Pótolja a hiányzó szövegrészeket 

 

1. A különböző ..................................pénzek ..................................számunkra eltérő,  

      ezért a pénz .........................................sem homogén. 

 

2. Ha a kamatláb   .........................................................a ……………………………periódus 

rövidebb, akkor ………………………………………….arányos osztással kell 

meghatározni a …………………………………….érvényes kamatláb nagyságát. 

 

3. A kamat a .........................................és a ........................................tőkeérték különbsége. 
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4. Az induló tőkeérték = ............................/....................................   

 

5. Névleges kamatláb...................................................................................... 

6. Effektív kamatláb........................................................................................ 

7. A pénz időérték-kalkulációján azt értjük, amikor egy adott...........................…………... 

meghatározzuk a ....................................mértékét. 

8  A kamattényező azt fejezi ki, hogy a .............................………………….időtartam alatt a 

…………………..............................hányszorosára növekszik. 

9 A diszkont a .........................……………..és a …………….................................érték 

különbsége. 

10 …………..................................kamatozás esetén a …..............................kisebb, mint a 

vele egyenértékű kamatláb.  

11 Ha a ...........................…..tőkésítik, akkor .........................................……………... 

kamatszámításról beszélünk. 

12 A kamat a ...............................…………………..tőkeérték és a.................................... 

tőkeérték különbsége. 

13 …..............................................a kamattényező az idő......................………függvénye. 

 

14 Ha a kamatozási időtartam a kamatláb érvényességi időtartamával nem egyezik meg, 

ilyen esetekben a jövőbeli tőkeérték olyan függvénynek tekinthető, amelynek függet- 

len változói a ………………………......................................................................... 

15 .................................................kamatozásról akkor beszélünk, ha  "T" hosszúságú 

…………..................................vonatkozó kamatozásról van szó 

16 A váltó  megvásárlását tehát úgy tekinthetjük, mintha a váltót leszámítoló, a............ 

..................................………összegével megegyező..............................nyújtana  az  

...............................................................időtartamra,……......................................... 

...........................................……………. egyenértékű kamatlábbal 

17 Ha a kamatozási időtartam és a diszkontláb érvényességi időtartama azonos, akkor a váltó 

leszámítolt értéke :……………………………................................................... 
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18 Egyenértékű kamatozás esetén a......................................kisebb, mint.......................... 

…………................................................. 

19 A gyakorlati életben az…………. ........................................ akkor használják, ha a 

kamatozási időtartam........................................…………………………..rövidebb. 

20    Kamattényező ……………………………………………………………………… 

21 Konverziós periódus………………………………………………………………... 

22 Diszkonttényező……………………………………………………………………. 

23 Ha az éven belüli konverziós periódusok hossza végtelenül kicsi……………………….. 

:................................................................................................beszélünk. 

24 Állandó éves névleges kamatláb esetében az éves …………………………………... 

mértéke a ……………………………..periódusok számának függvényében alakul. 

25 Kamatos kamatozás esetén, ha a jövőbeli tőkeérték ismeretében annak jelenbeli értékét 

akarjuk meghatározni, akkor……………………………………………...…………. 

26 Valamely jövőbeli érték jelenértéke a…………………………………, mint …………... 

………………..változónak a függvénye. 

27 Diszkonttényező................................................................................... 

28 A pénz időérték-kalkulációja............................................................................. 

……………….................................................................................................... 

29 Érvényességi időtartam:...................................................................................... 

30 Jövőbeli tőkeérték:............................................................................................ 

 

B) Kompetenciát fejlesztő feladatok 

 

1/A tárgyév végén 62720 Ft kiadása lesz. Mekkora összeget kell bankba tennie, hogy 14 %-os 

kamatláb és kamatos kamatozás esetén a december 31-én felvett tőke fedezze kiadását? A 

konverziós periódus hat hónap. 

 

2/ 100 E Ft-ért értékpapírt vásárolt és biztos benne, hogy két év múlva 130 E Ft-ért el tudja 

adni. Mekkora befektetésének hozama? 
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3/ Menyasszonyának 40 E Ft-ért aranyláncot vásárolt. Miután a postás kétszer csöngetett, Ön 

úgy döntött, hogy a láncot visszaveszi és elcseréli értékpapírért, amely egy év múlva jár le és 

hat hónapos lekötés esetén 10 % hozamot ígér. (A lekötés ismételhető) Barátja a láncot 

megvásárolta volna Öntől  44 E Ft-ért. Ön maradt az értékpapír mellett. Helyesen döntött-e? 

 

4/ Mint vállalkozó 2500 E Ft összegű követelése van a vevővel szemben. A vevőnek - a 

megállapodás szerint - harminc napon belül kellene fizetni. A vevő felhívta Önt telefonon, 

hogy a 20. napon kifizeti az Ön követelését. Ad Önnek 2400 E Ft-ot. Elfogadja-e az ajánlatot, 

ha a kamatláb 12 %? 

 

5/ Mennyi pénzt kap kézhez három hónap múlva, ha 100 E Ft-ja három hónapos lekötés 

esetén 24 %-kal kamatozik?  

 

6/Mennyi az 50 E Ft névértékű váltó diszkontált értéke, ha a váltó 50 nap múlva jár le. A 

diszkontláb 36 %-os. 

 

7/ Mennyi a 40 nap múlva esedékes  2oo E Ft névértékű váltó diszkontált értéke, ha a 

kamatláb 24 %.  

 

8/ Hány %-os diszkontláb felel meg 25 %-os és 12 %-os kamatlábnak, egyenértékű kamatozás 

esetén? 

 

9/. Ha négy év múlva fizetendő 1331 E Ft jelenértéke 1000 E Ft, mennyi a második év 

diszkonttényezője? 

 

10/ Mennyi pénzt fektetett be 14 %-os kamatláb mellett, ha kettő és fél év múlva 80 E Ft-ot 

kapott kézhez? A konverziós periódus hat hónap. 

 

11/ 200 E Ft-ért kukoricát vásárolt és biztos benne, hogy egy év múlva 280 E Ft -ért el tudja 

adni. Mekkora a befektetés megtérülési rátája? 

 

12/ A tárgyév végén 100 E Ft kiadása lesz. Mekkora összeget kell bankba tennie kamatos 

kamatozás esetén, ha a kamatláb 10 % és a konverziós periódus három hónap? 

 

13/ A helyi pénzintézethez benyújtott egy 200 E Ft névértékű váltót a lejárat előtt 10 nappal. 

Mennyi pénzt kap kézhez - egyenértékű kamatozást feltételezve - ha a kamatláb 14 %? 

 

14/ Mekkora kamat terheli vállalkozását az alábbi pénzáramok esetén, ha a hitelfelvétel a 

hónap első napján, a törlesztés a hónap utolsó napján történik és a kamatláb 14 %. 

me.: eFt 

Megnevezés VII. IX. XI. XII. 

Felvett hitel 500 150  80 

Hiteltörlesztés  50 200  

 

15/ Mennyi kamatot írtak jóvá és mennyi pénz volt azon a folyószámlán a zárás időpontjában, 

amelyen az alábbi pénzmozgások történtek? 

   2012. január 1. Nyitó összeg: 10000 Ft 

            február 10. Kivét   5000 Ft 

           március 20. Betét 20000 Ft 

           március 30. Zárás 
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A kamatláb 14%, egy hónap 30 nap, a felszámított kezelési költség 2000 Ft. 

 

16/ Mennyiért érdemes megvásárolni azt az értékpapírt, amely 2 év és 5 hónap múlva 100 E 

Ft-ot ígér, ha ezen tőkebefektetéssel a piaci kamatlábnak megfelelően 10%-os hozamot 

szeretnénk elérni? 

 

17/ Mennyit ér 100 E Ft öt év múlva, ha a kamatláb 10%? 

 

18/ A helyi pénzintézethez leszámítolás céljából benyújtott egy 4500 E Ft névértékű váltót. A 

kamatnapok száma 83 nap, a leszámítolási kamatláb 20%. Mennyi pénzt kapott kézhez? 

 

19/ Megvásároltunk 100 E Ft-ért egy követelést, ami négy év múlva 150 E Ft-ot ígér. Jól 

döntöttünk-e, ha a piaci kamatláb évi 8%? 

 

20/ Egy gazdasági társaság leszámítoltatja a birtokában lévő 126 nap múlva esedékes 6 millió 

Ft – ról szóló váltót. A leszámítolást végző bank úgy állapítja meg a diszkont kamatlábat, 

hogy a váltókövetelés érvényesítésekor ugyanakkora kamatbevételhez jusson, mint ha 126 

napra adott volna rövid lejáratú kölcsönt. Ezen túlmenően a leszámítoláskor levonja a váltó 

névértékének 1,5%-át is kezelési költség címén. A bank a rövid lejáratú hitelt 12,5%-os 

kamattal nyújtja. Mennyi pénzt kap kézhez a váltótulajdonos?(A pénzügyi év 360 nap) 

 

Minősítse az alábbi állításokat 

Az alábbi állítások közül melyik igaz(I) és melyik hamis(H) ? Karikázza be a döntésének 

megfelelő betűt! 

 

1. Egyenértékű kamatozás esetén a diszkontláb mindig kisebb a vele egyenértékű 

kamatlábnál  

I H 

 

2. Minél rövidebb a hátralévő idő, adott kamatláb mellett a jövőbeli pénzáram jelenértéke 

annál nagyobb 

I H 

 

3. Ha a kamatláb 25 %, akkor a diszkontláb 20 %. 

I H 

 

4. A diszkontláb = Diszkont : Jövőbeli tőkeérték 

I H 

 

5. A kamat a befektetetett pénz és a kapott pénz különbsége 

I H 

 

6. Az induló tőkeérték = Kamat : Kamatláb 
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I H 

 

7. A kamatláb szokásos érvényességi időtartama az adós és hitelező megállapodásától 

függ. 

I H 

 

8. Ha a havi kamatláb 2%, akkor az éves tényleges kamatláb 24 %. 

I H 

 

9. Diszkontáláskor a különböző, jövőbeni időpontokban aktuális, egymással össze-mérhető 

pénzek árfolyamáról van szó.  

I H 

 

10. A diszkonttényező csak egyszerű kamatozás esetén használható 

I H 

 

11. Egyenértékű kamatozás esetén a diszkontláb és a kamatláb egyenlő egymással 

I H 

 

12. Egyenértékű kamatozásról akkor beszélhetünk, ha „T” hosszúságú periódusra vonatkozó 

kamatozásról van szó, és az „r” kamatláb és „d” diszkontláb egyenértékű. 

I H 

 

13. Jelenérték számításról akkor beszélünk, ha a jövőbeli tőkeérték és jelbeli tőkeérték 

ismeretében a diszkontlábat akarjuk meghatározni. 

I H 

 

14. Állandó éves névleges kamatláb „i” esetében az éves tényleges kamatláb „i” mértéke a 

konverziós periódusok számának függvénye. 

I H 

 

15. Folytonos kamatozásról akkor beszélünk, ha naponta történik a tőkésítés. 

I H 

 

16. Az árfolyam számítási feladatok esetében a jövőbeli érték és a kamatláb ismeretében 

keressük a tőke jelenbeli értékét. 

I H 

 

17. A hozamszámítási feladatok esetében a piaci kamatlábat határozzuk meg. 
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I H 

 

17. A kamatos kamatszámítás alapösszefüggése alkalmas arra, hogy a kamatozási időtartamot 

meghatározzuk. 

I H 

 

18. Kamatos kamatszámítás esetén a diszkonttényező a kamatos kamat reciproka. 

I H 

 

19. A váltó leszámítolása esetén a különböző időpontbeli pénzek cseréjéről van szó. 

I H 

 

A 3.4 FEJEZETHEZ 

 

A) A tananyag számonkérése 

1) Mi a járadékszámítás elméleti háttere? 

2) Milyen járadéktípusokat ismer? 

3) Mi jellemzi az örök járadékot? 

4) Értelmezze az annuitás jelenértékét? 

5) Ismertesse a hiteltörlesztések pénzáramait? 

6) Ismertesse a törlesztési faktor szerepét és számszerűsítésének algoritmusát? 

7) A hozam, a megtérülés elméleti hátterének összefüggései. 

 

B) Kompetenciát fejlesztő feladatok 

1) Lakásának szigetelése 500 E Ft-ba került. Ennek eredményeként a tüzelőanyag 

megtakarítás tervezett összege 25 E Ft/év. Ha a kamatláb 10 %-os , hány százalékos éves 

tüzelőanyag-áremelkedés igazolja döntése helyességét ? 

 

2) Spórolós Lujza öt évvel a nyugdíjazása előtt évente 10 E Ft-ot helyez el a bankba 20%-os 

kamatláb mellett. Az ötödik évé végén felvett összegből fedezni tudja-e a Kanári szigetekre 

tervezett üdülését, melynek tervezett költsége 130 E Ft? 

 

3) Mennyit kellett volna Lujzácskának befizetnie, hogy fedezze az utazás költségeit? 

 

4) Negyedévenként 1000 Ft-ot helyezünk el a bankba, évi 12%-os kamatláb mellett.   

Mekkora összeg áll rendelkezésünkre három év múlva? 

 

5) Mennyiért érdemes megvásárolni azt a kötvényt, amely 50 E Ft örökjáradékot ígér, ha a 

piaci kamatláb 10%? 

 

6) Tételezzük fel, hogy Ön hosszú távon támogatni akarja a Vállalati pénzügyek oktatási 

infrastruktúrája javításának fejlesztését, ezért évről-évre 250 E Ft-ot kíván a fejlesztésre 

fordítania. Mekkora összeget kell a bankban elhelyeznie, hogy a tőke hozamából megvalósítsa 

célját, ha a kamatláb 10%? 
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7)  Ön továbbra is nagylelkűen gondolkodik és figyelembe veszi az eszközök árnövekedését 

is. Mivel azt szeretné, hogy az érintett tanszék minden évben reálértéken ugyanahhoz az 

összeghez jusson, 5%-os inflációs ráta mellett mekkora összeget kellene a bankban 

elhelyeznie? 

 

8) Mennyi az elméleti értéke annak a kétszobás lakótelepi öröklakásnak, amelynek 

bérbeadásával 600 E Ft évi jövedelemre teszünk szert, ha a piaci kamatláb 10%, a reál-

kamatláb 4 %? 

 

9) 400 E Ft-ba került a fűtési rendszer rekonstrukciója. A korszerűsítés eredményeként évente 

30 E Ft megtakarítást tud realizálni. Az éves átlagos tüzelőanyag áremelkedés 8%. Milyen 

piaci kamatláb mellett tekinthető döntése racionálisnak? 

 

10) 20 évvel nyugdíjazása előtt kezdett el takarékoskodni, hogy nyugdíjba vonulásakor 1500 

E Ft-ot kapjon. Mekkora összeget kellene évente bankba helyeznie, hogy 10%-os kamatláb 

mellett megkapja a tervezett összeget? 

 

11) Élete párja számára kiegészítő nyugdíjbiztosítást kötött. A nyugdíjig hátralévő 15 év alatt 

összesen 2000 E Ft-ot kell befizetnie. Milyen összegű járadékra számíthat évente, ha még 15 

évig szeretné, ha felesége megkapja a járadékot? 

 

 

A 3.5.-3.6.-3.7.  ALFEJEZETEKHEZ 

A) A tananyag számonkérése 

1) Ismertesse a kötvény főbb sajátosságait. 

2) Vázolja a kötvény pénzáramait!? 

3) Vázolja a kötvény árfolyamára ható tényezőket? 

4) Ismertesse a részvény főbb sajátosságait? 

5) Értelmezze a részvény hozamát és árfolyamát? 

6) Értelmezze a tőkésítési ráta fogalmát? 

7) Ismertesse a növekedési lehetőség a „g” fogalmát és számszerűsítésének 

algoritmusát? 

8) Értelmezze a növekedési lehetőség jelenérték fogalmát(PVGO): 

9) Ismertesse a pénzügyi értelemben vett kockázatot? 

10) Ismertesse az egyedi kockázat becslését és mérését? 

11) Ismertesse a pénzeszköz bázison számított cash flow elméleti hátterét? 

B) Kompetenciát fejlesztő feladatok 

1) A „Piros pipacs” Rt. 10 E Ft névértékű, kettő éves futamidejű és 10% névleges kamatozású 

kötvényt bocsátott ki. A piaci kamatláb 13%. A névérték visszafizetésére a futamidő végén 

egy összegben kerül sor. Mennyit lenne hajlandó ezért a kötvényért fizetni? 

 

2) A lottón 10 millió Ft-ot nyert, amit szeretne befektetni. Az alábbi lehetőségek közül 

választhat: 

a/ 10 millió Ft-jáért kétéves futamidejű letéti jegyet vásárol, amelynek hozama   
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    kamatos kamat. A kamatláb 10%.   

b/ 10 millió Ft-jáért az aktuális árfolyamon 9 millió Ft névértékű kötvényt vásárol, 

amelynek futamideje 5 év, névleges kamata 6% (Kamatfizetés év végén,     

 törlesztés egy összegben). 

Melyik lehetőséget választja és miért? A tőke haszonáldozat költsége 10%. 

 

3) Mennyi az árfolyama annak a kötvénynek, amelynek kibocsátója a kötvény névértékének 

visszafizetésére, a névérték alapján kamat fizetésére nem vállal kötelezettséget, de a kötvény 

birtokosának, lejárati idő meghatározása nélkül évenként 10 E Ft járadékot fizet. Az aktuális 

pénzpiaci kamatláb 10%. 

 

4) Mennyi a piaci értéke egy évente 20 E Ft-ot fizető örökjáradék kötvénynek, ha az aktuális 

piaci kamatláb 12%? 

 

5) Mennyiért tudná eladni az alábbi értékpapírt, ha a piaci kamatláb 10%? 

 Egy  1 év múlva lejáró 100 E Ft-os államkötvényt, amely 19 E Ft-ot fizet. 

 

6) Érdemes-e megvenni másfél évvel a kibocsátás után 115,8-es árfolyamon egy 50 E Ft 

névértékű, 20 éves lejáratú, 12%-os kamatozású államkötvényt, amelyik félévenként fizeti a 

kamatot, ha egy másik ajánlat évi 10%-os hozamot ígér? 

 

7) Bizakodó Benő kiegészítő nyugdíjbiztosítást kötött. A szerződés szerint 15 év alatt 1800 E 

Ft-ot fizet be. Mekkora összegű járadékra számíthat évente, ha még 15 évig szeretné járadékát 

megkapni? A kamatláb 10%. 

 

8) Mennyi annak a kötvénynek az árfolyama, melynek futamideje 4 év, névleges hozama 

20%. A futamidő alatt a kamatlábak az alábbiak szerint alakultak: 1. év 16%, 2. év 17%, 3.év 

18%, a 4. év 20%. 

 

9) A „Búza virág” Rt. hosszú lejáratú forrásai bővítése céljából 5 éves futamidejű kötvényt 

bocsátott ki 1000 Ft névértéken. A kötvény névleges hozama 10%, a kibocsátási árfolyam 950 

Ft. A kamatfizetés időpontja április 2. A jegyzés időpontja április 8. A törlesztés egy éves 

türelmi idő után kezdődik. A törlesztés mértéke 25%. A piaci kamatláb 12%. Határozza meg 

az alábbi értékeket: 

  Névleges hozam 

  Egyszerű hozam 

  Lejáratig számított tényleges hozam (Csak az összefüggést írja fel) 

Az árfolyam kamatrugalmasságát. 

10) A kötvény jegyzett árfolyama szeptember 30-án 96%, névleges hozama 12%, a hozam 

fizetése május 10-én történik. Mennyi a kötvény nettó árfolyama az árfolyamjegyzés napján? 
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11) Üzlettársa a következő paraméterekkel jellemezhető részvényt akarja eladni Önnek. A 

következőkkel áll elő: "Olyan részvényt kínálok neked vételre - amit csak szorult anyagi 

helyzetemben teszek -, amely évek óta rendszeresen fizetett osztalékot. A következő évben a 

várható osztalék 100 Ft. Egy év múlva 2000 Ft-ért biztosan el fogod tudni adni ". Mennyit 

lenne hajlandó fizetni barátja részvényéért, ha a piaci kamatláb 12 %? 

12) A megadott adatok alapján határozza meg egy db részvény könyv szerinti értékét. 

Törzsrészvények száma 20 ezer db, adózott eredmény 30 millió Ft, a saját tőke 90 millió Ft. 

 

13) Egy Rt-re vonatkozóan az alábbi adatokat ismeri. Saját tőke 100 millió Ft, adózott 

eredmény 20 millió Ft, törzsrészvények száma 2000 db, osztalék 10000 Ft/részvény. 

Határozza meg, hogy várhatóan mekkora lesz az osztalék növekedésének üteme? 

 

14) A kibocsátott részvényt 10000 Ft-on jegyezték. A vásárlók arra számítanak, hogy egy év 

múlva 12000 Ft lesz az árfolyama és 5% osztalékhozamot is elvárnak. Mekkora lesz a 

részvények várható hozama? 

 

15) Egy prosperáló Rt. a törzsrészvényeket 6000 Ft-os árfolyamon bocsátotta ki és 400 

Ft/részvény várható osztalékot ígért. A jövőbeli piaci lehetőségeket is mérlegelve az osztalék 

növekedésének várható üteme 5%. Határozza meg, hogy milyen hozamra számíthatnak a 

részvényesek? 

 

16) Barátja egy olyan részvénnyel rendelkezik, melynek várható éves hozama 100 E Ft. Úgy 

egyeznek meg a vételárban, hogy 5 év hozamának jelenértéke lesz a vételár. Mennyit kell 

fizetnie, ha a piaci kamatláb 10%? 

 

17) Mekkora kockázatot vállal azon részvény vásárlásával, amelytől 10%-os hozamot vár el. 

Az elmúlt négy éves időszak tényleges hozamai az alábbiak voltak: 
 

Év    Hozam(%) 

1. 8 

2. 9 

3. 15 

4. 17 

 

18) A barátjától születésnapjára kapott részvényről az alábbi adatokat jegyezte fel: 

   Év  Év végi árfolyam(eFt) Hozam(eFt) 

   1   8    0 

   2   8    1 

   3   10    1,5 

   4   12    1,2 

   5   14    2,1 
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            Számítsa ki a fenti időszakra az átlaghozamot és a szórást? 

 

19)  Melyik értékpapírt vásárolná meg, és miért, ha az alábbi információkkal rendelkezik: 
 

Hozam(%) Valószínűség(%) 

„A” „B” „A” „B” 

10 10 0,12 0,09 

13 14 0,35 0,48 

16 18 0,28 0,21 

19 22 0,18 0,16 

 

Minősítse az alábbi állításokat. Karikázza be amit igaznak(I), vagy hamisnak(H) gondol. 

A növekedési lehetőség jelenértékének meghatározásakor végső soron egy növekvő tagú 

örökjáradék jelenértékét kell meghatározni.(A növekvő tagú örökjáradékként az „UR” 

tőkearányos hozama értendő). 

I  H 

Egy részvény árfolyama nem egyezik meg az egy részvényre jutó jövőbeli nyereségek 

jelenértékével. 

I  H 

A piaci tőkésítési ráta soha nem lehet egyenlő a nyereség/árfolyam (EPS1/P0) aránnyal. 

I  H 

A saját tőke arányos nyereség (ROE) és az újra befektetési hányad (ÚR) szorzata csak a 

növekedésmenetes osztalékpolitika esetére igaz. 

I  H 

Minősítse az alábbi állításokat, az  igaz (I), vagy hamis (H) jelet írja a megfelelő helyre. 

Állítását próbálja meg indokolni is!? 

 

 

Állítás 

Az állítás hatása 

a pénzeszköz bázison 

számított cash flow-ra 

1. A PIE  növekedése 

               csökkenése 

csökkenti  

növeli  

2. 100 ezer Ft-ért tárgyi 

eszközt értékesítettünk. A 

könyv szerinti érték 80 ezer Ft. 

nem változott  

20 eFt-tal nőtt  

100 eFt-tal nött  

3. 1000 ezer Ft üzemviteli 

hitelt vettünk föl. 

csökkenti  
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4. Az amortizáció t=o 100 ezer 

Ft 

t=1 120 ezer Ft (Minden egyéb 

tény változatlan maradt) 

20 eFt-tal nőtt  

 

20 eFt-tal csökkent 

 

5. Előírtunk 500 eFt osztalékot csökkenti  

6. Kifizettünk 500 eFt 

osztalékot 

nem változtatja 

meg 

 

7. Az AIE csökkent 

                 nőtt 

csökkenti  

növeli  

8. Az amortizáció a vállalat 

számára költség, ezért  

 

csökkenti 

 

9. A beruházási szállítók 

követelésének kiegyenlítése 

csökkenti  

10. A tőkeemelés növeli  

11. A vásárolt készleteket 

hitelből egyenlítettük ki 

csökkenti  

12. A készletek állománya 

                 nőtt                  

 

csökkenti 

 

13. 100 ezer Ft munkabér 

kifizetésre került 

csökkenti  

14. 100 ezer Ft céltartalékot 

képeztünk 

csökkenti  

15. Átutaltuk az áfa-t nincs hatása  

 

4. A finanszírozás elméleti háttere, összefüggései 

 

A) A tananyag számonkérése 

1) Ismertesse az időbeliség elve lényegét!? 

2) A pénzügyi döntések csoportosítása. 

3) Vázolja a szolid finanszírozási stratégia főbb sajátosságait!? 

4) Vázolja az agresszív finanszírozási stratégia főbb sajátosságait!? 

5) Vázolja a konzervatív finanszírozási stratégia főbb sajátosságait!? 

6) Vázolja a hosszú távú befektetések lehetséges pénzügyi forrásait!? 

7) Vázolja a saját finanszírozás lehetséges forrásait!? 

8) Vázolja a külső finanszírozás lehetséges forrásait!? 

9) Értelmezze a beruházások pénzáramait!? 

      10) Értelmezze a dinamikus hatékonysági mutatókat!? 

11) Ismertesse a forgóeszközökkel való gazdálkodás főbb sajátosságait!? 

12) Ismertesse a cég kereskedelmi hitelezési politikájának főbb elemeit!? 

13) Ismertesse a pénzeszközökkel való gazdálkodás főbb sajátosságai!?, 

14) Vázolja a rövid lejáratú források főbb sajátosságait és forrásait!? 

 

B) Kompetenciát fejlesztő feladatok 
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1) Mennyi az egységnyi annuitás jelenértéke, ha a 

 

Futamidő:10 15 20 év, a 

Kamatláb: 10 15 20 %? 

2) Szállítója 3/10 nettó 30 fizetési feltételt ajánlott Önnek azon számla kiegyenlítése kapcsán, 

amelynek 200 E Ft az értéke. Elfogadja-e az ajánlatot, ha az üzemviteli hitel kamatlába 

15%?  

3) Váratlanul kapott egy jó hozamot ígérő befektetési ajánlatot. 490 E Ft-ot kellene 

befektetnie. Mivel a birtokában lévő 500 E Ft névértékű váltója csak 15 nap múlva jár le, úgy 

dönt, hogy a váltót leszámítoltatja. A leszámítolási kamatláb 20%, a kezelési költség 3500 Ft, 

más külső forrás bevonása esetén a kamatláb 15%. Jól döntött-e? 

 

4) Tételezzük fel, hogy a cég termékét korszerűsítette, és újabb vevők jelentkeznek, hogy a 

cégtől vásároljanak. Az új vevőkre vonatkozó információk (5 C) alapján megfontolandó, hogy 

érdemes-e a hitelben történő értékesítést velük szemben is alkalmazni. Ez azzal járna a cég 

számára, hogy engedékenyebb lesz a cég kereskedelmi hitelezési politikája, és egy 5. 

kockázati osztályba kell sorolni az új vevők jelentős hányadát. Ezen kockázati osztályra 

az alábbiak a jellemzők: 
 

 
Kockázati osztály Értékesítés volumene 

(ezer Ft) 

Követelések átlagos 

futamideje(nap) 

A rossz hitelek 

aránya (%) 

5 5840 70 20 

 

A termelés és értékestés változó költségeinek aránya az árbevételhez viszonyítva 75%. A 

vevőállományba történő pótlólagos befektetés elvárt hozama 20%. Érdemes-e az 5. kockázati 

osztályba tartozó vevőkre  is kiterjeszteni a hitelezést? 

 

 

Megoldás: 

 

1. Meghatározzuk a pótlólagos árbevétel fedezeti hozzájárulásának összegét.  

 Árbevételi többlet    5840 E Ft    

Pótlólagos fedezeti hozzájárulás  

 

5840 * ( 1 – 0,75) = 1460 E Ft 

 

2. Az elvárt hozam számszerűsítése 

 a/ A befektetés átlagos futamidejére eső összeg 

 

    

 b/ A pótlólagos befektetés elvárt hozama  

 

1120 * 0,2 = 224 E Ft 

Ft E 1120  70 * 
365

5840
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3. A rossz hitelek (behajthatatlan követelés) összege 

 

5840 * 0,15 = 876 E Ft 

 

1. Nettó változás a fedezeti hozzájárulásban 

 

Pótlólagos fedezeti hozzájárulás (1)          =  1460 E Ft 

Pótlólagos befektetés elvárt hozama (2/b) =   -224 E Ft 

Hitelezési veszteség (3)          =    -876 E Ft 

 Egyenleg           =     360 E Ft 

 

 

Az új vevők bevonása a hitelezésbe tehát többlet fedezeti hozzájárulás realizálását teszi 

lehetővé.( A kalkulációnál feltételeztük, hogy az új vevők igénye a raktári készletből 

kielégíthető!!!) 

 

5) Az előző példa eredményeit vesszük alapul, de feltételezzük, hogy a pótlólagos eladáshoz, 

pótlólagos vásárolt készletbeszerzést kell biztosítani. Ennek az értéke legyen 2000 E Ft. 

Hogyan befolyásolja ez a fentiekben kapott eredményt. (Nem kell a hatásokat 

számszerűsíteni, csak a kalkulációba bevont egyéb tényezőket kell felsorolni és indokolni 

azok figyelembevételét, leírni a számítás menetét és indokolni azt!!!!) 

 

6) A „Rozmaring” Kft.-nek 2000 E Ft követelése van, amely 50 nap múlva jár le. A társaság 

likvid forráshiánya miatt követelésének faktorálását kéri bankjától. A faktor bank által 

felszámított kamat 30%/év. Az egyszeri kezelési költség a váltó névértékének 1,5%-a. 

Mennyi pénzhez jut a Kft? 

 

7) A vállalakozás üzemviteli hitel felvételét tervezi három hónapra. A havi kamat 2%, a hitel 

összege 500 E Ft? A tőke és kamattörlesztés egy összegben történik a futamidő végén. 

Mekkora gazdasági terhet jelent a hitelfelvétel és mekkora lesz a hitelfelvétel NPJ-je? 

 

8) A tervezett beruházáshoz 2000 E Ft hitel felvételét tervezzük, 10%-os kamat mellett. A 

futamidő 5 év, a türelmi idő 2 év. Milyen összegű fizetési kötelezettség keletkezik az első 

évben? 

 

9)  Okoska minden pénzügyi döntését alaposan átgondolja. A következő ajánlatot kapta: Most 

kap 250 E Ft-ot, vagy kettő év múlva 360 E Ft-ot. Az inflációs ráta 5%. Vajon hogyan fog 

dönteni Okoska? 

 

10) Mekkora hitelt igényelhet vállalakozásunk 10%-os kamatláb mellett, ha évenkénti kétszeri 

annuitásos törlesztéssel kívánjuk törleszteni? A tervezett mérleg szerinti eredmény 80 E Ft, az 

elszámolt értékcsökkenési leírás 20 E Ft? Mekkora lenne a teljes hitel összege? A teljes hitel 

összegének hány %-át adja a futamidő alatti kifizetés? 

 

11) Mennyi az NPV-je a felvett 1000 E Ft hitelnek, ha annuitásos törlesztéssel évi egy 

alkalommal törlesztünk. A futamidő három év, a kamatláb 15%? 
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12) 2000 E Ft hitelt vettünk fel az alábbi kondíciók mellett: kamatláb 10%, évenkénti kétszeri 

annuitásáos törlesztés, a futamidő másfél év. Mennyi a részlet összege? A második részletből 

a kamat és a törlesztés? 

 

13) A felvett 1000 E Ft hitel kondíciói az alábbiak: Kamatláb 10%, futamidő 6 hónap, 

törlesztés a futamidő végén egy összegben, a türelmi idő 2 hónap. A hitelfelvétel mennyivel 

növeli a pénzügyi műveletek ráfordításait? 
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5. A vállalakozások működését meghatározó főbb támogatási és szabályozó 

rendszerek 

 

5.1. Az államháztartás értelmezése, fogalma 

 

Az állam a nemzetgazdaság szereplői között különleges, kiemelkedő jelentőséggel bír, mert 

befolyásolni tudja a többi szereplő – így például a lakosság, a vállalkozások – 

életkörülményeit, közérzetét, jövedelmi helyzetét, fejlődési potenciálját. A 

jövedelemtulajdonosok, beleértve magát az államot, illetve a külföldet is, egy zárt rendszert 

alkotnak, hiszen az elosztható, illetve felhasználható jövedelem véges. Elmozdulás közöttük 

csakis egymás javára, vagy kárára történhet. A mindenkori gazdaságpolitikának tehát el kell 

tudni döntenie, hogy a fejlődés érdekében mely jövedelemcsoportot, vagy feladatot, 

célkitűzést, azaz kit, illetve mit preferál.  

Az államháztartás tehát közfeladatokat ellátó és finanszírozó gazdálkodási rendszer, 

azon gazdasági egységek összessége, amelyek politikai felelősségvállalás mellett vesznek 

részt a jövedelmek és a nemzeti vagyon újraelosztásában, valamint a nem piaci javak 

előállításában és közreadásában.  

A közszükségletek kielégítésének - kortól és gazdasági rendszertől függetlenül - az állami 

feladatok között, minden időben kiemelkedő szerep jut.  K ö z s z ü k s é g l e t a társadalom 

részéről megnyilvánuló azon igény, amely csak nehezen bontható le egyéni szükségletté; 

amelynek kielégítése nem hárítható át az állampolgárokra, vagy azok egyes csoportjaira, azaz 

közfeladatként jelentkezik. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a közszükséglet az államiság és a 

társadalmi berendezkedés miatt jelentkező igények, illetve közfeladatok, azok kielégítését 

szolgáló ráfordítások összessége. 

A kormányzatok a társadalmi szükségletek kielégítésére, illetve közfeladatok megvalósítására 

önálló, sajátos intézményi-, és jogszabályi rendszert alakítanak ki. A pénzügyeik 

szabályozására és regisztrálására költségvetést (pénzügyi mérleget) készítenek, az irányító, 

szervező és gazdasági tevékenység ellátásához intézményeket (úgynevezett költségvetési 

intézményeket) hoznak létre, s mindezek működése pedig komoly törvényi előírásokon 

nyugvó jogszabályi infrastruktúrára épül. Ezek együttesét nevezzük államháztartásnak. 

Az államháztartás jellemzői röviden a következők: 

 társadalmi közös fogyasztást végez, végső fogyasztó, 

 jövedelme meghatározó részben a többi szereplő által befizetett adókból, járulékokból, 

hozzájárulásokból és egyéb bevételekből áll, 

 jellemzően természetbeni és pénzbeli társadalmi közös szolgáltatásokat nyújt, 

 szolgáltatásait részben saját intézményrendszerrel, részben pedig vásárolt 

szolgáltatásként nyújtja. 

Az államháztartás tehát az állam, társadalmi közszükségletek kielégítését szolgáló -, 

irányító-, szervező- és gazdasági tevékenységet ellátó rendszere. 
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Az államháztartás felépítése, szerkezeti rendje, a pénzügyi rendszerrel való kapcsolata 

koronként, gazdasági rendszerenként, országonként eltérő lehet, nemzeti sajátosságokat is 

hordozhat. A továbbiakban, a részletek tárgyalásánál a hazai államháztartás jelenlegi 

rendszerét mutatjuk be. 

5.1.1. Az államháztartás alrendszerei 

 

Az államháztartás tulajdonképpen egy rendszer, melynek a kialakult munkamegosztásnak 

megfelelően, jól elkülöníthető alrendszerei vannak. Hazánkban az államháztartás rendszere 

napjainkban komoly átalakuláson megy keresztül. A Kormány 2010-es évben elkezdődött 

gazdasági reformjának részeként az államháztartás is történelmi jelentőségű változásokon 

megy át. A 2012. január 1-én hatálybelépett új Alkotmány, helyesebben mondva 

Magyarország Alaptörvénye külön fejezetben foglalkozik a közpénzekkel, a költségvetésről 

szóló törvénnyel és a nemzeti vagyonnal. Az új szabályozásnak megfelelően jelenleg az 

államháztartásnak 2 fő alrendszere van, 

1. a központi kormányzat költségvetése és 

2. az önkormányzatok költségvetése. 

2012 évet megelőzően, több évtizeden keresztül a magyar államháztartás négy önálló 

alrendszerből állt ( lásd 22.ábra) ábra: 

1. központi, kormányzati költségvetésből, 

2. helyi és kisebbségi önkormányzatok költségvetéséből 

3. társadalombiztosítás költségvetéséből és az  

4. elkülönített pénzalapok költségvetéséből.  

 

22. ábra: A magyar államháztartás alrendszerei 2011. dec.31-ig 

 

Az államháztartás jelenleg alkalmazott rendszerét, illetve kapcsolatát a gazdaság többi 

szereplőjével, a 23.  ábra szemlélteti. 

Mint ahogy az a fenti két (22. és 23.) ábrából kitűnik, az új szándékok és szabályozás 

értelmében a Társadalombiztosítás és az Elkülönített pénzalapok önálló alrendszerként való  
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23. ábra: A magyar államháztartási rendszer felépítése 2012-től 

 

 

működése megszűnt, e két terület bekerült a Központi Kormányzat költségvetésébe. Fontos 

tudni, hogy a két alrendszer megszűnésével nem a feladat szűnt meg, hanem a feladatok 

megoldásának módja. Az államháztartás nem egységes egész, hanem alrendszerein keresztül 

megosztja a feladatokat és a forrásokat is. Az újfajta felépítés a hatékonyabb gazdálkodás 

mellett, komoly garanciákat biztosít a feladatok forrásainak biztosítását illetően. 

Az állami feladatok csoportosíthatók központi, körzeti, helyi és konkrét egyedi feladatokra. 

Az államháztartás is ennek megfelelően tagozódik. A feladatmegosztást az az elv vezérli, 

hogy ott szülessenek a döntések, és ott álljanak rendelkezésre a szükséges források, ahol az 

adott feladat a leghatékonyabban megvalósítható. Az aktuális társadalmi szereposztást 

nemcsak közgazdasági, hanem politikai megfontolások is befolyásolják. Az állam 

szerepvállalási hajlandósága, az önkormányzatok autonómiára való törekvése, a társadalmi 

berendezkedés és a politikai erőviszonyok mind, mind meghatározzák az államháztartás 

különböző szintjei közötti munkamegosztást. 

A feladatmegosztás rögzítésére általában azt a jogi megoldást alkalmazzák, hogy felső szintű 

jogszabály rögzíti a központi kormányzat és a területi szintek (tartományok) feladatait, és 

minden egyéb az alsóbb szinteké. 

Az államháztartás egyes szintjei viszonylagos önállósággal rendelkeznek. Az egyes 

alrendszerek támogathatják is egymást, de az egymás közötti pénzmozgásokat az 

államháztartási mérleg összeállításánál a konszolidáció elvét követve kell figyelembe venni. 

Mindegyik alrendszer rendelkezik elfogadott pénzügyi mérleggel, az egyes alrendszerek 

konszolidált pénzügyi mérlegeinek összege az államháztartás pénzügyi mérlege. 

A közhasznú-, non-profit szervezetek, bár szintén közfeladatok megoldására szerveződnek, 

mégsem tartoznak az államháztartás rendszeréhez, csak szorosan kötődnek hozzá.  

Mindegyik alrendszer a közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről) 

hatálya alá tartozik, azaz árubeszerzéseiket, szolgáltatásaik megrendelését, valamint 
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beruházásaikat kötelesek a közbeszerzési törvény előírásait alkalmazva bonyolítani. A 

közbeszerzés a közkiadások olyan része, amely törvényben előírt módon bonyolódik le 

Az államháztartás mérlege, az alrendszerek költségvetésének teljesítésével kapcsolatos 

adatok, a költségvetési és zárszámadási tervezetek, és az ezeket megalapozó információk az 

Országgyűlés illetve a helyi önkormányzatok képviselő-testületei elé való beterjesztés után 

nyilvánosak. Az államháztartási mérleg főbb számait alapul véve az egyes „alrendszerek”, 

főbb területek közötti arányokat szemlélteti a 24. ábra. Látható, hogy a legnagyobb 

részesedéssel, több mint 50%-kal a Központi költségvetés részesedik, még akkor is, ha a 

Társadalombiztosítási és Elkülönített pénzalapok kiadásai nélkül tekintjük. 2012 évtől kezdve 

ezek is a központi költségvetésbe épülnek be, s így annak részesedése az államháztartás 

kiadásaiból több mint 80%-ot képvisel. Az elmúlt évi államháztartási mérlegtételek alapján 

látszik, hogy a helyi, önkormányzati kiadások részesedése még a 20%-ot sem éri el. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra: Az államháztartás alrendszerinek kiadási részaránya (2012)                                                                
Forrás: 2011. évi CLXXXVIII. számú törvény Magyarország 2012. évi költségvetéséről 

 

 

5.1.1.1 A központi kormányzat költségvetése 
 

A központi kormányzat költségvetését szokás röviden központi költségvetésnek, vagy 

egyszerűen csak költségvetésnek is nevezni. Ez alkotja az államháztartás központi szintjét, a 

jövőre vonatkozó legjelentősebb pénzügyi terv.  

 

A költségvetés általában egy évre készül. Hazánkban a költségvetési időszak megegyezik a 

naptári évvel. Vannak olyan országok, ahol gazdasági évre készítik, mint például az USA-

ban, ahol október 1-től november 30-ig terjedő időszakra készül a költségvetés. Így volt ez 

hazánkban is az Osztrák-Magyar monarchia idején, amikor júliustól júliusig terjedt a 

költségvetési időszak. Ezt a gyakorlatot nyilvánvalóan a tervezési és gazdálkodási munka 

technikai megvalósítása indokolja. Szövetségi államok esetén ugyanis háromszintű, központi, 
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tagállami és helyi szintű költségvetés készül. Hazánkban jelenleg a költségvetés kétszintű, 

központi és helyi önkormányzati költségvetés készül. 

Az integrációs, illetve globalizációs folyamatok miatt ma már léteznek nemzetek felett álló, 

úgynevezett nemzetközi költségvetések is. Ilyen például az EU költségvetése. 

A költségvetés szisztematikusan tagozódik, és mérlegként kerül publikálásra. Pénzforgalmi 

szemléletben tartalmazza az állami feladatok ellátásához szükséges kiadásokat és azok 

forrásait. Tulajdonképpen egy feladatterv, amelyben a kiadások a kormányzati feladatok 

szükségletét, a bevételek pedig azok fedezetét veszi számba. Az így regisztrált tervszámokat 

előirányzatoknak nevezzük. A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, míg a 

kiadási előirányzatok pedig azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A költségvetési 

tervben elfogadottat eredeti előirányzatnak, a zárszámadási törvényben jóváhagyottat pedig 

módosított előirányzatnak nevezzük (25. ábra).  

 

                Költségvetési bevételek                  Költségvetési kiadások  

 Közhatalmi – adók, illetékek, 

járulékok, hozzájárulások, bírságok, 

díjak, és más fizetési kötelezettségek 

– bevételek; 

 Költségvetési szervek működési és 

felhalmozási kiadásai; 

 Közfeladatok ellátása során nyújtott 

közszolgáltatások ellenértékei; 

 Az államháztartáson kívül ellátott 

közfeladatok ellátásával kapcsolatos 

kiadások;  

 Az európai uniós forrásokból és az 

államháztartáson kívülről érkező 

támogatásokból származó bevételek; 

 Az európai uniós tagságból és más 

nemzetközi kötelezettségekből 

származó fizetési kötelezettségek; 

 A nemzeti vagyonnal kapcsolatos 

bevételek; 

 A társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjaiból finanszírozott ellátások; 

 Kapott kamatok,  A nemzeti vagyonnal kapcsolatos 

kiadások; 

  az államháztartás alrendszereinek 

adósságával kapcsolatos kiadások. 

 

25. ábra: A Költségvetés  főbb kiadási és bevételi előirányzatai makroszinten 

Forrás: a szerző saját munkája 

 

A központi költségvetés bevételi és kiadási szerkezetét törvény, az „Államháztartási törvény” 

(2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, röviden Áht.) szabályozza. Az Áht. előírásai 

szerint a központi költségvetés főbb bevételeinek és kiadásainak rendszerét mutatja be a 4. 

számú ábra. 

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és 

kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A költségvetési bevételek és kiadások 

különbözeteként meg kell állapítani az egyenleget, mely lehet költségvetési többlet, vagy 
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költségvetési hiány. A hiány finanszírozásáról az államháztartásért felelős miniszter 

gondoskodik. 

A költségvetés összeállítása kötelezően vezetett számlákon alapul, melyek szükségszerűen 

kapcsolódnak a nemzetgazdasági elszámolásokhoz. A költségvetési számlák ennek 

megfelelően kapcsolódnak a nemzeti számlákhoz, valamint a pénz- és bankszámlákhoz. A 

nemzeti számlák a gazdaságstatisztikák teljes körű, összefüggő, konzisztens elveket követő 

elszámolási rendszerét képezik.  

A központi költségvetés közvetlenül valósít meg gazdaságpolitikai célokat, támogatja az 

önkormányzatokat.  Ide tartoznak a központi igazgatási és gazdaságirányítási szervek (mint 

pl. az Országgyűlés, a Minisztériumok, főbb hatóságok, beleértve az irányításuk alá tartozó 

költségvetési szerveket is.) Olyan feladatok fogalmazódnak meg itt, amelyek, mind 

tartalmukat, mind területi hatályukat tekintve az egész országot érintőek, kiemelkedő 

jelentőségűek. 

A központi költségvetéshez tartozó intézményrendszer az alábbiak szerint tagozódik: 

a. a központi kezelésű előirányzatokat kezelő szervezeti egységek, 

b. a fejezeti (lásd később a költségvetési intézmények bemutatásánál) kezelésű 

szervezeti egységek, 

c. a központi költségvetési szervek, 

d. a köztestületi költségvetési szervek 

 

A központi költségvetés alrendszer vagyonát az alrendszerhez tartozó egységek és 

szervezetek összvagyona alkotja. 

 

A társadalombiztosítás 

A társadalombiztosítás a társadalom közös biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő, 

közös kockázatvállalásán alapuló kötelező biztosítási rendszere. 

A biztosítási jelleg az üzleti alapon működő biztosítókhoz hasonlóan a 

társadalombiztosításnál (továbbiakban röviden Tb) is érvényesül, hiszen veszélyhelyzetből 

eredő kockázat közös vállalására épül, ahol a kármegosztás eszköze a biztosítási díj. 

Sajátosság azonban, hogy míg a magánbiztosításhoz írásbeli szerződés szükséges, addig a Tb 

törvényi rendelkezésen, jogszabályi előíráson alapul.  Ezzel analóg, hogy míg az egyik 

önkéntes, addig a másik, azaz a Tb kötelező jellegű.  A Tb annak kötelező jellege miatt 

mindenki számára egységes színvonalú szolgáltatást nyújt. A magánbiztosítás teszi lehetővé, 

hogy tagjai differenciált igényeit kielégítse. 

Az üzleti biztosítóknál a befizetett díjtételek és a kifizetett szolgáltatások között szigorú 

matematikai összefüggések húzódnak meg, addig a Tb esetében nincs szoros és egyenes 

összefüggés a biztosítási díjak és az ellenszolgáltatás között. 

A szolidaritási jellege érvényesül az által, mikor a szolgáltatások a társadalmi-gazdasági 

elvárások által determinált szinthez igazodnak, s a jóléti juttatások nagy része a társadalmilag 

perifériára került személyeket segíti. 
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Magyarországon a társadalombiztosítás 1990-től önálló alapként működik, de természetesen 

szerves része az államháztartásnak. Pénzügyileg független, s ez által lehetővé válik a 

generációk közötti jövedelem-átcsoportosítás.  

Feladatainak egyik részét az Országos Egészségügyi Pénztár, a másik részét pedig az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár látja el. Az országgyűlés az alapok költségvetését – az 

állami költségvetés szerves részeként – az éves költségvetési törvényben hagyja jóvá.  

A kötelező társadalombiztosítással kapcsolatos állami feladatok a következők:  

- a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes szolgáltatások megállapítása, 

- az ellátások fedezetére - a foglalkoztatókat és a biztosítottakat terhelő - fizetési 

kötelezettségek meghatározása, 

- az ellátások igénybevételére, a hozzájárulás és a járulék közteherként való 

megállapítására, bevallására, befizetésére és beszedésére, valamint 

nyilvántartásra vonatkozó szabályok megalkotása,  

- az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző 

rendszer szabályozása, 

- a társadalombiztosítási ellátások fedezetének biztosítása abban az esetben, ha a 

társadalombiztosítás kiadásai meghaladják a bevételeit, 

- a tagdíjfizetésen és egyéni számlán alapuló nyugdíjak és magán-

nyugdíjpénztárak rendszerének szabályozása. 

Magyarországon a szociális biztonság biztosítási rendszere három pilléren nyugszik. A 

kötelező társadalombiztosítás szolgáltatásait, az egyéni igények és lehetőségek függvényében 

az önkéntes pénztárak, valamint a kiegészítő nyugdíjpénztárak kínálata egészíti ki. Az 

utóbbiak üzleti alapon működő magán biztosítópénztárak. Az önkéntes pénztárba a kötelező 

mértékű Tb járulék meghatározott részét, választása szerint fizetheti a biztosított, míg a 

kiegészítő biztosítás a kötelező mértéken felüli díjfizetés, s ezzel együtt járó szolgáltatás 

vásárlását jelenti. 

A Tb fő bevételi forrása a munkáltatók és a munkavállalók járulék befizetései.  A fizetendő 

járulék aránya, mértéke és formája is különböző, jelentősen eltérő nemzeti sajátosságokat 

hordoz.  

Hazánkban a jövedelemarányos befizetés a jellemző. A járulékot a munkáltató vonja le és 

havi rendszerességgel fizeti be a megadott pénztárba.  

A magyar közterhek a mindenkori bruttó bérek után fizetendők, s egyaránt terhelik a 

munkaadót és munkavállalót. A közterhek típusai és azok nagysága jelenleg: 

 a) Munkavállaló által fizetendő közterhek 

- nyugdíjjárulék 10% (2013-tól már nincs korlátozva, azaz megállapítva a 

járulékköteles bér felső határa) 

- egészségbiztosítási járulék 

       -- természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%  
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       -- pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3% 

- munkaerő-piaci járulék 1,5%  

 b) Munkaadó által fizetendő közterhek 

- szociális hozzájárulási adó  

- egészségügyi hozzájárulás (EHO) 

 

Hazánkban a társadalombiztosítás főbb szolgáltatásai az alábbiak: 

a) egészségbiztosítási ellátások: 

- egészségügyi ellátás, (pl. járó beteg ellátás, fekvőbeteg ellátás, ingyenes 

háziorvosi-, fogorvosi, illetve kórházi ellátás, esetleges gyógyszer, vagy 

gyógyászati segédeszköz költségeinek térítése, támogatása) 

- táppénz (betegség miatt a munkából kiesett napokra) 

- anyasági és gyermekgondozási segély  

- gyermekgondozási díj, 

- egyéb pénzbeli ellátások (külföldön történő gyógykezelés, egészségügyi 

ellátáshoz kapcsolódó útiköltség térítés, stb.) 

- részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatások (pl. egyéni igény 

szerinti kórházi ellátás, szanatóriumi ellátás, fogszabályozó készülék, stb.) 

 

b) nyugdíjbiztosítási ellátások: 

- saját jogú nyugellátás, 

- öregségi és rokkantsági nyugdíj, 

- baleseti rokkantsági nyugdíj, 

- hozzátartozói nyugellátás, 

     -- özvegyi nyugdíj, 

     -- árvaellátás, 

     -- szülői nyugdíj, 

     -- baleseti hozzátartozói nyugellátás 

 

c) baleseti ellátások 

d) baleseti egészségügyi szolgáltatások 

e) baleseti táppénz, baleseti járadék 

 

Jelenleg hazánkban a nyugdíjbiztosítás alapja munkában eltöltött utolsó év, vagy évek 

jövedelmének nagysága, valamint a munkában eltöltött idő. E két tényező kombinációja adja 

a nyugdíj összegét.  A nyugdíjalap úgynevezett felosztó-kirovó elven működik. Ennek 

lényege, hogy az adott költségvetési évben befolyt bevételeket a megállapított 

nyugdíjszámítási szabályok alapján megpróbálják szétosztani a nyugdíjasok között. Így az 

inaktív biztosítottak járandóságát az adott évben aktív járulékfizetők befizetéseiből fedezik. 

Ezzel a generációk között jövedelem átcsoportosítás végzi a rendszer. Ez a társadalom 
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elöregedésével komoly finanszírozási gondok elé állíthatja a pénzalapot, s vele együtt a 

költségvetést. 

 

Az elkülönített pénzalapok 

Elkülönített pénzalapot csak törvénnyel lehet létrehozni, amelyben meg kell határozni az alap 

célját, feladatait, a teljesíthető kiadások körét, a bevételeit, valamint az alappal való 

rendelkezésre való jogosult és a felhasználásért felelős minisztert.  

Az elkülönített pénzalapokat előre meghatározott, konkrét gazdasági, vagy közösségi céllal 

hozza létre az állam. Ilyenek például elmaradt térségek fejlesztése, foglalkoztatás elősegítése, 

környezetvédelmi, vagy infrastruktúrafejlesztési feladatok.  

Az alapok által szolgált célok egyértelmű állami feladatként értelmezhetőek.  

Jelenleg ilyen elkülönített pénzalap a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Központi Nukleáris 

Pénzügyi Alap, vagy a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.  

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról hivatott gondoskodni. Így például feladatai  közé tartozik a: 

- munkanélküliek ellátásának biztosítása, 

- munkaerő alkalmazásának, a munkanélküliek munkához jutásának támogatása, 

- a felszámolás alatt álló gazdasági társaságok munkavállalói szociális 

biztonságának  elősegítése, 

- a szakképzés fejlesztésének támogatása, 

- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése, 

- a munkaerő-piaci szervezet működési és fejlesztési kiadásainak 

finanszírozásához való hozzájárulás. 

  

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a környezetvédelmi céllal 1996-ban jött létre az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. számú törvény által.  

Feladatait az alábbiakban rendeli el a törvény: 

- a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag 

átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítése és üzemeltetése, 

-  a nukleáris létesítmények leszerelésének, bebontásának finanszírozása. 

Az Alap főbb kiadásai a következők: 

- a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti és 

végleges elhelyezésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének, 

lebontásának – az engedélyesek által az Alapba befizetendő – költségei, 

- nukleáris létesítmények esetében a befizetés mértéke a létesítmény teljes üzemideje 

alatt és a leszereléskor keletkező radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével 
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valamint a kiégett fűtőelemek átmeneti és végleges elhelyezésével, továbbá a nukleáris 

létesítmény leszerelésével felmerülő összes költség. 

 

5.1.1.2 A helyi önkormányzatok költségvetése 

 

Az állami feladatok ellátásának helyi szintjét az önkormányzatok jelentik. Az 

önkormányzatok a helyi közösségekben az igazgatási feladatok megvalósítói. 

A helyi önkormányzás (Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 3. cikk szerint) a helyi 

önkormányzatoknak azt a képességét és jogát jelenti, hogy a jogszabályi keretek között a 

helyi közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi 

lakosság érdekében. A választópolgárok közössége a helyi önkormányzás gyakorlására 

képviselő-testületet és polgármestert választ.  

 

Az önkormányzatok típusai 

Az önkormányzatokat a róluk szóló törvény (2011.évi CXXXIX. számú törvény, röviden 

Ötv.) alapvetően három nagy csoportba sorolja: 

 1. Települési önkormányzatok 

  - községi önkormányzat 

  - nagyközségi önkormányzat 

  - járásszékhely városi önkormányzat 

  - városi önkormányzat 

  - megyei jogú városi önkormányzat 

 2. Kétszintű önkormányzatok 

  - fővárosi önkormányzat 

  - kerületi önkormányzat 

 3. Területi önkormányzatok 

  - megyei önkormányzatok 

 

Az önkormányzati típusok főbb jellemzői: 

- községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott 

feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, s az ehhez szükséges 

közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségét biztosítják; 

- nagyközségi önkormányzat címet azok az önkormányzatok használhatják, amelyek 

már az új Ötv. hatálybalépése előtt használhatták, valamint azok melyeknek 

területén minimum 3 ezer lakos él; 

- járásszékhely város és város önkormányzat olyan közszolgáltatásokat lát el, 

amelyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén a 

megfelelő szinten képes biztosítani; 
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- megyei jogú város azokat a közszolgáltatásokat biztosítja, melyeket saját területén 

túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek; 

- Budapest főváros kétszintű önkormányzat fővárosi és kerületi önkormányzatokból 

áll. Ezen önkormányzatok alapjogaik egyenlők, de  feladat-, és hatásköreik eltérnek 

egymástól. a fővárosi önkormányzat speciális önkormányzat, mert ellátja a 

települési és területi önkormányzatok feladat- és határköreit is.  

  

Az önkormányzati alrendszer vagyonát a helyi és kisebbségi önkormányzati költségvetési 

szervek összevont vagyona képezi. 

 

Az önkormányzatok feladati 

 

A helyi önkormányzat feladatinak három típusa lehetséges: 

- kötelező feladatok, 

- önként vállalat feladatok, 

- állami feladatok. 

A helyi önkormányzatnak feladatot, hatáskört csak törvény állapíthat meg. Az 

önkormányzatok feladatait az Ötv. valamint egyéb törvények (pl. közoktatásról, szociális 

igazgatásról, egészségügyről szóló törvények) írják elő.  

Magyarországon a helyi feladatellátás nagyrészt a települési önkormányzatok kizárólagos 

feladat- és hatáskörébe tartozik. A megyei önkormányzatok csak az ezt meghaladó 

úgynevezett körzeti jellegű közszolgáltatások ellátására jogosultak és kötelezettek. 

Az önkormányzat képviselőtestülete dönti el, hogy mely feladatot, milyen mértékben és 

módon látja el, azzal a megszorítással, hogy vannak kötelezően ellátandó feladatok. 

A kötelező feladat-, és hatáskör megállapításánál az azt eldöntő törvénynek differenciálnia 

kell a helyi önkormányzat 

- gazdasági teljesítőképességének, 

-  lakosságszámának, 

- a közigazgatási terület nagyságának  

figyelembevételével. Az elrendelő jogszabály meghatározza a minimális szakmai, személyi, 

tárgyi és gazdasági feltételeket, követelményrendszert. 

A konkrét feladatokba való betekintés végett nézzük pl. a települési önkormányzatok kötelező 

feladatai közül a legfontosabbakat: 

- településfejlesztés, településrendezés, 

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipariszolgáltatás, helyi közutak és köztemetők fenntartása, 

közparkok és közterületek kialakítása, fenntartása, gépjárművek parkolásának 

biztosítása), 

- egészséges ivóvízellátásról, 

- óvodai ellátás, 

- általános iskolai nevelésről és oktatásról, 
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- egészségügyi és szociális alapellátásról, 

- sport és ifjúsági ügyek, 

- helyi közösségi közlekedés, 

- hulladékgazdálkodás, 

- nemzeti és kisebbségi ügyek, stb.  

 

Az egyes önkormányzatok önállóan alakíthatják tervezési és működési rendjüket, önállóan 

rendelkezhetnek vagyonukkal, önállóan gazdálkodhatnak bevételeikkel. Feladataik 

ellátásához szabadon társulhatnak, érdekeik érvényesítésére érdekképviseleti szervekbe 

tömörülhetnek. 

Egységes költségvetésben gondoskodnak a kötelezően ellátandó és az önként vállalat 

feladataikról, valamint azok finanszírozásáról. 

Az önkormányzat hosszabb távra, általában egy választási ciklusra gazdasági programot 

fogalmaz meg, s ennek egy-egy részterületére, pl. a területfejlesztésre, területrendezésre, a 

foglalkoztatásra, stb. külön rendeletet alkot. Ilyenek pl. a településrendezési és 

településfejlesztési tervek.   

 

Az önkormányzatok gazdasági alapjai 

A helyi önkormányzatok gazdasági alapjainak körébe a következő elemek sorolhatók: 

- az önkormányzati vagyon, 

- az önkormányzati költségvetés, 

- az önkormányzat gazdasági programja, 

- az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszer, 

- az önkormányzati adósságrendezés. 

Az önkormányzatok működésének meghatározó feltétele, hogy feladataik ellátásához 

megfelelő vagyonnal rendelkeznek. Az Ötv. az önkormányzati vagyonba az alábbi két elemet 

sorolja: 

- saját bevételek, 

- az önkormányzat tulajdona 

- az önkormányzatot megillető vagyoni jogok.  

Az önkormányzatok gazdaságilag önállóak. Ennek főbb megnyilvánulási formája, hogy 

önállóak a bevételeik meghatározott körének megszerzésében.  

Az önkormányzatok bevételi forrásai az alábbiak: 

 - helyi adók, 

- saját tevékenységből származó bevételek 

 -- tevékenység bevételek, 

 -- vagyonhasznosítási bevételek, 

 -- nyereség, osztalék, kamat, 

 -- bérleti díj, 

 - központi költségvetési támogatások, 
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 - átengedett központi adók (pl. SZJA meghatározott hányada), 

 - illeték, bírság, díjbevétel, 

 - hitelek (bankhitel, kötvénykibocsátás) 

- egyéb sajátos bevételek. 

 

A saját bevételek az önkormányzat rendeltetésszerű működéséhez kapcsolódnak. Lehetnek 

saját döntéseik eredményeként befolyt bevételek, vagy jogszabály által meghatározott 

források.  

A központi költségvetésből több csatornán érkezik támogatás a helyi önkormányzatokhoz. 

Ilyenek pl. az intézmények működését szolgáló normatív támogatás, vagy a területi 

kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás. 

A normatív állami hozzájárulás a hazai gyakorlatban azt jelenti, hogy a kötelező feladatokhoz 

kapcsolódóan a feladatmutató egy egységének éves teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást 

biztosít a központi költségvetés. Ez lehet állami támogatás, vagy átengedett bevétel. 

Szolgáljon erre például, hogy 21,3 %-ban állami támogatás és 64,3 %-ban átengedett személyi 

jövedelemadó bevétel a fedezete a bölcsődei ellátásnak  

Az állami támogatások megszerzése törvényi szabályozásra, Országgyűlési döntésre épül. A 

Parlament a költségvetési törvényben határozza meg a központi hozzájárulások mértékét, 

jogcímét, és módját. A helyi önkormányzatok erről az év végén kötelesek tételesen 

elszámolni. 

Az önkormányzatok és a központi költségvetés közötti munkamegosztást az átengedett 

források rendszere is megjeleníti. Erre a legjellemzőbb példa, amikor a központi költségvetés 

a személyi jövedelemadóból származó bevétel egy részét átengedi az önkormányzatnak a 

helyi feladatok ellátása érdekében. Ezzel részben ösztönzi az önkormányzatokat a személyi 

jövedelemadóból származó bevételt növelő intézkedésekre (pl. a helyi foglalkoztatást növelő 

intézkedések elősegítésére), másrészt a helyi önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek 

kiegyenlítésének eszközeként is szolgál. 

Az önkormányzati költségvetés és a központi költségvetés kapcsolata 

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része, a központi költségvetéstől 

elkülönül, ahhoz nettó módon, a központi állami támogatásokon keresztül kapcsolódik. A 

helyi önkormányzat költségvetését, azaz az önkormányzati feladatok forrásait és kiadásait 

annak egységes költségvetési rendelete tartalmazza. Ebben működési hiány nem tervezhető.  

Az önkormányzat gazdasági tervének egy naptári évre lebontott részterve az önkormányzat 

költségvetési mérlege. 

Az önkormányzatok gazdasági programja 

A helyi önkormányzatok a helyi célkitűzéseket és feladatokat gazdasági programtervben rögzítik.  E 

mellett a programterv tartalma a megyei területfejlesztési elképzelésekhez igazodó egyes 

közszolgáltatások biztosítása, az ellátási színvonal javítását fejlesztési elképzelések. 

A programterv időtartama minimum a képviselő-testület megbízatásának időtartama, de lehet azt 

meghaladó időszák is, pl. 10 év. 
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A gazdasági programtervet a képviselő-testület hivatott elfogadni, legkésőbb az alakuló közgyűlést 

követő hatodik hónap végéig. Ha a meglévő gazdasági program átnyúlik a ciklusidőn, akkor az 

újonnan választott testületnek az alakuló ülést követő hat hónapon belül felül kell vizsgálnia és 

legalább a ciklusidő végéig ki kell egészítenie, vagy módosítania. 

A költségvetés tervezésének, illetve elfogadásának folyamata 

A költségvetés tervezési folyamatát, szereplőit és feladatait a 2011. évi CXCV. számú 

Államháztartási törvény szabályozza. 

A Kormány a költségvetés főbb irányelveit március 31-ig fogadja el. 

Ezt követően az államháztartásért felelős miniszter kidolgozza a tervezés részletes ütemtervét 

és tartalmi követelményeit. Meghatározza a kiadási főösszeget és kidolgozza annak 

fejezetenkénti bontását. Erre két hónap áll rendelkezésére, e feladatokat május 31-ig kell 

elvégezni.  

Ezután a Minisztériumok felmérik az igényeket. Tárcaközi egyeztetés után a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) megfogalmazza a sarokszámokat, 

illetve meghallgatja az érdekképviseleteket. Az így kialakult költségvetési tervszámok, 

elképzelések, igények alapján a Kormány megvitatja, majd elfogadja a főbb sarokszámokat. 

Ezt követően a Minisztériumok kidolgozzák a részletes fejezeteket, majd egyeztetések után, 

legkésőbb szeptember 30-ig a Kormány a Parlamentnek beterjeszti a költségvetési javaslatot. 

Végül vita, tárgyalások, módosítások után az Országgyűlés dönt az elfogadásról. Az 

Országgyűlés december 31-ig törvényt alkot a költségvetésről. 

A költségvetési törvény kettős feladatot is ellát. Az előirányzatok elfogadásán túl a törvény 

felhatalmazást jelent a Kormány részére feladatai végrehajtásához. Az éves költségvetési 

törvény tehát komoly legitimációs feladatot is ellát. Elfogadott költségvetés hiányában a 

Parlament átmenetileg (ez maximum március vége) felhatalmazhatja a Kormányt (jogi 

szaknyelven fogalmazva indemnitást adhat), hogy az új törvény elfogadásáig folytassa a 

költségvetési gazdálkodást az előző év költségvetése szerint.  

Elfogadott költségvetés, illetve indemnitás hiányában törvényen kívüli, úgynevezett ex lex 

állapotról beszélünk.  

A költségvetési terv megvalósításáról, a kormányzati gazdálkodásról minden évben 

Zárszámadást kell készíteni. Az Állami Számvevőszék, mint a Kormányzati gazdálkodás 

legfőbb ellenőri szerve, véleményezi 

Az ismeretanyagot ellenőrző és kompetenciákat fejlesztő kérdések: 

1.   Határozza meg az állam gazdasági szerepét! 

2.   Értelmezze a közszükséglet kategóriáját! 

3.   Definiálja az államháztartás fogalmát (többféle megközelítésben)! 

4.   Sorolja fel az államháztartás karakterisztikus jellemzőit! 

5.   Nevezze meg az államháztartás jelenlegi alrendszereit! 

6.   Mutassa be a magyar államháztartás jelenlegi rendszerét, helyezze el a gazdasági 

rendszerben! 
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7.   Milyen szintjei különböztethetők meg a hazai államháztartásnak? 

8.   Milyen célokat szolgál a központi kormányzat költségvetése? 

9.   Mekkora időtartamra vonatkozik hazánkban a költségvetési év? 

10. Röviden határozza meg a költségvetési mérleg fogalmát, foglalja össze tartalmát, illetve 

lényegét! 

11.  Sorolja fel a központi költségvetés főbb bevételeit és kiadásait! 

12. Mit értünk költségvetési előirányzat (bevételi, kiadási és módosított előirányzat) alatt? 

13. Nevezze meg – közismert nevén - melyik törvény szabályozza az államháztartás 

mérlegének előirányzatait! 

14. Mit értünk költségvetési deficit és szuficit alatt?  

15. Hogyan tagozódik a költségvetéshez tartozó intézményrendszer? 

16. Mi alkotja a központi költségvetés vagyonát? 

17. Mit értünk társadalombiztosítás alatt? 

18. Értelmezze a társadalombiztosítás rendszerét jellemző biztosítási jelleg kategóriát! 

19. Értelmezze társadalombiztosítás rendszerét jellemző szolidaritási jelleg kategóriát! 

20. Sorolja fel a társadalombiztosítással kapcsolatos állami feladatokat! 

21. Nevezze meg a Társadalombiztosítás, mint pénzalap főbb bevételi forrásait! 

22. Határozza meg az önkormányzat lényegét és feladatait, nevezze meg a jelenlegi 

önkormányzati típusokat! 

23. Ismertesse az önkormányzati gazdálkodás gazdasági alapját képező elemeket, sororja fel 

az önkormányzatok főbb bevételi forrásait! 

24. Sorolja fel a költségvetési tervezés folyamatának főbb állomásait, helyezze el időben 

azokat. 

 

5.2. A hazai adórendszer 

 

5.2.1. Az adók lényege, fogalma és funkciói 

 

Az adó jogszabályi rendelkezésen alapuló, általában rendszeres, kivételesen egyszeri, 

pénzbefizetés útján vagy természetben (pl. terményben=kilenced, tized), külön közvetlen 

ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő adóalanyi szolgáltatás.  

Az adófizetést a társadalmi közös fogyasztás céljából, az állami (helyi adók esetén az 

önkormányzati) feladatok forrásául rendelik el fizetni. Az adóztatás útján tehát az állam – 

mint a közhatalom birtokosa – magánszemélyek és a különböző szervek, szervezetek 

bevételének egy részét igénybe veszi a közkiadások fedezésére. Az adófizetés konkrétan azt 

jelenti, hogy az adófizetők tulajdonából a bevétel vagy jövedelem meghatározott része állami 

rendelkezés alá kerül. Az adó nemfizetés esetén hatósági kényszerintézkedéssel (zálogolás, 

árverés, fizetésletiltás stb.) hajtható be. Mértékét kötelező rendelkezések szabják meg, az adó 

nagysága az adófizetésre kötelezett elhatározásától – adott jövedelemnagyság esetén – nem 

függ. Az adófizetés tehát nem lehetőség, hanem alkotmányos kötelesség. Az 

adóbevételeknek olyan időben és összegben kell befolyniuk, amikor és amilyen mértékben 

azokra az állami kiadások fedezése céljából szükség van. 

Adó jogszabályi előírásokon alapuló, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési 

kötelezettség, amelyet az állam a gazdaság szereplőire vet ki a társadalmi közös 

fogyasztás kiadásainak fedezésére. 
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Bár az adófizetés ellenében az állami szervek közvetlen ellenszolgáltatást nem teljesítenek, ez 

nem jelenti azt, hogy közvetve nem jelentkezik viszontszolgáltatás az állam részéről. Az 

adóbevételek jelentős részét ugyanis a társadalmi szükségletek kielégítésére használja fel. Az 

adóbefizetésekből finanszírozza az állam a szociális (nyugdíjak, szociális támogatások, 

munkanélküli-segély, lakástámogatás), egészségügyi, infrastrukturális (út, híd és 

vasútépítések, fenntartások), rendvédelmi, igazgatási (minisztériumok, országos hatáskörű 

szervek stb.), környezetvédelmi (természetvédelmi területek, nemzeti parkok, földfelszín 

alatti vizek megóvása) és innovatív célú kiadásokat. Az adók tehát az állami feladatok 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítják, ugyanakkor jelentős szerepet vállalnak 

a társadalmi osztályok és rétegek jövedelmének szabályozásában. Az adó tehát több célú 

eszköz. Alkalmas lehet arra, hogy visszaszorítson bizonyos nem kívánt és preferáljon 

bizonyos támogatni kívánt tevékenységeket, illetve, hogy olyan mértékűre csökkentse a 

felhasználható jövedelmet akár magánszemély, akár jogi személy, akár jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet esetén, amely nem haladja meg lényegesen az egyéb munkával 

elérhető, illetve társadalmilag elfogadhatónak ítélt mértéket. 

Az adóknak három gazdasági funkciója van: 

1. Fiskális funkció, amely alatt az adók forrásképző szerepét értjük. Az adók biztosítják az 

állami (önkormányzati) kiadások fedezetét, ezáltal az államháztartás egyensúlyának és az 

állami rendszerek működésének fenntartását.  

2. Közgazdasági szabályozó funkcióban az adókat illetve a működésükre vonatkozó 

szabályokat (pl. adókedvezményeket) az állam (önkormányzat) a piaci szereplők 

magatartásának befolyásolására is használhatja. Pl. egyes adókedvezmények 

társadalompolitikai-, és gazdaságpolitikai célok megvalósítását szolgálhatják. Gondoljunk 

csak a személyi jövedelemadó rendszerben alkalmazott családi, vagy lakáscélú 

kedvezményekre, melyek hozzájárulnak a gyermekvállalás ösztönzéséhez, illetve a lakhatási 

problémák megoldásához.  

3. Az állam egyik fontos feladata a jövedelmek újraelosztása. Az adók ebben éppen olyan 

fontos szerepet játszanak.  Az adóztatáson keresztül közvetlenül hatás gyakorolható az 

adóterhet viselők életszínvonalára, gazdasági mozgásterére. A jövedelmek újraosztása 

jelentősen megváltoztathatja a piaci keresletet, a gazdasági folyamatokat, s ennek 

eredményeként a gazdasági növekedést. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az adó, illetve adórendszer egy olyan összetett eszköz, 

mely jelentősen hozzájárulhat gazdaság-, és társadalom-politikai célkitűzések 

megvalósításához. Így pl.: 

- megváltoztatva a gazdaság szereplőinek (főként a gazdálkodó szerveknek és a 

lakosságnak) jövedelmi helyzetét, direkt, vagy indirekt módon befolyásolják 

a gazdasági folyamatokat;  

- közvetlenül hatnak az életszínvonalra; 
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- a piaci kereslet változtatásán keresztül közvetetten hatnak az árszínvonalra; 

- az adórendszer által gyakorolt kedvezményeken és mentességeken keresztül 

társadalmi megkülönböztetést közvetítenek; 

- hozzájárulnak a növekedéspolitikai, foglalkoztatáspolitikai és elosztás-politikai 

célok megvalósításához. 

 

5.2.2 Az adók fajtái 

 

a) Az adóteher formája alapján: 

 

- természetbeni adó: termék beszolgáltatás, vagy munkateljesítmény formájában (ilyen 

volt például a dézsma, robot, tized, stb.), Ma már csak elméleti, vagy inkább 

történelmi kategóriának számít; 

 - pénzbeli adó: a korszerű adórendszerek jellemző formája. 

 

b) Időbeliség alapján: 

- folyamatos, 

- egyszeri, 

 

c) Az adó tárgya szerint: 

- jövedelemadó: a gazdasági szerepelők jövedelmét adóztatja (pl. Társasági- és 

Osztalékadó, Személyi Jövedelemadó, stb.), 

 

- vagyoni típusú adó: az egyes vagyonelemeket jellemzően vagyontárgyakat adóztat, 

(pl. Építményadó, Telekadó, Kommunális adó, stb.) 

 

- áruk, javak és szolgáltatások adója (pl. ÁFA, Jövedéki adó, stb.), 

 

- kereseti adó: amely esetben a bér képzi az adó alapját (pl. Szociális hozzájárulási adó, 

Szakképzési hozzájárulás, stb.)  

 

d)  Az adó mértéke, kulcsa alapján: 

 

- fix összegű adó (pl. Kommunális adó, Idegenforgalmi adó, Személyi jövedelemadó 

rendszerben a tételes átalányadó) 

- változó összegű, százalékos mértékű adó, amely lehet lineáris, és progresszív 

 

- lineáris adókulcs: az adó alapjának nagyságától független állandó mértékű 

adóztatást tesz lehetővé; az ilyet alkalmazó adókat szokás forrásadónak 



 

 

 

142 

nevezni (pl. az Személyi jövedelemadó rendszer különadózó jövedelmei, 

Társasági- és Osztalékadó, Iparűzési Adó) 

- progresszív adómérték: a jövedelem nagyságával arányosan változó adóztatást 

tesz lehetővé (pl. Cégautó adó) 

d) Az adóztatás jogosultsága szerint: 

- központi adó: esetében az adóztatás az államigazgatás központi szerveinek a 

feladata, az adó a központi költségvetést illeti, központilag alkotott egész 

országot érintő jogszabály alapján (pl. Társasági- és Osztalékadó, Személyi 

jövedelemadó, ÁFA,  Jövedéki adó), 

- helyi adó: a települési önkormányzatok rendeletei alapján születik és az 

önkormányzat kizárólagos bevételét képezi (pl. Építményadó, Telekadó, 

Kommunális adó, Idegenforgalmi adó, Iparűzési adó) 

e) Az adóviselés alapján: 

- egyenes adó: más néven direkt adó, melynél az adóterhet viselő személy azonos 

az adóalannyal (pl. Személyi jövedelemadó, Társasági- és Osztalákadó, 

Építményadó, Telekadó, Kommunális adó, Iparűzési adó) 

- közvetett adó: más néven indirekt adó esetében az adóalany áthárítja az 

adóterhet; az adó alanya ez esetben nem egyezik meg az adóterhet viselő 

személlyel (pl. ÁFA, Fogyasztási adó, Idegenforgalmi adó) 

 

f)  Az egyes adók működése szerint:  

- önadózó rendszer: amely az adókötelezettség – pl. bejelentkezési, bevallási, 

kiszámítási, befizetési, stb. kötelezettség - széles körét rója az adó alanyokra (Pl. 

Személyi jövedelemadó, Társasági- és Osztalékadó, Iparűzési adó, Építményadó, 

Telekadó, 

- adókivető rendszer: amely az adóterhet viselő személyre csak fizetési 

kötelezettséget ró (pl. Gépjárműadó) 

 

5.2.3. Adózási alapkategóriák, alapfogalmak 

 

Az  adótan feladata: 

- A költségvetési politika megalapozása, 

- A jogszabály alkotási munka elősegítése, 

- Az adóteher meghatározása, 

- Az adóismeretek bevonása a vállalati döntések optimalizálásába, 

Mint ahogy az a fent megjelölt feladatokból jól látszik, az adótan szoros kapcsolatban áll más 

társtudományokkal. Erősen kötődik a pénzügypolitikához, a vállalati gazdaságtanhoz, de még 

a szociológiához is. Az elvi és gyakorlati kapcsolat megteremtése az adópolitika feladata. 

Az adópolitika tárgya: 
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- Az adórendszer és más pénzügyi rendszerek közötti összhang,  

- Az adórendszerrel kapcsolatos elvi döntések, 

- Adózási gyakorlati eljárások, 

Az adóztatás alapelvei: 

- Egyszerűség: könnyen áttekinthető, egyszerűen kiszámítható és alkalmazható 

legyen, 

- Határozottság, és egyértelműség: legyen ismert, vegye elejét az adóeltitkolásnak, 

és ne lehessen kibújni alóla  

- Olcsóság: bevezetése és beszedése ne kerüljön sokba 

- Igazságosság: a teherviselő képesség szerint adóztasson 

- Konzisztencia: harmonizáljon a nemzeti és nemzetközi előírásokkal 

- Stabilitás: ritkán változzon, illetve érezhető legyen a változás tendenciája, 

kiszámítható legyen, s a közterheket illetően tegye lehetővé a vállalti tervezést. 

Adózási alapfogalmak: 

- Adó: jogszabályi előírásokon alapuló, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli fizetési 

kötelezettség, amelyet az állam a gazdaság szereplőire vet ki a társadalmi közös 

fogyasztás kiadásainak fedezésére. 

- Adókötelezettség: adózási feladatok sora, melyek jogszabályi előírásokon 

alapulnak. Ilyen lehet például bejelentkezési, nyilvántartási, könyvvezetési, adó 

megállapítási, adóbevallási, adó befizetési kötelezettség, adatszolgáltatási, 

bizonylat megőrzési, stb. kötelezettség. 

- Adóalany: akire az adókötelezettség vonatkozik; Lehet természetes-, illetve jogi 

személy is. 

- Adótárgy: az a dolog, jog, jogosultság, ami adókötelezettséget vált ki; Amely után 

az adót fizetjük. 

- Adómérték: adókulcsok, adótételek rendszere; Az az egység, amelyet az 

adóalapra vetítve meghatározzuk az adót. 

- Adókulcs: százalékban meghatározott adómérték, adómérték az adóalap %-ában.  

- Adóalap: amely után az adót számítjuk. Az az összeg, vagy természetes 

mértékegység, amely után fizetjük az adót, azaz amire az adómértéket 

alkalmazzuk. 

- Adómentesség: az adókötelezettség alóli függetlenséget, kivételt jelent. 

- Kedvezmény: gazdasági, társadalmi megkülönböztetést közvetít; Az adóalap, 

vagy adó jogszabályban meghatározott mértékű csökkentését jelenti, tehát 

preferenciális jellegű.  

- Adófizető: az adót ténylegesen fizető természetes, vagy jogi személy. 
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- Adónem: egy-egy önálló adófajta, például Személyi Jövedelemadó, Általános 

Forgalmi Adó, Társasági- és Osztalékadó, Idegenforgalmi adó, stb. 

- Adórendszer: a gazdaságban alkalmazott adónemek, a rájuk vonatkozó jogi 

szabályozás, s az adóztatót képviselő szervezetek (más néven adóhatóságok) 

összessége. 

5.2.4 Napjaink hazai adórendszere 

 

Hazánkban az államháztartás jövedelem újraelosztó szerepe – bár már csökkenő mértékben – 

de még mindig nagyon magas Az államháztartás jövedelem centralizációja még az utolsó 

évtizedben is közelíti az 50%-ot. Mivel az állami bevételek nagyobb meghatározó részét, 80-

90%-át az adóbevételek adják, így könnyen belátható, hogy Magyarországon az adók a GDP 

jelentős %-át teszik ki (26. ábra). 

 

26. ábra: Adócentralizáció (adóbevétel /GDP) alakulása hazánkban 

 

 

Forrás: saját szerkesztés az ÁSZ 2012. évi jelentéséből 

A hazai adórendszer központi és helyi alrendszerre tagozódik. A mai magyar 

adórendszerünkben az ún. főadók erős koncentrációja a jellemző. A négy főadó az ÁFA, 

SZJA, TAO, Jövedéki adó. Ezek a központi költségvetés összes bevételeinek több mint 

háromnegyedét adják. 

 A legnagyobb súllyal a közvetett adók (fogyasztáshoz kapcsolt adók) szerepelnek, s ezen 

belül is a legjelentősebb bevételi forrás az Általános Forgalmi Adó (ÁFA), melyből például 

2012-ben 2.697.700 millió forintot irányoztak elő a költségvetésben. Ez a 14.340.947,1 

milliós bevételi főösszeghez viszonyítva 18,8%-os részesedést jelent. 

A másik legjelentősebb adónk a Személyi jövedelemadó, amely bár meg sem közelíti az ÁFA 

bevételek nagyságát, de a többi adónemből származó bevételnek sokszorosa. 1.550.700 millió 

forintos bevételi előirányzatával 2012 évben 10,8%-os részarányt képviselt. Ugyanekkor a 

Társasági és Osztalékadó mindösszesen 356.200 millió forintban került előirányzásra, ami 
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mindösszesen 2%-os költségvetéshez való hozzájárulást jelent. Mivel mind az ÁFA, mind a 

SZJA a lakosság jövedelmét érinti, így könnyű belátni tehát, hogy hazánkban, napjainkban a 

legfőbb adóterhet közvetlenül is a lakosság, a háztartások viselik. Ezt a megállapítást még 

tovább erősíti az adórendszer teljes szerkezete (27. ábra). 

Jelenleg Magyarországon az átlagos adóteher 39%. Ez az Európai Unión belül nem 

átlagosnak mondható, a régióban azonban magas. Szlovákiában 33%, Lengyelországban 36%, 

azaz hazánkhoz képest kedvezőbb az adózási helyzet. 

Hazánkban jelenleg közel 60 adónem (ezeket szemlélteti a 28. ábra) létezik, amely 

semmiképpen nem szolgálja azt a követelményt, hogy az adórendszer legyen egyszerű, 

könnyen áttekinthető. Annak ellenére, hogy a legtöbb adónem önadózó fajtájú, az adónemek e 

rendkívül széles skálája megköveteli, hogy a végrehajtásban ez egyszerű adóalanyok 

szakértők segítségét vegyék igénybe. A hatalmas nagy joganyag, az igényelt széleskörű, 

kapcsolódó (pl. számviteli, bankszakmai, befektetési, stb.) ismeret, egyre inkább megköveteli 

a vállalati szakemberektől az adózási ismeretek elsajátítását. Az adózási szabályok ismerete 

nélkülözhetetlen a vállalkozási menedzsment, a finanszírozás, a számvitel és a gazdálkodás 

számos területén. 

Más adójellegű bevételek 

Az egyes, konkrétan adónak nevezhető tételeken túl a költségvetés fontos bevételi forrását 

jelentik, más adójellegű befizetések, így pl. a vám, illetékek. Ezek mind tartalmukat, 

formájukat és céljukat tekintve jelentősen különböznek a fent tárgyalt adóktól. Mind a 

közgazdaságtan, mind a gazdaságpolitika, azon belül a pénzügypolitika megkülönböztetett 

eszközként kezeli őket. Az önálló törvényi alap mellett sajátos intézményi infrastruktúra 

kapcsolódik hozzájuk.  

- A vám 

A vám olyan adójellegű állami bevétel, amely az országhatárt átlépő áruk árára ráépülve fejti 

ki közgazdasági hatását.  

A vám célja alapján megkülönböztetünk pénzügyi és közgazdasági vámot. Az előbbi 

kizárólag költségvetési források képző szereppel bír, míg az utóbbi gazdaságpolitikai célt 

kíván megvalósítani.  
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Forrás: saját szerkesztés az ÁSZ 2012. évi jelentéséből 

 

- Az illeték 

Az illeték olyan fizetési kötelezettség, amely az államigazgatási, vagy igazságszolgáltatási 

tevékenységéhez kapcsolódik.  

Az illeték esetében az adókkal és a vámokkal ellentétében van közvetlen ellenszolgáltatás. 

Miután a fizetendő díj általában nagyobb, mint a nyújtott szolgáltatás költsége, az illeték 

adóként is felfogható 

 

Az illeték kettős célt szolgál: 

- teremtsen bevételt az állam központi és helyi feladatainak ellátásához,  

- járuljon hozzá a vagyonszerzés, az államigazgatási és bírósági eljárások költségeihez. 

Az illeték lehet vagyonszerzési és eljárási illeték.  

Vagyonszerzési illetéket öröklés, ajándékozás, visszterhes (ellenérték fejében történő) 

vagyonszerzés esetében kell fizetni.  

Az eljárási illeték az államigazgatási és bírósági gyakorlatban fordul elő. Államigazgatási 

szolgáltatások, mint például okiratok másolása, hitelesítése, kiállítása ellenében, illetve az 

eljárási díjként fizetendő.  

27. ábra: Az adószerkezet alakulása 
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A lerovás módja szerint beszélhetünk bélyeggel, vagy pénzzel fizetendő, mértéke szerint 

pedig állandó és változó összegű illetékről. 

A vám szolgálhatja például a belső piac védelmét, valamely hazai ágazat megerősítését, 

partnerországgal való viszonosság elvének érvényesülését, stb. A költségvetés a vámokon 

keresztül közvetlenül kapcsolódik az árfolyam-, és árpolitikához. 

28. ábra: Főbb adónemek Magyarországon (2012-2013) 
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Hazánkban kizárólag az importot terheli vám.  A gazdasági integrációt alkotó tagállamok- így 

pl. az EU is - az egymás közötti forgalomban nem alkalmaznak vámok. 

 

5.2.5 A legfőbb adónemekről röviden 

 

Társasági- és Osztalékadó (TAO) 

Társasági adót A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996, évi LXXXI. törvény által 

meghatározott adóalanyoknak a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy az 

eredményező gazdasági tevékenységből - a vállalkozási tevékenységből - elért jövedelmük 

után kell fizetni. 

Adókötelezettség a vállalkozási tevékenység megkezdésekor keletkezik (függetlenül attól, 

hogy a céget bejegyezték-e, illetve, hogy keletkezett-e jövedelme) 

Az adó alanya a vállalakozási tevékenységet végző személy, kivéve az egyéni vállalkozót. A 

TAO alanyait a Tv. tételesen felsorolja. A törvény személyi hatálya többek között a gazdasági 

társaságokra, a szövetkezetekre, az ügyvédi irodákra, a non-profit szervezetekre, valamint az 

úgynevezett külföldi vállalkozókra és a külföldi szervezetekre terjed ki. 

 A vállalkozási tevékenységből származó jövedelem megállapításának alapja a számviteli 

törvényben meghatározott adózás előtti eredmény.  

A társasági adó törvény célja az állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési bevétel 

biztosítása illetve a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése.  

A számviteli törvény és a társasági adó törvény célja alapvetően eltér egymástól, és ez az 

eltérés eredményezi, hogy a számvitel szerinti adózás előtti eredmény - lényegében a 

vállalkozás jövedelme - eltér az adóalaptól. Az adótörvény egyik alapvető feladata éppen az 

adóalap "előállítása" az adózás előtti eredményből. Erre egy sajátos módszert alkalmaz: a 

törvény céljának megfelelően a különböző gazdasági események megtörténte esetén az adózás 

előtti eredményt növelni vagy csökkenteni, esetenként egyidejűleg növelni és csökkenteni kell 

az adóalap megállapítása érdekében. A módosításnak különböző oka lehet. A számviteli 

törvény a valódiság elvének érvényre juttatása érdekében a vállalkozóra bízza egy sor 

gazdasági esemény elszámolását, hiszen végül is a vállalkozó tudja legjobban, hogy a 

kérdéses esemény hogyan hat a vállalkozásra. Az adóalap - ezen keresztül a költségvetés - 

védelme érdekében az adótörvény ezekben az esetekben "nem hisz" a számviteli 

elszámolásnak, és maga állít fel elszámolási normákat. A számviteli törvény okán találkozunk 

például adóalap módosító tételekkel az értékcsökkenési leírás, az értékvesztés és a céltartalék 

elszámolásával kapcsolatban . 

A módosító tételek másik oka a kétszeres adóztatás elkerülése. Például az osztalékot a 

társaság a számviteli szabályok szerint az adózott eredményéből adja, de ha az is alanya a 

társasági adónak, aki kapja, a számvitelében bevételként elszámolt osztalék összege az adózás 

előtti eredményben megjelenik. Mivel az osztalékot átadó társaság már adózott ezen összeg 
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után, a kétszeres adózás elkerülése miatt az osztalékot kézhez kapó társaság a kapott osztalék 

összegével csökkentheti az adózás előtti eredményt az adóalap megállapításakor. 

Az adóalap módosítását harmadikként gazdasági-politikai okok indokolják. Különféle adózás 

előtti eredményt csökkentő kedvezmények járnak például a szakmunkástanulót vagy volt 

munkanélküli személyt foglalkoztató adózónak, a közhasznú szervezeteknek átadott adomány 

esetén is. Meg kell növelni az adózás előtti eredményt az úgynevezett nem a vállalkozás 

érdekében felmerült költségek és ráfordítások összegével. A szabály oka nyilvánvaló: a 

számvitelben ténylegesen felmerült ráfordítás a valódiság elve miatt az adózás előtti 

eredményt csökkenti, de ezt az adózás során nem lehet figyelembe venni, és ezzel az 

összeggel meg kell növelni az adózás előtti eredményt. Hasonló a helyzet a reprezentációs 

költségekkel, mivel a bevétel meghatározott részét meghaladó összeg is adózás előtti 

eredményt növelő tétel. 

A társasági adózásban nem ismert a negatív adó fogalma, így ha az adóalap negatív, erre 

tekintettel nem lehet adót igényelni. A negatív adóalap elhatárolt veszteségként a következő 

adóévek adóalapját csökkentheti. 

 A társasági adó mértéke a fentiek szerint kiszámított pozitív adóalap 19 százaléka.  Az 

úgynevezett külföldön tevékenységet végző adóalany - a Magyarországon működő 

úgynevezett off shore cégek - esetében  a társasági adó a pozitív adóalap 3 százaléka. 

Amennyiben az adóalany adóalapja nem haladja meg az 500 millió forintot, úgy az adó 

mértéke  csak 10 % 

Bizonyos feltételek esetén a törvény adómentességet, adókedvezményt biztosít. Adómentes 

például a közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítvány, társadalmi szervezet, a kockázati 

tőkevállalkozás, a közhasznú társaság. Az adómentesség azt jelenti, hogy a számított adót nem 

kell megfizetni. 

A társasági adó esetén az adókedvezményeket adóvisszatartás formájában kell alkalmazni, 

azaz az adókedvezmény összegét a társasági adó megállapításakor veszik figyelembe, és nem 

utólag igényelik vissza. Az adókedvezmény főszabályként az adó 70 százalékáig, kivételesen 

pedig az adó mértékéig vehető igénybe. A kedvezmények egy része nagy beruházásokkal 

kapcsolatos, másik csoportjuk bizonyos térségekben, illetve vállalkozói övezetben történt 

befektetések esetén vehető igénybe.  

 

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján a belföldi illetőségű 

magánszemélynek valamennyi, a külföldi illetőségű magánszemélynek pedig a belföldi 

jövedelme után személyi jövedelemadót kell fizetni. 

Adókötelezettség: a bevétel megszerzéséhez kötődik, függetlenül annak forrásától, 

jogcímétől, formájától. 

Számos bevételt a törvény gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, és egyéb okokból 

adómentesnek minősít. A mentességek a Tv. Mellékletében kerültek számbavételre. 
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Adóalany: minden belföldi természetes személy a bel és külföldön megszerzett jövedelme 

után, illetve minden külföldi természetes személy a Magyarországon megszerzett jövedelmei 

után 

Az adó alapja az adóévben (január 1. és december 31. között) megszerzett jövedelem. 

Jövedelem a bevétel költségekkel csökkentett része. A SZJA törvény számtalan eljárási rendet, 

azaz jövedelem megállapítási módszert határoz meg a különböző forrású bevételekre. 

Költségnek az, az igazolt kiadás minősül, amely kizárólag a bevételszerző tevékenység 

érdekében merült fel. 

A jövedelmeknek adózás technikai okokból két alapcsoportja van, az összevonandó 

jövedelmek és a külön adózó jövedelmek. 

 

Összevonandó jövedelmek adózása 

Az összevonandó jövedelmeket három önálló csoportban kezeli a törvény az önálló 

tevékenységből, a nem önálló tevékenységből származó és az egyéb összevonandó 

jövedelmek. Az első két csoportba olyan jövedelmek tartoznak, amelyek megszerzése 

érdekében a magánszemély valamilyen tevékenységet végez. Így például az önálló 

tevékenység körébe tartoznak a mezőgazdasági őstermelői, egyéni vállalkozói, a bérbe adói, a 

szellemi tevékenységek, illetve - a törvény meghatározása szerint - valamennyi olyan 

tevékenység, amelyet a törvény nem sorol fel tételesen a nem önálló tevékenységek között. Az 

önálló tevékenységből származó bevétel 90 százaléka a jövedelem, vagy - az adózó választása 

szerint, azzal, hogy a választás valamennyi önálló tevékenységére vonatkozik - tételesen 

levonja a felmerült költségeit a bevételéből és így állapítja meg a jövedelmét. 

A nem önálló tevékenységek körében a leggyakoribb a munkaviszony keretében végzett 

munka, de ilyen például az önkormányzati és országgyűlési képviselők tevékenysége is. 

Adózási szempontból jellemző, hogy a bevétel egésze jövedelem, és csak a törvényben 

meghatározott esetekben - általában a kapott költségtérítések körében - van lehetőség tételes 

költségelszámolásra. 

Egyéb összevonandó jövedelem mindaz, amelynek az adózására a törvény külön rendelkezést 

nem tartalmaz. Ilyen például az ösztöndíj, a nem munkáltató által külföldre kiküldött személy 

napidíjának adóköteles része. 

Az összevonandó jövedelmek összege adja az összevont adóalapot.  

A SZJA mértéke egységesen 16 %.  

Az összevont adóalap, vagy annak adóját különböző kedvezmények csökkenthetik. Így 

kedvezmény jár a társadalombiztosítási, a magánnyugdíj-pénztári és az önkéntes kölcsönös 

biztosító-pénztári kiegészítő befizetések után, a gyermekek után, , bizonyos lakáscélra fizetett 

összegek után, stb. A kedvezmények levonása után megmaradt összeg képezi az összevont 

jövedelmek utáni éves adókötelezettség nagyságát. 

A költségvetésnek folyamatos bevételre van szüksége a folyamatos működés érdekében. Ezért 

a kifizetések után adóelőleget kell levonni, amelyet a kifizető fizet meg és vall be az 
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adóhatósághoz. A kifizetők feladata az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, az 

adatszolgáltatás, az igazolások kiállítása és az egyéb kötelezettségek teljesítése. 

Egyes külön adózó jövedelmek adózása 

Meghatározott jövedelmek esetében – így pl. különösen az egyéni vállalkozók jövedelmére, a 

tőkejövedelmekre, az ingó és ingatlan vagyon átruházására, - a törvény egyedi jövedelem 

meghatározási módszert, s külön lineáris (általában 25 %) mértékű adót alkalmaz. 

Az általános forgalmi adó (ÁFA) 

Az általános forgalmi adó a legtöbb országban hozzáadott érték adó néven ismert. Az 

elnevezés magyarázata abban rejlik, hogy a rendszer a hozzáadott értéket adóztatja. Mindenre 

és mindenkire kiterjedő, szektor-, és ágazat semleges fogyasztási típusú közvetett, központi 

adó.  

Hazánkban az általános forgalmi adóról hosszú évekig az 1992. évi LXXIV. törvény 

rendelkezett – természetesen évenkénti módosításokkal – mely jogszabályt 2007-ben 

újrakodifikáltak. Az új és jelenleg hatályos AFA törvény száma 2007. évi CXXVII. számú 

törvény az általános forgalmi adóról.  

Adókötelezettség a gazdasági tevékenység végzéséhez kötődik, s értékesítéskor keletkezik. Az 

eladó az adót köteles felszámítani minden értékesítéskor, és ezt az adót a vételár részeként a 

vevővel megfizettetni. A vevő- amennyiben a beszerzett terméket vagy szolgáltatást a 

gazdasági tevékenységéhez használja fel és továbbértékesítést végez -, az általa kifizetett, 

beszerzéseit terhelő adót levonhatja a felszámított, és a költségvetésnek fizetendő adóból. E 

technika eredményeként az adóalany az ÁFA elszámolását illetően nettó kapcsolatba kerül a 

költségvetéssel.   

 Az általános alapelv az ÁFA rendszer működésében, hogy a felszámítási kötelezettség, 

mindig együtt jár a levonási joggal, illetve fordítva. 

Kivételnek számít, hogy az ÁFA levonási jog bizonyos esetekben kifejezetten tiltott. 

Egyáltalán nem vonható le az előzetes áfa-ja annak a terméknek vagy szolgáltatásnak, 

amelyet akár csak egy kis részben is a gazdálkodási tevékenységen kívüli célra használnak, 

hasznosítanak. Nem vonható le az előzetes áfa személygépkocsi (kivéve a továbbértékesítési 

céllal beszerzett személygépkocsi esetét), illetve a személygépkocsihoz használt üzemanyag 

beszerzése esetén. Nem vonható le a motorbenzin, illetve személyszállítás szolgáltatás 

előzetes áfája sem. 

Az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele a gyakorlatban legtöbbször előforduló 

esetekben a névre szóló számla, ilyenkor az adólevonási jog a számlán a teljesítés napjaként 

feltüntetett időpontban keletkezik. Látható, hogy az eladó adófizetési kötelezettsége 

jellemzően ugyanazon a napon keletkezik, mint a vevő adólevonási jogosultsága.  

Az ÁFA külkereskedelmi forgalommal való kapcsolata semleges. Ez azt jelenti, hogy a 

gazdasági szereplők számára közömbös, hogy belföldi, vagy külföldi terméket vásárol-e, hisz 

mindegyiket azonos adó terheli. Adóteher szempontjából az exportőr számára sem lényeges, 

hogy hol adja el termékét, mind a két piac esetében levonási jog illeti meg.  Ennek ellenére a 

külkereskedelem adózási szabályai, kényszerűen speciális előírásokat is tartalmaznak.  
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Az import utáni ÁFA-t a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a vámkezelés 

napján határozattal veti ki, kiváltandó a külföldi illetékességű eladó szerepét. Az import ÁFA 

alapja a leszámlázott ár forintosított ellenértéke határparitásos áron, megnövelve a vám, 

vámkezelési költség, illeték és egyéb ár részét képező adókkal. Az alkalmazott ÁFA kulcs 

megegyezik egy hasonló hazai termék, vagy szolgáltatás adókulcsával. 

Az exportértékesítést a Tv. mentesnek minősíti, ugyanakkor levonási jogot kapcsol hozzá. 

E különös szabályozást az indokolja, hogy az adó áremelő hatása miatt ne romoljanak a hazai 

termékek külpiaci pozíciói.   

A törvény egyértelműen szabályozza az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját is. 

Az adófizetési kötelezettség a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítésének - ismét 

hangsúlyozva: nem az ellenérték megfizetésének - napján keletkezik. Ezt a napot a Polgári 

Törvénykönyv szerint kell megállapítani, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik. 

Az adó alapjába bele tartoznak az úgynevezett járulékos költségek is, amelyek a teljesítéshez 

kapcsolódnak, így például az ügynöki, bizományosi, biztosítási és közlekedési költségek. 

Például a termékértékesítés ellenértékébe tartozik - tehát nem külön szolgáltatásként 

viselkedik - a termék elszállításának a költsége, ha az eladót terheli. Úgyszintén része az 

ellenértéknek az árat közvetlenül befolyásoló támogatás is 

 Az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka. Az általános adókulcs jelenleg 27 

százalék, amely az európai országokat figyelembe véve a legmagasabbak között van. A 

kedvezményes adókulcs 5, és 18 százalék. A törvény a mellékletében sorolja fel azokat a 

terméket és szolgáltatásokat, amelyek kedvezményes adókulcs alá tartoznak. Ezek között a 

legjellemzőbbek például a humán gyógyszerek és tápszerek, a vakoknak készült eszközök, 

valamint a könyv, a folyóirat, és napilap. 18% ÁFA terheli a tejet, bizonyos tejtermékeket, 

valamint pékárukat. A különböző adókulcsok alá való besorolás – szemben a törvény többi 

részével, amely relatíve stabilnak mondható - különböző gazdasági és politikai megfontolások 

szerint évente változik. 

Az ÁFA rendszer is alkalmaz mentességeket. A mentesség az ÁFA rendszertől való teljes 

függetlenséget jelenti. Az érintett szereplőnek semmiféle adókötelezettsége nincs. Az 

értékesítéskor nem kell felszámítania ÁFA-t, de visszaigénylési jogosultsága sem lesz. A 

mentesség előnye, hogy mentesülünk az adminisztrációs, a számlázási és egyéb nyilvántartási 

kötelezettségek alól, ebben ÁFA témában ellenőrzéstől sem kell tartanunk, ugyanakkor a 

levonási jog elvesztése komoly anyagi hátránnyal járhat. .A mentességnek két típusát 

különbözteti meg, az alanyi, illetve a tárgyi mentességet. Az előbbi gyakorlati praktikus 

okokból, míg az utóbbi elvi, közgazdasági okokból került bevezetésre.  

Bizonyos értékesítéseket a törvény adómentesnek rendeli. E tevékenységgel kapcsolatban 

adólevonási joggal élni tilos. E levonási joggal nem járó mentességek vagy közösségi 

jellegre való tekintettel vagy egyéb jogszabályi előírás miatt kerültek kivonásra az 

adókötelezettség köréből. Korábbi években ezt a mentességi kört tárgyi mentességnek 

neveztük. A vonatkozó előírások alkalmazása kötelező jellegű a törvényben felsorolt 

termékek és szolgáltatások értékesítésénél. Tárgyi mentes a földterület, illetve a lakás 

értékesítése (kivéve a lakás első értékesítését), a pénzügyi-, biztosítási szolgáltatás, az 
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értékpapír értékesítés, lakás bérbeadás, az ügyvédi tevékenység, a szociális ellátás, az 

egészségügyi ellátás, a szerencsejáték-szolgáltatás.  

Az alanyi adómentesség az adóalany személyéhez kötődik, kiterjed az egész értékesítési 

tevékenységére, termék, illetve szolgáltatás típustól függetlenül. Ez esetben a jogalkotó 

bizonyos árbevételi határ alatt az adóalany választására bízza, hogy adómentességet választ, 

vagy az általános szabályok szerint adózik. Az alanyi adómentesség értékhatára jelenleg 

általános esetben 5 millió forint, mezőgazdasági kistermelő, illetve családi gazdálkodó 

esetében 6 millió forint.  A költségvetés lényegében ebben az esetben lemond az alanyi 

adómentességet választó adózó árrése utáni ÁFA bevételről. Ennek nyilvánvaló oka az 

adóztatás hatékonyságában keresendő. A kapcsolódó hatósági eljárások és adminisztráció 

költsége esetlegesen magasabb lehet, mint az ilyen kicsi forgalmú adóalanyok segítségével 

beszedett adóbevétel. 

Az ÁFA törvény konkrét és részletes előírásokat alkalmaz a számlázás, a dokumentálás 

követendő rendjéről. Ezzel jelentős mértékbe hozzájárul a bizonylati fegyelem javításához, a 

nyilvántartási rendszer színvonalának növeléséhe. 

Az adóalany az értékesítésről készpénzfizetés esetén nyugtát, a vevő kérésére egyszerűsített 

számlát, más esetben számlát köteles kibocsátani. A nyugta lényegében az ellenérték átvételét 

igazoló bizonylat, a számlán már a vevő és az értékesített termék vagy szolgáltatás 

azonosítására szolgáló adatok is szerepelnek. Az üzletben árusító adóalanyok a nyugtaadási 

kötelezettségüknek pénztárgéppel kötelesek eleget tenni. Ha a számla kiállítása során az 

adóalap vagy az adó tekintetében tévedés történt, helyesbítő számlával kell a tévedést 

korrigálni. A számla tartalmáért a kiállító felel. A számla kiállítását a törvényerő mellett az 

kényszeríti ki, hogy az ÁFA visszaigénylés kizárólag számla alapján lehetséges. Így maguk a 

gazdasági szereplők követelik meg egymástól a gazdasági eseményt dokumentáló számlát. 

Az adó költségvetéssel való elszámolása csak bizonyos időszakonként célszerű, hiszen a túl 

sűrű elszámolás sem az adózónak, sem az adóhatóságnak nem lenne előnyös. Ezt az időszakot 

elszámolási időszaknak nevezik. Az elszámolási időszak időtartama alatt keletkezett 

adófizetési kötelezettségek és adólevonási jogosultságok együtt adják az elszámolandó adót. 

Ha ennek összege pozitív - azaz több a fizetendő, mint a levonható áfa - az elszámolt adót 

meg kell fizetni. Ha negatív - azaz több a levonható, mint a fizetendő adó - visszaigényelhető. 

Az adó visszaigénylés azonban értékhatárhoz kötött. Megnyílik az adózó adó-visszaigénylési 

joga, ha az adóalapja az adóévben meghaladja a 4 millió forintot. Ilyenkor az év hátralévő 

részében is jogosult lesz visszaigényelni, de minden évben újra el kell érni az értékhatárt. 

Tárgyi eszköz beszerzése esetén, ha a beszerzésre jutó levonható áfa legalább 200 ezer 

forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő áfa összegét, feltéve, ha a tárgyi 

eszköz beszerzési árát a bevallásra nyitva álló határidőig teljes egészében megfizette. 

Az Áfa bevallás benyújtása is meghatározott időszakonként történik. Az elszámolandó adót 

az adóhatóság tudomására is kell hozni, erre szolgál az áfa bevallás. A törvény két időszakot 

szabályoz, a havi és negyedéves bevallási időszakot. Alapesetben negyedévente, a negyedévet 

követő hó 20-ig kell az adóbevallást benyújtani. Ha az adóévben az elszámolandó adó 

meghaladja az 1 millió forintot, a következő negyedévtől, és a következő évben havi 

adóbevalló lesz, a követő hó 20-ai bevallási határidővel. Ha a megelőző évben - évközi 
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kezdés esetében az időarányosan számított – elszámolandó AFA előjeltől függetlenül 

számított éves összege nem érte el a 250 ezer forintot, (s feltételezve, hogy közösségi 

adószámmal nem rendelkezik) csak évente egy alkalommal kell bevallást beadnia, a 

következő év február 15-ig. 

A törvény a kereskedelmi szálláshelyadásra, a mezőgazdasági termelésre, a bolti 

kiskereskedelmi tevékenységre, a használt cikk kereskedelemre, és az idegenforgalmi 

tevékenységre speciális, az esetek nagyobb részében az általános szabályok helyett 

választható adózási módszereket tartalmaz. Ezt a megoldást főként adózástechnikai 

megfontolások indokolják 

 

A jövedéki adó 

A jövedéki szabályozás célja a jövedéki termékek (lásd következő bekezdés) gyártásának és 

forgalmazásának, valamint az érintett szereplő, gyártók, kereskedők és hatóságok 

kapcsolatának EU konform szabályozása 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. 

évi CXXVII. törvény rendelkezik. Ennek előírásai szint jövedéki termék az ásványolaj, az 

alkoholtermék, a sör, a pezsgő, a köztes alkoholtermék és a dohánygyártmány. Ezen 

termékeket az állam az általános forgalmi adón felül jelentős adóteherrel sújtja, így csak a 

teljes termékpályát átfogó szabályozás lehet kellőképpen hatékony a súlyos visszaélésekkel 

terhelt jövedéki piac átláthatósága, ellenőrizhetősége érdekében. A jövedéki adó a legtöbb 

esetben a jövedéki termékek meghatározott mennyiségi egységére vetül, tehát nem az 

ellenérték vagy a jövedelem lesz az adó alapja, hanem ezektől függetlenül a jövedéki termék 

létrejötte megalapozza az adókötelezettséget.  

A jövedéki eljárás szabályozásának alapja az adóraktár intézménye. Az adóraktár olyan hely, 

ahol a jövedéki termék az előállítást vagy importálást követően adómentesen tartható. 

Adóraktári engedélyt csak szigorú személyi, pénzügyi és garanciális feltételekkel kaphat az 

adózó, amelyek közül a jövedéki biztosíték érdemel külön említést. A biztosíték mértéke az 

adóraktárban várhatóan előállításra vagy betárolásra kerülő jövedéki termékek adótartamához 

igazodik, a törvényben meghatározott minimum és maximum értékhatárok között. Az 

adóraktárak hatósági felügyelet alatt állnak, melyet a vámhivatal lát el. 

Az adókötelezettség a jövedéki termék előállításával vagy importálásával keletkezik. Az 

adófizetési kötelezettség azonban addig felfüggesztésre kerül, amíg a termék adóraktárban 

van, és csak a termék kitárolásakor, azaz a termék szabad forgalomba bocsátásakor kell az 

adót megfizetni. 

 

Az adóztatás jogi szabályozása 

A modern államok bonyolult adórendszere hosszú fejlődés eredménye. Az adórendszer a 

valóságban folyamatos gazdasági, politikai, ideológiai küzdelmek eredményeként alakul ki és 

változik. 
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Az adórendszer lényegében egy adott időszakban működtetett adók összessége. A mai magyar 

adórendszer szerkezete a nyolcvanas évek végén, az úgynevezett adóreform során alakult ki. 

Az adóreform célja az áru- és pénzviszonyok erősítése, az új, stabil pénzügyi szabályozás 

megteremtése volt, egyidejűleg közeledve a nyugati országok adórendszeréhez, időben 

megelőzve a politikai rendszerváltást. Kiépült közvetlen adóként a személyi jövedelemadó, a 

vállalkozási nyereségadó (a társasági adó elődje), közvetett adóként az általános forgalmi adó, 

valamint a fogyasztási adó. Az egyes adók éves átalakításának folyamata azóta is folytatódik.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza az adózók és az adóhatóság 

jogait és kötelezettségeit, az adójogi előírások megsértése miatti jogkövetkezményeket, és az 

adóigazgatási eljárás szabályait. 

 A törvény hatálya kiterjed valamennyi adóra, járulékra, illetékre és más, törvényen alapuló 

adó jellegű befizetésre - kivéve a vámtörvény hatálya alá tartozó befizetéseket - valamint a 

költségvetési támogatásokra és az adók módjára behajtandó köztartozásokra.  

Adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét vagy költségvetési 

támogatás igényét adótörvény írja elő. 

 Adóhatóság: az állami adóhatóság a Nemzeti Adó és Vámhivatal (röviden NAV). Az 

adóhatóság feladata az adók megállapítása, nyilvántartása, beszedése, végrehajtása, kiutalása 

és ellenőrzése. A helyi adók, egyéb önkormányzati adók és a köztartozások vonatkozásában 

az önkormányzat jegyzője, mint adóhatóság, az illetékek vonatkozásában az illetékhivatal 

rendelkezik hatáskörrel. Az állami adóhatóság hatásköre valamennyi adóra, költségvetési 

támogatásra kiterjed, ha a törvény másként nem rendelkezik.  

Összességében megállapítható, hogy Magyarországon is működnek a fejlett nyugati 

országokban alkalmazottakhoz hasonló adóztatási technikák és garanciális formák. Az 

adóztatás a demokratikusan megválasztott parlament, a helyi adók tekintetében pedig a 

törvényi kereteken belül az önkormányzatok hatáskörében van. Az adóigazgatási eljárás során 

egyedi ügyekben hozott határozat a bíróságon megtámadható. Az Európai Unióból érkező 

befektető a hazájához hasonló adórendszerrel találkozik, különösen igaz ez a forgalomhoz 

kapcsolódó adók tekintetében. A legtöbb jelentős gazdasági partner országgal van érvényes 

kettős adóztatást elkerülő egyezményünk, amelyek száma évről-évre nő. 

Az ismeretanyagot ellenőrző és kompetenciákat fejlesztő kérdések: 

1. Határozza meg az adók fogalmát és röviden mutassa be funkcióit! 

2. Rendszerezze az adónemek összességét, tegye ezt a lehető legtöbb szempont szerint! 

3. Emelje ki a legfőbb adózási alapkategóriákat (szakkifejezéseket), és határozza meg röviden 

a lényegüket! 

4. Értelmezze a vám és illeték fogalmát, tegyen különbséget a három jellemző állami bevétel - 

az adó, vám, illeték – kategóriája között! 

5. Sorolja fel a Magyarországon napjainkban funkcionáló legjellemzőbb adónemeket! 

6. Hazánkban melyek a főbb fogyasztási típusú adók, illetve nevezze meg melyek a főbb 

jövedelem típusú adók! 

7. Jelenleg érvényes szabályozás szerint, kinek, és milyen esetben kell Társasági és 

Osztalékadót (TAO) fizetni? 

8. Mi képezi a TAO alapját és mekkora a mértéke? 
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9. Kit érint a Személyi jövedelemadó (SZJA)? Mia az adó alapja és mekkora a mértéke? 

10. Milyen SZJA kedvezményeket ismer? 

11. Ki az Általános forgalmi adó (ÁFA) alanya, melyen adókötelezettségek terheli őt? 

12. Mekkora az ÁFA mértéke, hogyan határozzuk meg az ÁFA összegét? 

13. Mit jelent az ÁFA mentesség és milyen változatai ismertek? 

14. Foglalja össze röviden a Jövedéki adó lényegét, alapvető szabályait! 

15. Milyen kérdéseket szabályoz az Adózás rendjéről szóló törvény (Art)? 
 

5.3 A vállalkozásokat kiszolgáló pénzügyi piac és pénzintézeti rendszer 

5.3.1. Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban 

 

A gazdasági élet fejlődése egy sajátos piac, s ezzel együtt egy sajátos piaci tevékenység 

kialakulásához vezetett. Az árutermelés fejlődése szükségszerűen megkövetelte, hogy a 

pénznek is önálló piaca alakuljon ki, s az itt zajló sajátos tevékenységekre jöjjenek létre 

speciális intézetek. 

A pénzügyi rendszer olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és 

mechanizmusok összessége, amelyek lehetővé teszik a pénz- és tőkekapcsolatokat a 

gazdaságban. Elsődleges feladata a gazdaságban keletkező szabad tőkék, megtakarítások 

eljuttatása a felhasználókhoz, a hitelfelvevőkhöz. A pénzügyi rendszer, a kihasználatlan tőkék 

gazdaság vérkeringésébe való bekapcsolásával jelentős hatást gyakorol az újratermelési 

folyamatra, a gazdasági növekedésre. 

 

A pénzügyi rendszerben, a piaci mechanizmusokon át, a pénzkereslet és kínálat alapján 

kialakul a hitel, a pénz ára, azaz a kamatláb, amely döntő befolyású a gazdasági folyamatok 

egészére.  

A pénzügyi rendszer szerves része a gazdaságnak, a modern gazdaságok egyik legfontosabb 

közvetítő csatornája. 

5.3.1.1. Pénzügyi piac fogalma, funkciói 

 

A pénzügyi piac - mint ahogy az minden piacról elmondható - a csere helyszíne. Persze 

véletlenül sem szabad a dolgot leszűkítenünk helyrajzi kérdéssé, hisz általában, különösebb 

szakmai definiálás nélkül is közismert, hogy a piac magába foglalja az ott szereplőket, azaz 

vevőket, eladókat, esetleg közvetítőket, vagy akár a szervező apparátust, de ugyanígy a piac 

részeként gondolunk az ott folyó mechanizmusokra, tehát a termék bemutatására, az alkura, 

vagy ami a dolog végeredményét tekintve a lényeg, az adás-vételekre. De még itt sem 

állhatunk meg, hiszen mindnyájan könnyen beláthatjuk, sőt hétköznapjaink során magunk is 

megtapasztalhatjuk, hogy milyen sokat számíthatnak, milyen jelentős mértékben 

meghatározhatják a piaci körülményeket a különböző szintű - törvényi, vagy alsóbb szintű- 

jogi és egyéb előírások. A piac szervezettsége, szabályrendszere nem csak a kereskedés 

kereteit, mikéntjét alakíthatják, de jelentős befolyást gyakorolhatnak akár az árakra is.  
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A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet 

játszó szereplők - egyének és intézmények-, pénzügyi eszközök, mechanizmusok, 

valamint törvények, szabályozók és szokásjogok összessége. 

A pénzügyi piaccal való közelebbi, konkrétabb ismerkedést talán a legcélravezetőbb a szerint 

tenni, hogy megvizsgáljuk: 

- a csere szereplőit, azaz, hogy e piacon ki az eladó és ki a vevő? 

- A csere tárgyát, azaz, hogy végső soron milyen pénz cserél itt gazdát és nem utolsó 

sorban, hogy miért? 

- a csere speciális jellegét, amely betekintést enged a piaci szereplők motivációiba, az 

árképzés, illetve a technikai lebonyolítás rendszerébe. 

A fenti kérdések közül talán a legelemibb, hogy miért kerül sor egyáltalán a pénz cseréjére, 

illetve, hogy hogyan is lesz a pénzből piaci termék? Kinek és egyáltalán miért áll érdekében 

venni, de még inkább eladni a pénzt? A kérdés hallatán kézenfekvőnek tűnhet arra gondolni, 

hogy bizonyára különböző nemzetgazdaságok pénzeit kívánjuk cserélni, azaz átváltani, hogy 

a külkereskedelem ebből származó esetleges problémáit áthidaljuk. A devizapiacra 

asszociálni nem tévedés, de hibát követnénk el, ha a pénzügyi piac kategóriáját azonosítanánk 

a devizapiaccal. A pénzügyi piac elsődleges feladata, a gazdaságban keletkező szabad 

pénzeszközök, tőkék eljuttatása a felhasználóhoz.  

A piac szereplői tekintetében, az alapkérdés az, hogy ki rendelkezik olyan szabad 

pénzeszközökkel amelyet, mint - ahogy azt a piaci kategóriák esetében szokás nevezni - 

"felesleget" eladásra hajlandó kínálni. A szokásos terminológia szerint őket összefoglaló 

néven megtakarítóknak nevezzük. Ismert például, az hogy a háztartások nem költik el 

jövedelmük egészét fogyasztásra, így megtakarításaik keletkeznek. A gazdasági szereplők, 

azaz a vállalatok és az állam, illetve annak képviseletében a kormányzat is képeznek 

ideiglenes megtakarításokat. Tehát megtakarító elméletileg mind a három fő 

jövedelemtulajdonos, a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az állam is lehet. 

Makrogazdasági szinten általában az egyetlen nettó megtakarító a háztartási szféra.  Bár 

átmeneti pénzhiányuk áthidalására ők is vesznek fel hiteleket, de megtakarításaik 

összességében ennél számottevőbbek. Nettó megtakarítás alatt azt értjük, hogy összességében 

a megtakarításaik meghaladják hitelfelvételeiket.  

A megtakarítás általánosan elfogadott definíció szerint a jövedelemnek a fogyasztásra el 

nem költött része.  A pénzügyi piac közvetítő szerepe révén a megtakarítás olyan jövedelem, 

amely nem csapódik ki a gazdaság vérkeringéséből fogyasztás formájában. 

A megtakarító jól felfogott saját érdekében ösztönösen is felismerheti, hogy e jövedelmet nem 

érdemes, sőt nagyon veszteséges dolog kihasználatlanul hagyni, úgymond a szalmazsákba 

dugni, érdemesebb működtetni, azaz bizonyos hozamot ígérő pénzügyi eszközökre cserélni. 

Már egyszerű logikai alapon is feltételezhető, hogy a cserepartner az a gazdasági szereplő 

lesz, illetve lehet, - legyen az akár valamely vállalkozás, akár az állam - akinek a 

megtakarítókkal ellentétben, jelenleg éppen nem "pénzfeleslege", hanem " pénz hiánya" van. 

Ez utóbbi, akit a szokásos terminológia szerint felhasználónak nevezünk, jövőben keletkező 

megtakarításait cseréli el jelenlegi megtakarításokra.  Teszi mindezt úgy, hogy olyan pénzügyi 
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eszközt bocsát ki, amely egy jövőbeni időpontra szóló, azaz jövőbeni fizetési ígéretét 

tartalmazza. A pénzügyi piac feladata e pénzügyi eszközök közvetítése a megtakarító és 

felhasználó között. 

A fentiek értelmében a felhasználók keresletet támasztanak a megtakarítók jelenleg 

rendelkezésre álló, azaz jelenbeli pénzére, a megtakarítók pedig jelenbeli pénzt kínálnak a 

felhasználók jövőbeni megtakarításaiért, illetve jövőbeni pénzéért. A pénzügyi piacon tehát 

különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát. A szereplők igényeinek egymásra találása 

révén, a piaci mechanizmusok alapján a cserében kialakul a piaci ár, azaz a kereslet és kínálat 

által meghatározódik a pénzügyi termékek ára, vagyis kialakul a piaci kamatláb, s ezzel együtt 

meghatározódik az értékpapírok árfolyama. Következésképpen a pénzügyi piacok, az ott 

kialakult árakon keresztül jelentősen motiválják a megtakarítók, a felhasználók cselekvését, 

mind a megtakarítási, mind a befektetési hajlandóságot. Így könnyen belátható, hogy a 

pénzügyi piac milyen jelentős hatást gyakorol - megtakarítások gazdasági vérkeringésébe való 

visszakapcsolása, a források, a befektetési lehetőségek bővülése révén - a gazdasági 

folyamatokra. 

Mielőtt a már említett, de még, nem definiált pénzügyi termékek részletesebb ismertetésére 

áttérnénk, szükséges foglalkozni a csere speciális jellegével. E specialitás könnyen 

felismerhető, ha választ adunk arra a kérdésre, hogy vajon mi ösztönzi a megtakarítót 

jelenbeli pénzének eladására, azaz milyen jövedelemre számíthat e tranzakció, azaz az 

értékesítés révén. A jelenbeli pénzekért cserébe a megtakarítók olyan ígéretet kapnak, amely a 

befektetett (eladott) tőkén túl, bizonyos többlet jövedelmet helyez kilátásba. E többlet 

jövedelem a fő motiváció. Megjelenési formája nagyon sokszínű lehet, a kamatjövedelmen 

túl, az osztalékig, a tőkehozadékon át egyéb megtérülési formákig. Természetesen e 

változatok nem formailag, hanem jelentős tartalmi szempontok alapján különböznek 

egymástól.  

A befektetési lehetőségek, illetve a kapcsolódó hozadék választékának sokszínűsége miatt a 

befektető testre szabottan, egyéni igényeinek és lehetőségeinek megfelelően dönthet. 

A fent említett pénzügyi eszközök, azaz a felhasználó által tett fizetési ígéret nem jelentenek 

feltétlen garanciát a jövőbeni jövedelmekre. Eszközönként eltérő mértékben hordozzák a 

megtérülés, illetve a hozam bizonytalanságát. A piac azonban az ésszerű kockázatvállalást 

megfizeti. A befektetések hozama és a kockázat között könnyen felfedezhető az egyenes 

arányosság. Tapasztalhatjuk, de mint egy, a józan ész által diktált követelményként is 

megfogalmazhatjuk, hogy minél nagyobb kockázattal jár a befektetés, annál nagyobb 

jövedelmet várunk érte. Gondoljuk csak el azt az egyszerű esetet, amikor megszólít bennünket 

egy vállalkozó, kölcsönkér egy meghatározott összeget. Ha bizonytalannak, azaz 

kockázatosnak érezzük tőkénk megtérülését, akkor lépünk csak üzletre, ha partnerünk egy, az 

átlagosnál magasabb, a rizikót tükröző kamatjövedelmet ígér. A csábító magasabb jövedelem 

ösztönözheti a kockázatvállalást. 

A kilátásba helyezett többletjövedelem a kockázatvállalás ellenértéke mellett, a várakozás 

ellenértékeként is értelmezhető. A későbbi magasabb összegű jövedelem ösztönzi a 

megtakarítót jelenbeli fogyasztásának elhalasztására. A jelenbeli jövedelem felhasználója ezt - 

a megtakarító szempontjából többletjövedelemként értelmezett tételt - pénz használati díjként 



 

 

 

159 

fizeti. Hogy számára ez miért üzlet? A fentiekben egyszerűen felhasználóként említett 

szereplők döntő hányada abban a reményben keres, vásárol forrást, hogy azon gazdasági 

tevékenység végzéséhez alkalmas eszközöket vásároljon, s jövedelemszerző tevékenységet 

végezzen. Persze mindezt nem öncélúan, hanem nyilvánvaló, hogy profit reményében. A 

vállalakozás jövedelmén osztozhat aztán a pénzügyi piac két szereplője a megtakarító, azaz a 

finanszírozó, illetve a felhasználó. 

A megtakarítások által megfinanszírozott vállalkozási tevékenység a pénzügyi piac fent 

említett szereplőin túl az egész gazdaságra, benne minden szereplőre kiterjesztheti jótékony 

hatását. Elég csak arra gondolnunk, hogy a vállalakozás által létrehozott többlettermékek 

szükségleteink korábbinál elégségesebb, vagy színvonalasabb kielégítését szolgálhatják. De 

más oldalról közelítve is érintettek lehetünk a pénzügyi piac tovagyűrűző hatásának 

köszönhetően. A befektetés révén megtermelt jövedelemből a megfizetett adón keresztül az 

állam is részesedik, s az államháztartás, a költségvetés csatornáin keresztül (a 

legváltozatosabb formákban, pl. oktatási, kulturális-, egészségügyi szolgáltatások, szociális 

támogatások, stb.) sok-sok egyén érintetté válhat. 

A megtakarítások a pénzügyi piac közvetítésével közvetlenül is, nemcsak a tovagyűrűző 

hatásokon keresztül jelentős hatást a többi jövedelemtulajdonos, azaz az állam és a lakosság 

helyzetére is, hisz számukra is kölcsönforrást biztosíthat. 

Láthatjuk, hogy a pénzügyi piac szerves része a gazdaságnak, s a különböző gazdasági 

folyamatokkal szoros kölcsönhatásban áll. 

 

5.3.1.2 A pénzügyi közvetítő rendszer elemei 

 

Ahhoz, hogy a csere létrejöjjön, hogy az ideiglenes újraelosztás megtörténjen, természetesen 

megfelelő keresletnek kell megfelelő kínálattal összetalálkoznia. Ezt a megfelelést, az igények 

összetalálkozását több dolog megnehezítheti. Ilyen akadályozó tényező lehet például: 

- A jelenbeli pénz iránti kereslet, más szóval a kölcsöntőke iránti igény nagyságrendileg 

megegyezik ezzel a kínálattal, azaz a hitelforrás nagyságával? Talán egyszerűbben úgy 

fogalmazunk, hogy problémát jelenthet, ha a megtakarítónak nem akkora összeg áll 

rendelkezésére, mint amekkora kölcsönre lenne szüksége a felhasználónak. 

- A kölcsönügylet futamideje szempontjából egyeznek-e az igények? Más szóval  

használatba, azaz kölcsönadja-e a megtakarító a pénzét olyan időtartamra amely a 

felhasználónak is megfelel? 

- Milyen a felek kockázatvállalási hajlandósága, meg tudnak-e állapodni a kockázat 

kérdésében, legfőképpen annak árában?  

- Milyen könnyen tudják likvidálni szerződésüket, azaz milyen gyorsan és mennyire 

egyszerűen lehet a megvásárolt pénzügyi eszközt, a jövőbeni pénzt jelenbelire váltani? 

A fenti néhány kérdésből is kitűnik, hogy a kereslet - kínálat gyors és igényes 

megfeleltetéshez elkel a segítség. A piaci szereplők egymásra találását segíthetik az alábbiak: 

- a megtakarítási, ill. befektetési formák szabványosítása, 
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- az adás-vétel általános szabályainak kialakítása, azaz a jogi háttér biztosítása, 

- az információáramlás elősegítése, 

- közvetítő, a kereskedésben közreműködő intézmények megjelenése, illetve működése. 

 A gazdasági fejlődés a fenti problémák orvoslására, a pénzügyi piac gyors és hatékony 

működtetésére viszonylag korán meghozta a megoldást, a különböző pénzügyi eszközök 

illetve intézményi közreműködők megteremtésével. 

 

5.3.1.3 A pénzügyi szektor közvetítő szerepe 

 

A közvetítőrendszer szerepét illetően a tőkeáramlás kétféle formáját különböztethetjük meg: 

a) Közvetlen  tőkeáramlásról beszélünk amikor a megtakarítás közvetlenül cserél gazdát a 

végső felhasználó jövőbeni pénzével, azaz az ő fizetési ígéretével, például valamely 

értékpapírral. Mint majd azt az értékpapírok kapcsán a későbbiekben láthatjuk ez esetben a 

szabványosításnak (pl.: különböző címleteknek, forgalomképességnek, stb.) köszönhetően a 

megtakarító és a felhasználó igényei könnyen megfeleltethetők egymásnak, így csak 

összetalálkozásukat kell gyorsabbá tenni. Ezt segíthetik elő az ún. értékpapír-piaci közvetítők, 

az ügynökök, közismert nevükön dealerek, brókerek. 

b.) Közvetett tőkeáramlás esetében a megtakarításokat egy közbeeső intézménynek először 

össze kell gyűjtenie, hogy azokat a végső felhasználók nagyságrendre, lejáratra, kockázatra és 

likviditásra vonatkozó igényei szerint átalakítva továbbadja. Az eltérő jellemzőkkel bíró 

keresletet és kínálatot úgy hangolják össze, hogy a közvetítő intézmények közbenső keresletet 

és kínálatot támasztanak. Ilyenkor a közvetítő intézmény a kockázatot is átvállalja, hiszen a 

végső felhasználó fizetési kötelezettségének elmaradása esetén ő kerül hátrányos helyzetbe 

(szemben a közvetlen finanszírozással, ahol a megtakarító). 

A közvetítő rendszer sokoldalúan befolyásolja a megtakarítás és beruházás folyamatát, 

visszahat annak alakulására. Így például: 

- lehetővé teszi a megtakarítási lehetőségek szétválasztását, 

- bátorítja a megtakarításokat azáltal, hogy a befektetési formák széles választékát 

nyújtja 

- serkentőleg hat a beruházásokra a rendelkezésre álló források széles választéka miatt, 

- csökkenti a késedelmes fizetés, ill. a nem fizetés kockázatát a kölcsönnyújtók számára, 

- biztosítja a kölcsöntőke elérhetőségét, 

- csökkenti a kapcsolódó költségeket, s ezáltal növeli a befektetők által elérhető nettó 

jövedelmet, illetve csökkenti a kölcsönigénylők  kiadásait, 

- az intézményesítés elősegíti az információk elérhetőségét, áramlását, csökkentve 

ezáltal szereplők kockázatát, növelve bizalmukat, s ezáltal megtakarítási-, befektetési 

hajlandóságukat. 
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5.3.1.4 A pénzügyi piac közvetítő intézményei 

 

Az ideiglenes újraelosztásban betöltött szerepük szerint a közvetítő intézményeket két 

csoportba sorolhatjuk: 

1. pénzügyi közvetítő-, valamint 

2. egyéb pénzügyi intézmények. 

A pénzügyi közvetítők csoportjában tartjuk számon a következő intézményeket: 

a) Kereskedelmi bankok a legrégebbi, a legjelentősebb, legszélesebb profilú, működésében 

legrészletesebben szabályozott intézmények. A bankügyletek szinte mindegyikével 

foglalkoznak, így a megtakarítások összegyűjtésén, újraelosztásán kívül a pénzforgalom 

lebonyolításával is. Itt bonyolódik le a fizetési forgalom zöme, s a betétszámlákon történő 

jóváírások képezik a pénzteremtés fő formáját. Mivel tevékenységük közvetlenül 

megváltoztatja a forgalomban lévő pénz mennyiségét, szokás őket monetáris 

pénzintézeteknek is nevezni. Sokféle lejárattal és mindenféle ügyféltípusnak nyújtanak hitelt, 

de igazán az üzleti élet rövidlejáratú hitelekkel való ellátása a sajátjuk. Ez utóbbinak az a 

legfőbb magyarázata, hogy e bankok forrásainak zöme igen likvid betét, így kockázatos lenne 

ezeket hosszú lejáratra kihelyezni. 

b) Betéti intézetek az előbbivel ellentétben a megtakarításokat hosszúlejáratú hitelforrásokká 

alakítják. Ide tartoznak például a takarékpénztárak, amelyek takarék -, és határidős 

betéteikből - döntően lakásépítési célú - jelzáloghiteleket nyújtanak, hasonlóan a 

hitelszövetkezetekhez, amelyek tagjaik számára nyújtanak fogyasztási célú hiteleket.  

Mindkét betéti intézet típusnál előfordul, hogy nem fix kamatot fizetnek a betétek után, 

hanem a kihelyezések utáni bevételt osztják fel arányosan a betétesek között. (megjegyzés: 

jogilag a takarékpénztárak, hitelszövetkezetek a Hitelintézeti tv. alapján hitelintézetek a 

bankokkal és a szakosított hitelintézetekkel együtt) 

c) Biztosítók és nyugdíjalapok speciális közvetítő szerepet töltenek be. Fő funkciójuk, hogy 

az általuk összegyűjtött pénzalapjukból profiljuktól függően kártérítéseket fizessenek, illetve 

nyugdíjat folyósítsanak ügyfeleiknek. Alapfeladatuk minél színvonalasabb ellátásához viszont 

az kell, hogy az általuk összegyűjtött tőkét biztonságosan és jövedelmezően befektessék. A 

befektetés jövedelme teremt fedezetet a társaság működési költségeire, nyereségére és nem 

utolsó sorban a szolgáltatások színvonalának szinten tartására. A biztosított lehet például egy 

bankhoz hasonló pénzintézetnek is tekinteni, ahol az ügyfelek ideiglenesen elhelyezik 

pénzüket, s amelytől elvárják, hogy azt legalább nominálértéken visszaszolgáltassa. Ekkor a 

díjkalkuláció nem tartalmaz rezsiköltséget és nyereséget, mint ahogy a bankoknál sem az a 

nyereség forrása, hogy a náluk elhelyezett pénznél kevesebbet fizetnek vissza a betétes 

számára. Az is gyakori, amikor a szűkebb értelemben vett biztosítási formákat (amelyek a 

kockázat elleni védelmet szolgálják) megtakarítási formákkal kombinálják, vagy esetleg 

rövidlejáratú hiteleket is nyújtanak. Mindez tovább emeli a biztosítók és a többi pénzintézet 

közötti rokon vonásokat. 
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A nyugdíjintézetek is valahol biztonságot nyújtanak, biztosítják, hogy 15-3o év múlva a 

korábban befizetett tőkéből garantált legyen a biztosított jövedelme, illetve legalábbis annak 

egy - valamilyen színvonalon való - megélhetést biztosító része. Az összegyűjtött tőkék ilyen 

hosszú időszakon keresztüli reálértékének a megőrzése szintén szükségessé teszi, hogy a 

nyugdíjalapok pénztartalékai ne feküdjenek tétlenül. Mivel mind a bevételek, mind a 

kiadások, ezáltal a szabad tőkék előre pontosan számszerűsíthetők, így lehetőség nyílik 

hosszú lejáratú és nagy hozamú befektetésekre, elsősorban vállalati kibocsátású kötvények és 

részvények vásárlására. 

d) A befektetési társaságok, illetve befektetési alapok arra specializálódnak, hogy az 

értékpapírt vásárolni szándékozók sok kis tőkéjét összegyűjtsék abból a célból, hogy az így 

összegyűlt megtakarításokat nagy szakértelemmel, pontos információkkal, kis tranzakciós 

költséggel, jövedelmezően befektessék.  Ezek a társaságok úgy választják meg az egyes 

befektetési formákat, úgy alakítják ki portfoliójukat, hogy megosztva, s csökkentve a 

kockázatot lehetőleg minél nagyobb jövedelmet realizáljanak. Az ügyfelek a társaság által 

elért jövedelemből befektetéseik - azaz az erről szóló befektetési jegyeik, vagy részjegyeik - 

arányában részesednek. A befektetési jegyeket úgy tekinthetjük, mint pl. a tőzsdei 

értékpapírok egy köréből kombinált értékpapírt, amely ennek a körnek az átlagos hozamával 

és kockázatával (hozamingadozásával) rendelkezik. 

e)  A finanszírozási társaságok forrásai nem betétgyűjtésből, hanem érték-

papírkibocsátásból, vagy kereskedelmi bankok által nyújtott kölcsöntőkéből származnak. Az 

így szerzett tőkéket kis összegű, zömmel rövid lejáratú fogyasztási vagy üzleti célú hitelek 

nyújtására fordítják. 

f) Egyéb közvető pénzintézetek között különféle állami hivatalok, intézmények érdemelnek 

említést, amelyek valamilyen formában szintén közreműködnek a megtakarítások és a 

beruházások közötti közvetítésben. 

Az egyéb pénzügyi intézmények között tartjuk számon a brókercégeket, lízingtársaságokat 

és faktorcégeket. 

Az intézményhálózat szereplői, azok egymáshoz való viszonya, struktúrája, működésük 

intenzitása, a gazdaságban betöltött szerepük persze a gazdaságirányítási módszerektől, a 

pénzügyi rendszer fejlettségétől (és a jogszabályoktól) függően országonként változik. 

 

5.3.1.5. A pénzügyi piac eszközei 
 

A pénzügyi eszközök képezik a pénzügyi piacok áruját.  Számos vonatkozásban eltérnek a 

szokásos árucikkektől, például nem szolgálnak közvetlen szükséglet kielégítésre. Miután nem 

rendelkeznek ún. használati értékkel, így persze nem is amortizálódnak, nem is kopnak el, 

mint a közönséges termékek. Piaci értéküket nem befolyásolja fizikai megjelenésük, 

állapotuk, bár megjegyzem, éppen különleges voltuk, kiemelkedő szerepük miatt, különösen 

fontos esetükben az alakiság.  Általában speciális jogszabályi előírások kötelezik kiállítójukat 

a formai kellékek betartására. 

Miután belső értékkel nem bírnak, értéküket az adja, hogy későbbi időpontra szóló követelést 

testesítenek meg. Ezért szokás őket jövőbeni pénzeknek nevezni. 



 

 

 

163 

A pénzügyi eszközök piacon zajló cserében jönnek létre, a megtakarítás ideiglenes 

átadásakor, formáját tekintve  értékpapír, elismervény, utalvány, szerződés vagy egyéb jogi 

dokumentum  (mint például egy társasági szerződés)alakjában. 

A pénzügyi piac legfontosabb eszközei az alábbiak: 

- a váltó (kereskedelmi, vagy kincstári) 

- a kincstárjegy 

- a bankbetétek és bankhitelek, 

- a kötvény, 

- a záloglevél, 

- a részvény. 

 

A rövidlejáratú formák, így a váltó, a kincstárjegy valamint a rövidlejáratú bankbetét, illetve 

bankhitel a vállalatok és a költségvetés számára nyújt forrást, általában a likviditási 

problémák kezelésére. 

A hosszú lejáratú formák, így az éven túli bankbetét, illetve bankhitel, a kötvény és a 

záloglevél, valamint a lejárat nélküli, végleges tőkeátadást biztosító részvény a 

jövedelemtulajdonosok, - így a vállalatok, a költségvetés és a háztartások - hosszú távú 

pénzigényeinek kielégítésére szolgál. A vállalatok ezen eszközökkel (kötvény, záloglevél, 

részvénykibocsátás vagy bankhitel segítségével) hosszú távú befektetéseihez szereznek 

forrást, míg az állam a költségvetési hiány finanszírozására bocsát ki kötvényeket. A 

háztartások jellemzően lakásvásárlás, lakásépítés és tartós fogyasztási cikkek vásárlására 

vehetnek fel bankhiteleket.  

 

5.3.1.6 A pénzügyi piacok csoportosítása 

 

A piacok viszonylag alapos megismerésére kínál lehetőséget az alábbi öt féle csoportosítás: 

a) időbeliség szempontjából : pénzpiac és tőkepiac 

b) kibocsátás alapján: nyílt- és zárt piac 

c) a piac funkciója alapján: elsődleges- és másodlagos piac 

d) az ügyletek esedékessége szerint: azonnali- és határidős piac 

e) a pénzügyi  eszköz jellege alapján : kiemelhető az értékpapírpiac 

A fentieken túl még számos csoportosítási lehetőség kínálkozik, - mint például a 

koncentráltság foka, a szervezettség, a szereplők szándékai, vagy akár azok minősége alapján. 

 

- Pénzpiac és tőkepiac 

Mint ahogy azt már áttekintettük, a pénzügyi piacon különböző időpontbeli pénzek cserélnek 

gazdát, - korábbi meghatározásunk szerint fogalmazva - jelenbeli pénzek cserélődnek 

jövőbeni pénzekre. Mégpedig olyan speciális formában, hogy ez a csere ideiglenes. Minden 

más pici technikától eltérően, a pénzügyi piacon a termék nem feltétlenül kerül át a vevő 
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tulajdonába, mint ahogy ez a hagyományos piacokon megszokott, hanem itt csak 

kölcsönügyletről van szó.  

A kölcsön, azaz a pénzátcsoportosítás időtartama alapján szokás a pénzügyi piacot két részre 

osztani. A rövid lejáratú, azaz az egy évnél rövidebb futamidejű ügyletek kapcsán 

pénzpiacról, az egy évnél hosszabb lejáratú szerződéseknél tőkepiacról beszélünk. Ez utóbbi 

kategóriába soroljuk a lejárat nélküli papírokat, például részvénnyel kapcsolatos ügyleteket is.  

 

- Nyílt - és zárt piac 

E piaci elnevezések onnan származtathatók, hogy a pénzügyi eszköz értékesítése nyilvános 

kibocsátással, vagy zártkörű értékesítéssel történt-e.  Az előbbi esetében beszélünk nyílt-, az 

utóbbi esetében pedig zárt piacról.  

Nyilvános kibocsátás alatt azt értjük, hogy a megtakarítók, a  befektetők széles köréhez 

intézünk felhívást, mintegy ezúton toborozva őket tervezett vállalkozásunkhoz. A hirdetések 

útján közzé tett felhívás a potenciális befektetőket tájékoztatja a felhasználó forrásgyűjtési 

szándékáról, így lényegében bárki csatlakozhat, azaz finanszírozóvá válhat. 

A zárt kibocsátás esetében már előre ismert, kiválasztott befektetői kört céloz meg a 

felhasználó. 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátása, annak körülményeit, feltételeit, (főként az 

információszolgáltatásra vonatkozóan) illetően minden pénzügyi piacon nagyon komoly - 

általában törvényi szintű - a szabályozás. Mindez a befektetők, s rajtuk keresztül az egész 

befektetési piac biztonsága érdekében történik. 

 

- Azonnali és határidős piac 

A pénzügyi piacon folyó csereügylet esedékessége szerint beszélhetünk azonnali és határidős 

piacról.  

Az azonnali, vagy - közismert latin nevén említve, - a prompt  piac jellemzője, hogy a 

szerződéskötéssel egyidejűleg megtörténik a teljesítés is. (Eltekintve attól a néhány, általában 

2-3 naptól, amíg a szállítás technikailag is lebonyolítható.) Ezen a piacon általában azokkal a 

piaci szereplőkkel találkozhatunk, akik effektív adás- vételi ügyletet kívánnak kötni, azaz a 

szerződést tényleges fizikai leszállítással kívánják teljesíteni. 

A határidős, vagy más néven termin  piac olyan ügyletek lebonyolításának színtere, 

amelyeknél a szerződéskötéstől időben külön válik a teljesítés. A szerződésben a felek 

ilyenkor a szokásos feltételeken túl belefoglalják a teljesítés időpontját is, amely 

értelemszerűen egy jövőbeni időpont. Az ilyen szerződések teljesítése gyakran történik egy 

ellenügylettel, azaz pl. a vevő a teljesítésre vonatkozó határnapig még eladja a korábban 

megvásárolt mennyiséget, így a termékre vonatkozó kötelezettsége nem marad, csak a 

határidőig valószínűleg előfordult , s így a két ügylet kapcsán árkülönbözetként realizált 

pénzkülönbözetet kell rendeznie. A határidős piac szereplőit gyakran az elérhető spekulációs 

nyereség, illetve a kockázat kezelési szándék motiválja.  
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- Elsődleges- és másodlagos piac 

 

Az elsődleges és másodlagos piac megkülönböztetése aszerint tehető, hogy a pénzügyi termék 

közvetlenül a felhasználótól, tehát a kibocsátás során kerül-e a megtakarítóhoz, avagy már 

közvetítéssel, azaz  másodkézből, egy olyan befektetőtől, aki korábban jutott hozza. 

Ebből következően az elsődleges piac a kibocsátás, azaz a felhasználó szemével nézve a 

forrásszerzés színtere, míg a másodlagos piacon a pénzügyi termékek már csak gazdát 

cserélnek. Ez utóbbi kizárólag a megtakarítók, a befektetők piaca. Funkciója sem azonos az 

elsődleges piacéval, hisz itt a megtakarítók likvidálhatják befektetéseiket, s mindezt anélkül, 

hogy ez a felhasználót érintené. 

 

- Értékpapírpiac 

 

Az értékpapírpiac az értékpapírok adásvételének a helyszíne. Korábban a pénzügyi piacokat 

vizsgálva megismertük már a tőkeáramlás két lehetséges csatornáját, a közvetett és közvetlen 

tőkeáramlást. Ennek kapcsán, a közvetlen tőkeáramlás esetében megfogalmaztuk az 

értékpapírok kiemelkedő szerepét. Ez alapján már kézenfekvő arra a következtetése jutni, 

hogy az értékpapírpiac a pénzügyi piacnak szerves része. 

Korábbi, az értékpapírügyleteknél leírtak alapján azt is tudjuk, hogy a pénzkövetelést 

megtestesítő értékpapírok mellett léteznek áruval kapcsolatos jogot megtestesítő (pl. 

közraktárjegy, hajóraklevél) értékpapírok, amelyek természetesen érték-papírpiaci eszközök, 

de nem számítanak pénzügyi piaci kategóriának, hanem árupiaci instrumentumként 

(eszközként) kezeljük őket.   

Miután az értékpapírpiac a pénzügyi piacnak szerves része, ezért elmondható, mintegy az 

előbbi gondolatok mintájára, hogy az értékpapír-piacnak is van: 

- elsődleges- és másodlagos-, 

- nyílt- és zárt-, 

- azonnali- és határidős változata. 

Természetesen ezen túl még számtalan csoportosítási lehetőség kínálkozik, de az 

értékpapírpiac tágabb összefüggéseinek vizsgálata az értékpapírok alaposabb megismerése 

után lehetséges. 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az értékpapírok, amennyiben pénzkövetelést 

testesítenek meg pénzpiaci eszközök. Ha hosszú lejáratú értékpapírok (pl. kötvény, 

részvény) kereskedelméről van szó, akkor azt tőkepiaci és egyben érték-papírpiaci 

kategóriaként kezelhetjük. Amennyiben pénzkövetelést megtestesítő rövid lejáratú 

értékpapír (pl. kincstárjegy, váltó) cseréjére kerül sor, akkor pénzpiacra és egyben 

értékpapírpiacra gondolhatunk.  
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5.3.2. Az értékpapírok fogalma 

 

Az előző fejezetben leírtak alapján láthatjuk, hogy az értékpapírok fogalmát többféleképpen is 

meg lehet ragadni. A meghatározások abban térnek el egymástól, hogy az értékpapírnak 

melyik lényeges vonását emelik ki.  

Az értékpapírok fogalmának meghatározása napjainkban kétféle - jogi és közgazdasági- 

megvilágításban szokásos. 

A jogi közelítésmód szerint az értékpapír, a törvény által ilyennek minősített, meghatározott 

alakszerűséghez kötött okirat, amely a benne foglalt jogosultságot kizárólag erővel testesíti 

meg: a jogosultság tehát úgy áll fenn, ahogyan azt az értékpapírba foglalták, az értékpapír 

révén bizonyítható és érvényesíthető. 

Ezt a gazdasági és pénzügyi gyakorlat számára irányadó definíciót, hazai vonatkozásban a 

többször - utoljára az 1996.évi CXI. számú "Értékpapírtörvény" 235.§ által - módosított 

1959.évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (később röviden Ptk.) 

338. §-a  emeli hivatalos ragra. 

A Ptk. 338/A  § (2) bekezdés a következőképpen fogalmaz: " Értékpapírnak csak olyan okirat, 

vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat 

tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik, és kiállítását 

(kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi."  

A Ptk. 338/B § (1) bekezdés kimondja továbbá, hogy " Értékpapírban meghatározott 

követelést érvényesíteni, arról rendelkezni, azt megterhelni - ha törvény ettől eltérően nem 

rendelkezik - csak az értékpapír által, annak birtokában lehet." 

A közgazdasági közelítésmód szerint az értékpapír, jogszabályban meghatározott módon és 

alakszerűséggel, sorozatban kibocsátott okirat, vagy számlán megjelenő összeg, illetve 

elektronikus jel, amely a kibocsátója és birtokosa közötti - hitelezési vagy tagsági - 

jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket átruházhatóan testesíti meg.  

Ebben a definícióban a gazdasági funkció a domináns. Ennek megfelelően az értékpapírok a 

pénzügyi piac eszközei, jól használhatók a szabad pénzeszközöknek a gazdaságjövedelmező 

területeire való átcsoportosítására, valamint a gazdaság szereplői között az áru- és 

kereskedelmi hitelezés biztonságos és szabályozott lebonyolítására. Értékpapíroknak tekintjük 

az adós-hitelezői vagy tulajdonosi jogviszonyt kifejező forgalomképes instrumentumokat. E 

jogviszonyból, a várakozások szerint, az értékpapír vásárlók (általában befektetők) jelenbeli 

pénzükért jövőbeni pénzt, azaz az értékpapír által pénzígéretet kapnak. Ezért szokás az 

értékpapírokat röviden, egyszerűen jövőbeni pénznek nevezni. 

 

 

5.3.3. A hazai bankrendszer 

 

Magyarországon 1987 óta kétszintű bankrendszer működik.  A központi, jegybanki 

feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a gazdasági élet szereplőivel 

csak közvetett kapcsolatban áll. A gazdálkodó szervezetek pénzügyeiket a pénzügyi 
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szolgáltatókkal. A kétszintű bankrendszer két szintje, azaz az első - úgynevezett központi 

-, szinten álló MNB és az ennek alárendeltjeként, a második szinten lévő pénzügyi 

szolgáltatók között (röviden bankok) között, széleskörű munkamegosztás alakult ki. 

Mindkét szint önálló, specifikus feladatkörrel, és ehhez kapcsolódó jogkörrel rendelkezik. 

Míg a központi bank a pénzügypolitikáért, konkrétabban a monetáris irányításért felelős, 

addig az üzleti bankok – betartva a központi bank direktíváit -, a gazdaság szereplőit szolgáló 

közvetlen bankszolgáltatásokért felelnek, illetve azt hivatottak ellátni. A központi bank az 

üzleti bankok segítségével, rajtuk keresztül gyakorolja a monetáris irányítást.  Mint ahogy a 

„monetáris” szó is utal rá, a bankrendszer a pénzen, az új pénz teremtésén keresztül gyakorol 

hatást a gazdasági folyamatokra. A monetáris irányítás megvalósításában a MNB-ot a 

Kincstár és a Bankszövetségek segítik. Ebben a makrogazdasági feladatkörben az üzleti 

bankok közül kizárólag egy féle pénzügyi szolgáltató vehet részt, a kereskedelmi bank. 

Kiemelkedő, s fent bemutatott szerepénél fogva őt monetáris jellegű pénzintézetnek 

nevezzük. A legszélesebb jogosítvánnyal felruházott pénzintézetről van szó, amely a 

bankszolgáltatások teljes skáláját végezheti, szemben a többi pénzintézettel, amely szerepköre 

korlátozott, és általában egy feladatra specializálódik. A teljes körű bankszolgáltatást nyújtó 

kereskedelmi bankokat, éppen ezen jellemzőjüknél fogva, univerzális bankoknak is nevezik. 

A bankrendszer ezen elméleti alapokra épülő felépítését foglalja össze a 29. ábra. Az MNB az 

ország jegybankja és központi bankja. Részvénytársasági formában működik tevékenységét a 

2011. évi CCVIII. törvény (népszerű nevén a Jegybanktörvény) határozza meg. 
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29. ábra: A hazai bankrendszer elméleti felépítése 

 

 

Az Országgyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. A kormány gazdaságpolitikájának 

megvalósulását monetáris (pénz- és hitelpolitikai) eszközökkel befolyásolja, gyakorolja a 

monetáris irányítást.  Mint ahogy a „monetáris” szó is utal rá, a bankrendszer a pénzen, az új 

pénz teremtésén keresztül gyakorol hatást a gazdasági folyamatokra. A monetáris irányítás 

megvalósításában a MNB-t a Kincstár és a Bankszövetségek segítik. Ebben a makrogazdasági 

feladatkörben az üzleti bankok közül kizárólag egy féle pénzügyi szolgáltató vehet részt, a 

kereskedelmi bank. Kiemelkedő, s fent bemutatott szerepénél fogva őt monetáris jellegű 

pénzintézetnek nevezzük. A legszélesebb jogosítvánnyal felruházott pénzintézetről van szó, 

amely a bankszolgáltatások teljes skáláját végezheti, szemben a többi pénzintézettel, amely 

szerepköre korlátozott, és általában egy feladatra specializálódik. A teljes körű 

bankszolgáltatást nyújtó kereskedelmi bankokat, éppen ezen jellemzőjüknél fogva, univerzális 

bankoknak is nevezik. A bankrendszer ezen elméleti alapokra épülő felépítését szolgálja a 30. 

ábra. 
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 Elméleti kategóriák 
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Monetáris jellegű pénzügyi 
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Kereskedelmi Bankok 

Nem monetáris jellegű pénzügyi 

intézmények 

Bankszerűen 

működik 

Nem bankszerűen 

működik 

 

30. ábra: A hazai bankrendszer elméleti felépítése  

 

Az MNB az ország jegybankja és központi bankja. Részvénytársasági formában működik 

tevékenységét az 1991.évi IV. törvény (népszerű nevén a Jegybanktörvény) határozza meg. 

Az Országgyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. A kormány 

gazdaságpolitikájának megvalósulását monetáris (pénz- és hitelpolitikai) eszközökkel 

befolyásolja. 

A monetáris politika eszközei a következők: 

- refinanszírozás, 

- a hitelintézetek kötelező jegybanki tartalékának meghatározása, 

- árfolyam- és kamatpolitika, 

- nyíltpiaci műveletek, 

- egyéb jegybanki eszközök.  

A hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitelek feltételeinek meghatározásával az MNB 

ezek továbbkölcsönzésének feltételeit is megszabja. Ezen keresztül a pénz- és a hitelkínálatot 

befolyásolja. Ha nő a refinanszírozási hitelek köre, kedvező ezek igénybevételének 

kondíciója, ezen keresztül bővül a hitelkínálat. Ha az MNB nem nyújt ilyen hiteleket, vagy 

relatíve magas kamattal nyújtja azokat, akkor a hitelintézetek nem, vagy csak még magasabb 

kamattal tudják azokat tovább kölcsönözni. 

A forgalomban levő pénz mennyiségére hatást gyakorol a jegybank azzal is, amikor időről 

időre meghatározza azt, hogy a hitelintézetek az idegen forrásaik (betéteik) milyen hányadát 

nem helyezhetik ki hitelként, hanem le kell kötniük kötelező tartalék címén. A kötelező 

tartalék szintjének növekedésével arányosan csökken a hitelbe kihelyezhető pénzállomány, 

ami a pénzkínálat csökkenése miatt restrikciót okoz. A tartalékráta csökkentése, éppen az 

ellenkező hatásmechanizmust váltja ki, s eredményeként expanzió, gazdasági növekedés 

várható. 

Az MNB az árfolyamok befolyásolásával, ill. meghatározásával a pénzkeresletre és/vagy a 

pénzkínálatra gyakorol hatást. A nemzeti fizetőeszköz (forint) más valutákhoz viszonyított 
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árának megváltoztatásával közvetlenül hatást gyakorol a külkereskedelem irányára, a 

külkereskedelemmel kapcsolatba kerülő gazdasági szereplők jövedelmi viszonyaira.  

Nyíltpiaci műveleteknél az állampapírok piacán közvetlen eladóként, vagy vevőként jelenik 

meg úgy, hogy nagy mennyiségű értékpapírt értékesít, vagy vásárol, változtatva ezzel a 

jegybankpénz kibocsátásán. A beavatkozás célja, hogy a bankrendszer likviditásán keresztül a 

forgalomban lévő pénzmennyiséget szabályozzák, illetve az állampapírok árfolyamára 

gyakorolt hatásán keresztül a piaci kamatszintet befolyásolja. 

Pénzügyi szolgáltatás üzletszerű - rendszeres és nyereségszerzési célú - végzésére a 

pénzügyi intézmények jogosultak. A pénzügyi szolgáltatások végzéséhez, az MNB, és/vagy 

- a hitelintézetek állami felügyeletét ellátó – Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

(röviden PSZÁF) engedélye szükséges. A Magyarországon bejegyzett pénzügyi szolgáltatók 

rendszerét, valamint működési szabályait a - közismert nevén - Hitelintézeti törvény 

szabályozza legmagasabb szinten. Pontos megnevezése: 1996. évi CXII. törvény a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. 

A MNB monopóliumát képezi a bankjegy kibocsátás, ebből következően az ő kizárólagos 

hatáskörébe tartozik az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, a pénzváltásra, az 

elszámolás-forgalmi ügyletre, a pénzfeldolgozásra vonatkozó engedélyezés. 

Az összes egyéb pénzügyi szolgáltatás engedélyezése (betét gyűjtése, pénzkölcsön nyújtása, 

pénzügyi lízing, kezesség- és bankgarancia vállalása, valutával, devizával, váltóval, csekkel 

saját számlára, vagy bizományosként végzett kereskedés, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 

befektetési alap letétkezelése, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, hitelreferencia szolgáltatás, 

önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári vagyonkezelés, bankközi pénzpiaci ügynöki 

tevékenység) a PSZÁF engedélyezési hatáskörébe tartozik.  

A pénzügyi szolgáltatási tevékenységet általában pénzügyi intézmény végezhet. A pénzügyi 

intézmény hitelintézet és pénzügyi vállalkozás lehet. A hitelintézetek Magyarországon 

kereskedelmi bankként, szövetkezeti hitelintézetként, vagy szakosított hitelintézetként 

működhetnek (31. ábra). 

 

 

31. ábra: Pénzügyi intézmények típusai Magyarországon 
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Magyarországon a pénzügyi közvetítést, a magánszemélyek és a vállalkozások 

megtakarításainak összegyűjtését, őrzését, kezelését, valamint a gazdasági és magáncélok 

megvalósításához elegendő tőkével nem rendelkezők számára történő jogilag szabályozott, 

szakszerű, a betétesek szempontjából biztonságos, időleges átengedését a hitelintézetek 

végzik. A hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet és szövetkezeti hitelintézet. 

A bank üzletszerűen végzi a betétgyűjtést és a pénzforgalmi szolgáltatást. Az engedélyezhető 

pénzügyi szolgáltatások teljes körű végzésére csakis a kereskedelmi bankok kaphatnak 

felhatalmazást.  A bankok kizárólag részvénytársasági formában működhetnek  

A szakosított hitelintézet nem végezheti az összes tevékenységet, hanem csak azok 

meghatározott körét. 

A szövetkezeti hitelintézet takarék-, illetve hitelszövetkezetként működhet. A 

takarékszövetkezet tevékenységi köre szűkebb a bankok tevékenységi körénél. Kizárólag saját 

számlára végezhetnek valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel történő kereskedelmi 

tevékenységet. Nem vállalhatnak kezességet, bankgaranciát, nem végezhetnek befektetési 

alap letétkezelést, hitel referenciaszolgáltatást, valamint önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 

részére történő vagyonkezelést, pénzügyi ügynöki tevékenységet. A hitelszövetkezet pénzügyi 

szolgáltatást csak a saját tagjai körében végezhet.  

A hitelintézet működhet szakosított hitelintézet formájában is. Magyarországon 

szakosított hitelintézetként a Magyar Fejlesztési Bank Rt (továbbiakban MFB Rt) működik. 

Az MFB Rt 100 %-os állami tulajdonban van. Feladata a gazdaság modernizációjában, 

fejlesztésében való részvétel, a területfejlesztési törvényben meghatározott célok 

megvalósításának előmozdítása, a nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezetektől történő 

forrásbevonás lebonyolítása. Az MFB Rt. az PSZÁF által engedélyezett pénzügyi 

szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenységeket végez. Pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységi köre szűkebb a bankok által végezhető tevékenységeknél. A pénzforgalmi 

szolgáltatások keretében nem foglalkozik pl. pénzforgalmi számlavezetéssel. Széleskörű a 

befektetési szolgáltatásainak köre. Ezen belül pl. bizományosi és kereskedelmi tevékenységet, 

tőkeszerkezettel és befektetésekkel kapcsolatos tanácsadást. 

A fentieken kívül pénzügyi szolgáltatást végző pénzügyi intézmények a pénzügyi 

vállalkozások. Közös jellemzőjük, hogy nem jogosultak betét gyűjtésére, valamint saját 

tőkéjüket meghaladó mértékű más visszafizetendő pénzeszközök nyilvánosságtól való 

elfogadására, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. Egy-egy pénzügyi vállalkozás egy, 

vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. Kizárólagos tevékenységként foglalkozhat 

pénzügyi ügynöki tevékenységgel is.  

A pénzügyi intézmények kötelesek az ügyfeleiket, illetve leendő ügyfeleiket az általuk 

végzett szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, ezen feltételek módosulásáról 

megfelelően tájékoztatni. A pénzügyi intézmény az általa rendszeresen végzett tevékenységek 

általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalja. Az üzletszabályzat az 

ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben könnyen hozzáférhető helyen ki van függesztve, 

azt az ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátják. 
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A hitelintézetek kötelesek az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (OBA) csatlakozni. 

Kivétel ez alól az a hitelintézet, amely olyan pénzügyi szolgáltatást végez, amelynek minden 

kötelezettségéért a Magyar Állam kezességet vállal. Kivételt alkotnak a hitelszövetkezetek is, 

amelyek nem csatlakozhatnak az Alaphoz. Az Alap feladata a betétek befagyásának 

megelőzése, a betétes részére - külön meghatározott összegig (jelenleg betétesenként és 

hitelintézetenként egymillió forintig) és feltételekkel - kártalanítási összeg kifizetése, a 

betétesek tájékoztatása, és a betétesek képviselete. A hitelintézetek kötelesek ügyfeleiket és 

leendő ügyfeleiket tájékoztatni arról, hogy mely forrásgyűjtő szolgáltatásuk nem 

tartozik az OBA kezességi körébe. 

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény (röviden Dtv.) szerint a devizagazdálkodás a 

deviza-belföldiek belföldön és külföldön, valamint a deviza-külföldiek Magyarországon 

történő devizával, valutával, belföldi fizetőeszközzel és vagyoni értékkel végzett jogügyleteit 

és cselekményeit foglalja magában. 

Magyarországon a devizagazdálkodás központi szerve a jegybank, az MNB.  

A hitelintézetek a társadalmi megtakarítások összegyűjtését, megőrzését és annak a hitel- és 

tőkeigénylők részére történő időleges átengedését végző pénzügyi közvetítők. A 

megtakarítások összegyűjtését és azok hitel formájában a gazdaságba való átáramoltatását úgy 

végzik, hogy a betét tulajdonosának a hitelintézet a maga nevében megígéri, hogy a 

rendelkezésére bocsátott, nála betétként elhelyezett összeget kérésére bármikor visszafizeti és 

a pénz használatáért kamatot fizet. A nála pénzt elhelyezőnek a pénz megőrzése, kezelése 

formájában is szolgáltatást nyújt, miközben a számlán lévő pénzösszeg erejéig fizetési 

megbízásait teljesíti, illetve fizetési meghagyásait beszedi. 

A gazdálkodó szervezeteknek, az ÁFA fizetésére kötelezett vállalkozóknak jogszabály is 

előírja, hogy pénzforgalmukat bankszámlán bonyolítsák.  

A hagyományos banküzletágak 

Betétüzletág  

A betétgyűjtés a bankok legrégebbi üzletága. A betéteket többféleképpen csoportosíthatjuk  

A betétek lejáratuk szerint lehetnek: 

- rövid, azaz egy évnél rövidebb idejű, 

- középlejáratú, azaz 1 – 5 év közötti, 

- hosszú lejáratú, azaz 5 évnél hosszabb betéti szerződések. 

  

 A betét elhelyezésének célja és megszüntetésének módja szerint vannak:  

- látra szóló betétek (bankszámlabetét), valamint   

- lekötött, tartós betétek, 

- felmondásos betétek, 

- takarékbetétek.  
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A látra szóló betétszerződések esetében annak tulajdonosa bármikor és bárhogyan 

rendelkezhet a betétben elhelyezett összeg felől, a bank köteles azt azonnal teljesíteni. A látra 

szóló betétekből készpénz vehető fel, csekkel rendelkezhetünk felőle, vagy átutalást 

teljesíthetünk róla. Ennek megfelelően a tulajdonosok ezt a számlát főként a fizetéseik gyors, 

egyszerű, kulturált lebonyolítására használják. A betétszámlán történő változásokat a bank 

könyveli, és időszakosan, általában havonta erről tájékoztatást küld a tulajdonosnak. A 

legtöbb pénzintézet ma már elektromos úton, - telefonon, vagy számítógépen történő 

elérhetőségen keresztül - lehetőséget kínál a számlaforgalom mindenkori alakulásáról. A 

tranzakciók lebonyolításáért a bank díjakat számol fel. Emellett a bank a betétek egyenlege 

után kamatot fizet. Általában az elérhető kamat nagyon alacsony, a betétek közül a 

legalacsonyabb. 

A lekötött betétek már jelentősebb kamatjövedelmet ígérnek, ugyanakkor a felettük való 

rendelkezés csak a lekötési idő végén lehetséges. Korábbi pénzfelvétel csak 

kamatveszteséggel járhat. A kamat nagysága a lekötési idővel egyenes arányban változik. Ez 

a legismertebb betétfajta. Létezhet heti, havi, 3 havi, féléves, éves, több éves lekötési idejű 

betétkonstrukció. A megtakarítások lekötésének motivációja főként a kamatjövedelem, így 

mindenképpen befektetési kategóriának minősülnek. 

A felmondási betét részben az előző kettő kombinációja, hiszen a lekötött betéthez hasonlóan 

megtakarításra ösztönöz, a felette való rendelkezés azonban szabadabb. Ennél a 

konstrukciónál a rendelkezés előtt egy előre meghatározott és szerződésben rögzített 

formában jelezni kell a kivételi szándékot. A szerződés tehát itt felmondási időt határoz meg. 

A kamat általában erre az időre jellemző szokásos kamatnak felel meg. 

A takarékbetét legjellemzőbb formája a takarékbetétkönyv. A betételhelyezés során a bank 

okmányt állít ki, majd ebben vezet minden pénzmozgást. Lehetőség van későbbi befizetésre, 

részösszeg kivételére, átutalást azonban erről teljesíteni nem lehet. A betét feletti rendelkezés 

feltétele az okmány bemutatása. A takarékbetét helyett számos bank takarékszámlát kínál. 

Ennek tartalma a fentiekkel egyező. 

 

A betétek pénznemük szerint lehetnek:  

- forint-, vagy    

- devizabetétek. Ez utóbbiak árfolyamkockázatot is hordoznak. 

A betétek kamatozásuk szerint lehetnek: 

- fix (előre meghatározott), vagy  

-  változó (a pénzpiaci kereslet-kínálat alakulásától függő) kamatú betétek.  

A felvételre való jogosultság szerint megkülönböztetünk: 

- bemutatóra szóló és  

- fenntartásos betéteket.  
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A bemutatóra szóló betét esetében az okmányon vagy szerződésben nincs megjelölve a 

tulajdonos neve, így a bemutatója rendelkezhet felőle. 

A fenntartásos betét névre, jeligére, kódra, vagy egyéb jelre szól, csak ennek ismerője, esetleg 

igazolója rendelkezhet a betét felett. Ez a forma a biztonságosabb, hisz az alkalmazott 

technika megnehezíti a visszaéléseket. 

Betételhelyezés betéti szerződés, betétkönyv, vagy egyéb okmány alapján történhet. A betét 

ellenében az ügyfél részére kiadott okmány lehet bemutatóra szóló, illetve az ügyfél 

rendelkezési jogát - névre szólóan, vagy egyéb kikötéssel - fenntartó.  

Amennyiben a betétek névre szólóak, tulajdonosaik személy szerint azonosíthatóak, akkor 

azok tőke- és kamatösszegét az Országos Betétvédelmi Alap (OBA) a hitelintézet 

fizetésképtelensége esetén betétesenként és hitelintézetenként meghatározott összeghatárig 

kifizeti. (Ma az EU-ban, így Magyarországon is csak névre szóló betét lehet) 

Lényeges törvényi előírás az, ha a betétre nem terjed ki az OBA által nyújtott biztosítás, akkor 

ezt a tényt a szerződésben (betéti okiraton) feltűnően elhelyezett záradékban fel kell tüntetni.  

A hitelintézetek a betétügylet feltételeit magában foglaló üzletszabályzatukban fel kell, hogy 

tüntessék: 

- a kamatszámítás módját,  

- a kamat megváltoztatásának lehetőségét - amennyiben a betét változó kamatozású -,  

- meghatározzák a náluk elhelyezhető betét legkisebb összegét, azt a legrövidebb 

időtartamot, amíg a betétet nem, vagy csak a kamat illetve annak egy része elvesztése 

árán lehet kivenni.  

 

A hitelintézet a kamatokat csak akkor módosíthatja egyoldalúan, ha ezt a jogát a szerződésben 

kikötötte. A kamatmódosítást a hatályba lépés előtt tizenöt nappal hirdetmény formájában 

közzé kell tenni. Ha az ügyfél a kamatmódosítást nem fogadja el, jogában áll a betéti 

szerződésben kikötött harmincnapos felmondási idővel a szerződést felbontani.  

Adott hitelintézetnél elhelyezhető betét típusait és az ezekre vonatkozó szabályokat az 

Üzletszabályzat részletezi.  

A hitelintézetek betéti kondícióinak összehasonlítását a kötelezően alkalmazandó és 

közzéteendő, egységes betéti kamatláb mutató (EBKM) lehet elvégezni.  

Egy hitelintézet aktív ügyletei közül az egyik legfontosabb a pénzkölcsön nyújtása. Ez nem 

más, mint a hitelező (hitelintézet) és az adós között létesített hitel-, illetve kölcsönszerződés 

alapján pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben meghatározott 

időpontban és a szerződésben meghatározott kamat ellenében köteles visszafizetni. A 

pénzkölcsön nyújtás történhet követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával, vagy a 

nélkül történő - megvásárlásával, megelőlegezésével (faktorálással és forfetírozással), 

valamint leszámítolásával (váltó ügylet), függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének 

nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi.  
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Hitelezési tevékenység 

A hiteleket többféle szempont szerint lehet csoportosítani, attól függően, hogy a hitelezésnél 

mi az elsődleges. Teljes körű felsorolásra a sokféleség, a bankonként, hitelintézetenként 

alkalmazott különböző feltételek, a változó (megszűnő, illetve újonnan belépő konstrukciók 

miatt nincs lehetőség. 

A magyar gyakorlatban alkalmazott leggyakoribb hiteltípusok a következők: 

a) A hitelfelvevők (ügyfelek) köre szerint: 

- bankközi (ezek az ügyletek a hitelintézetek egymás közti hitelkapcsolatait jelentik), 

- vállalkozási (kis- és középvállalkozások, tőzsdén jegyzett és nem jegyzett hazai és 

multinacionális cégek hitelei), lakossági, 

- költségvetés és intézményei önkormányzat és intézményei, 

- egyéb (pl. pártok, alapítványok stb.) szervezetek hitelei 

- lakossági (magánszemélyek) 

b) A hitel lejárata szerint:  

- rövid (legfeljebb egy éves időtartamúak), 

- közép (maximális futamideje öt év), és 

- hosszú lejáratú hitelek  

Más definíció szerint éven belüli és éven túli hiteleket szokás megkülönböztetni. 

Az éven belüli hitelek a vállalkozások esetében a likviditás biztosítását, a forgóeszközök 

finanszírozását szolgálják. Törlesztésük az évi bevételekből történik. Lehetnek, pl. 

folyószámla hitelek, rulírozó hitelek, forgóeszköz hitelek, export előfinanszírozási hitelek és 

devizahitelek. Éven belüli lejáratra folyósíthatóak lombard hitelek, történhet váltó 

leszámítolás, követelés megvásárlás, megelőlegezés, valamint leszámítolás (faktoring, 

forfetírozás, okmányos hitelezés). 

Az éven túli hitelek beruházási célokat, projektfinanszírozást, tartós forgóeszköz növelést 

szolgálnak. A lejárat a finanszírozott tevékenységből való megtérülés várható időtartamához 

igazodik. A hitelből megvalósult (beszerzett, illetve létrehozott) vagyontárgyak általában a 

hitel fedezetéül szolgálnak. A hitelintézetek a saját forrású hiteleken kívül refinanszírozási 

hitelek folyósításával is foglalkoznak. Ezeknél a forrás nem, vagy csak részben az adott 

hitelintézet forrása. Néhány konstrukció államilag preferált. A preferencia a refinanszírozás 

révén megvalósuló forrásbiztosítással, kamattámogatással (kamat egy részének az állami 

költségvetésből való visszaigénylésével), illetve állami garancia nyújtásával valósul meg. 

Ezen hitelek igénybevételét külön jogszabályban rögzített feltételek szabályozzák. Az adott 

hitelintézetnél történő igénybevétele a hitelintézeti üzletszabályzatában konkrétan 

szabályozott. Jellemzőjük, hogy nem minden hitelintézetnél (csak a konstrukcióban 

résztvevőknél) vehető igénybe, körük folyamatosan módosul.  

Speciális kezelésük miatt külön csoportba sorolhatók a lakosságnak nyújtott hitelek, amelyek 

közül rövid lejáratra (éven belül) elsősorban fogyasztási (áruvásárlási), személyi, 
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folyószámlához kapcsolódó, bankkártyához kapcsolódó, valamint lombard hiteleket 

különböztethetünk meg. A lakosság részére hosszú (éven túli) lejáratra tipikusan lakásépítési 

és lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési hiteleket lehet nyújtani.  

Magyarországi viszonylatban újszerűnek számít a szindikált, vagy konzorciális hitelfolyósítás, 

valamint a jelzáloghitel. Előbbinél egy ügyfél számára több hitelintézet közösen nyújt hitelt. 

Erre akkor kerül sor, amikor a hitel nagysága meghaladja az egy hitelintézet által adható hitel 

összegét. Utóbbira az a jellemző, hogy a hitel mögött biztosítékként ingatlan áll, amely 

egyúttal jelzálog alapul is szolgál. A hitelintézetek jelentős része eddig is foglalkozott ilyen 

típusú hitelek folyósításával, de ezen hitelek nagyobb arányú elterjedésére az utóbbi időben 

megjelent jelzálog hitelintézmények megalakulásával és működésük megkezdésével lehet 

számolni, 

A fentieken kívül a hitelintézetek kockázatvállalása körében vannak olyan ügyletek is, 

amelyek teljesítése jövőbeni eseményektől függ. Tipikusan ide tartoznak a hitelintézet (bank) 

által vállalt garanciák, kezességvállalás, készenléti (visszavonható és visszavonhatatlan) 

hitellevelek, akkreditívek, váltókezesség, hitelígérvények, visszavásárlási garanciával eladott 

követelések stb.  

A hitelezés folyamata 

A hitelintézet hitelműveletet, pénzkölcsön nyújtást hitel-, illetve kölcsönszerződés, vagy a 

hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerződés alapján végez. A bankhitel- és a 

bankkölcsönügylet általános szerződési feltételeit üzletszabályzatban rögzíti. Az 

üzletszabályzatnak kötelezően tartalmazni kell a kamatszámítást, az egyéb díjakat és 

költségeket, azt, hogy változtatható-e, és ha igen, milyen módon a kamat, valamint a 

szerződést biztosító mellékkötelezettségeket. A hitelkamatot, a kölcsönszerződésben kikötött 

díjat és egyéb szerződési feltételt is csak akkor lehet a hitelintézet részéről egyoldalúan, az 

ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha ezt a jogát a pénzügyi intézmény a szerződésben 

külön pontban meghatározott feltételek és körülmények esetére egyértelműen kikötötte. A 

kölcsön kamatát, a kapcsolódó díjat, kezelési költséget csak akkor lehet módosítani 

(változtatni), ha a változás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően hirdetményben közzé 

tették. 

A lakossági fogyasztási kölcsönszerződésben egyértelműen meg kell állapítani az éves 

hiteldíjat. Ez tartalmazza a fogyasztási kölcsönért fizetendő kamatokat, folyósítási jutalékokat 

és minden egyéb a kölcsön igénybevételével kapcsolatban fizetendő költséget. Fogyasztási 

kölcsön esetében az ügyfél a szerződés megszüntetése - az adott időpontban fennálló teljes 

tartozás megfizetése - érdekében minden esetben élhet a lejárat előtti törlesztés jogával. Ebben 

az esetben a hitelező a hiteldíjat arányosan csökkenteni köteles. 

Hitelt csak kérelemre, a hitelintézet belső szabályzatában meghatározott, az ügylet 

sajátosságaira - a hiteltípusra - vonatkozó előfeltételek megléte esetén folyósít a hitelintézet. 

Az ügyfélnek (leendő ügyfélnek) a hiteligény elbírálásához szükséges valamennyi adatot a 

hitelintézet rendelkezésére kell bocsátania.  

A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálását a hatályban levő jogszabályok és az ezen alapuló 

belső szabályzatai alapján végzi el. Megvizsgálja az adós (leendő adós) pénzügyi helyzetét, 
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jövőbeni fizetőképességét. Megállapítja, hogy az ügylet mögött az ügyfél (leendő ügyfél) 

vagyoni és jövedelmi helyzetétől független olyan biztosíték áll-e, amelyből a folyósítandó 

hitel teljes összegének (tőkének és járulékainak) megtérülése egyértelműen biztosítható. Az 

adósminősítéshez a hitelintézet által megkövetelt minimális információk körét, illetve a 

hitelkapcsolat időtartama alatt kért információ szolgáltatás gyakoriságát a hitelintézet belső 

szabályzatában szabályozza. A lakossági ügyfelek, az újonnan alakult, vagy mérlegbeszámoló 

készítésére nem kötelezett ügyfelek vonatkozásában az általánostól eltérő (egyszerűsített) 

adósminősítési elveket alakít ki a hitelintézet, amelynek rendszere az adósminősítési 

szabályzatban rögzített. 

A hitelkapcsolat létesítése, majd fennállása alatt a hitelintézet követelése tekintetében jogosult 

eldönteni, hogy az ügyfél nyújtson-e biztosítékot, illetve a már adott biztosítékát a követelés 

megtérülésének biztonsága érdekében milyen mértékben egészítse ki. Az alkalmazható jogi 

biztosítékok körét az üzletszabályzatban közzé teszi, ezek körét hiteltípusonként is 

definiálhatja. 

A kölcsönfolyósítás feltétele a kölcsönszerződés, valamint az azzal együtt érvényes szerződést 

biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó megállapodás(ok). A folyósítás történhet 

készpénzzel, az adós által megadott számlára történő átutalással, az adott hitelintézetnél 

vezetett lakossági, vagy vállalkozási folyószámlára történő átvezetéssel. 

Az adósoknak a kölcsönt a szerződésben foglalt feltételek szerint vissza kell fizetniük. A 

kölcsöntörlesztésre befizetett összeg a vonatkozó jogszabályok (Ptk. és a végrehajtására 

kiadott kormányrendeletek szerint) az alábbi sorrendben kerül jóváírásra: 

- függő költségek, késedelmi kamatok, kamatok  

- egyéb költségek  

- tőketörlesztés  

Az üzletszabályzat tartalmazza a kamat-, a késedelmi kamat és a kezelési költség 

számításának módját. A hitel futamideje: kezdete a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja 

a végső törlesztés időpontja. A kezelési költség lehet egyszeri kezelési költség, melyet az 

adósnak a kölcsön folyósításakor egy összegben kell megfizetni, vagy évi egyszeri, illetve évi 

kezelési költség. Utóbbit a mindenkori tartozás után évi gyakorisággal számolják fel. 

A hitelintézetek jogosultak az ügyfelek és az egyéb személyes kötelezettek, az igényelt és 

felvett hitel adatait a Bankközi Adós nyilvántartási Rendszer (régen BAR, ma KHR, azaz 

központi Hitelnyilvántartási Rendszer)-ben nyilvántartani, tárolni, kezelni. A köznyelven 

BAR-hoz való csatlakozás után a hitelintézet az ügyfeleiről, de az ügyfél saját magáról is 

adatot kérhet le. 

A hitelintézet az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett hiteltartozást (járulékaival 

együtt) az ügyféllel, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben 

bírósági eljárás keretében érvényesítheti.  

A különböző hitelintézetek által alkalmazott kondíciók összehasonlítását szolgálja a lakossági 

(fogyasztási típusú) hitelek körében előírt Teljes hiteldíj mutató (THM) számításának, 

közzétételének kötelezettsége. A hiteldíj a kölcsönért fizetendő járulékok (kamat, folyósítási 

jutalék, költség) a kölcsön éves összegének százalékában kifizetett része. A kölcsönszerződés 
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tartalmazza az üzletszabályzat szerinti hiteldíj mutató számítási képlettel számított hiteldíj 

értékét. 

 

5.3.3.1 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 
 

Belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, az 

általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, egyéni vállalkozók kötelesek 

pénzeszközeiket - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök 

kivételével - bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán bonyolítani, s ennek 

érdekében bankszámlaszerződést kötni.  

A bankszámla felett az ügyfél írásban - a rendelkezésre jogosultak nevének, a 

bankszámlaszámnak a megadásával és a jogosult személyek aláírásával - rendelkezhet. A 

bankszámla feletti rendelkezést - a rendelkezésre jogosult - bármikor módosíthatja.  

A bankszámlán történt jóváírásról, terhelésről a hitelintézet a számlatulajdonost írásban, 

bankszámla kivonat küldéssel értesíti. A számlakivonat tartalmazza a számlatulajdonos 

azonosító adatait, a számla nyitó és záró egyenlegét, valamint a forgalmi tételek azonosítását.  

A fizetési megbízások benyújtásának, azok teljesítésének, a jóváírások teljesülésének rendjét 

az üzletszabályzat, illetve annak mellékleteként összeállított hirdetmények tartalmazzák. 

Az ügyfél jogosult meghatározni - a jogszabályon alapuló fizetési sorrend kivételével - a 

megbízások teljesítésének sorrendjét. Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba 

ütközik, erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni kell. Az ügyfél megbízását minden 

esetben teljesíteni kell, ha annak fedezete rendelkezésre áll. Az ügyfél a fizetésre vonatkozó 

megbízását a terhelés megkezdéséig visszavonhatja. Tévedésen alapuló terhelést a hitelintézet 

az ügyfél rendelkezése hiányában is jogosult helyesbíteni. 

A számlanyitás, a lekötési megbízások, a számlákhoz kapcsolódó hitelek, a különféle 

tranzakciók díjai, a számla megszüntetés esetei az üzletszabályzatban, az azon alapuló 

bankszámlaszerződésben szabályozottak. 

A hitelintézet tevékenysége során a birtokába jutott üzleti és banktitkot köteles időbeli 

korlátozás nélkül megtartani. Az üzleti, vagy banktitok körébe tartozó tény, információ, 

megoldás, vagy adat az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek. 

Kivétel ez alól, ha arra bűncselekmény alapos gyanúja miatt, hagyatéki, bírósági, vagy 

felügyeleti ellenőrzési jogkörben eljáró szervezeteknek van szüksége. 

 

Befektetési szolgáltatási tevékenységet Magyarországon csak erre engedéllyel rendelkező 

befektetési társaságok, hitelintézetek, árutőzsde tagok és egyéni kereskedők végezhetnek. A 

befektetési szolgáltatási tevékenységek köre az ügynöki tevékenységtől, a bizományosi, a 

kereskedelmi, a portfoliókezelési, jegyzési garanciavállaláson át, az értékpapír letétkezelés, - 

letéti őrzés, tőkeszerkezettel kapcsolatos tanácsadás, értékpapír forgalomba hozatal 

szervezése, befektetési tanácsadás, befektetési hitel nyújtása, értékpapír-számla vezetés, 

ügyfélszámla vezetés. Külföldi vállalkozás befektetési szolgáltatást Magyarországon 

kizárólag csak fióktelepe útján végezhet.  

Az egyes szervezetek által végezhető befektetési szolgáltatások köre differenciált. A bankok a 

befektetési szolgáltatási tevékenységek teljes körének végzésére jogosultak. 
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A tevékenységi engedély kiadásához törvényi szinten meghatározott tárgyi és személyi 

feltételek meglétét igazoló okiratokat, a működésre vonatkozó belső szabályzatok tervezetét, 

társaságok esetén az alapításhoz előírt jegyzett tőke befizetésének igazolását, a Befektető-

védelmi Alaphoz történő csatlakozási kérelem másolatát, külföldi kérelmező esetén a szék 

A megtakarítás bankbetétbe történő elhelyezéséhez képest az értékpapírokba, befektetési 

jegyekbe történő pénzmegtakarításnak nagyobb a kockázata. A befektető befektetési 

döntéseinek kockázatát úgy csökkentheti, ha ahhoz befektetési szolgáltatót vesz igénybe. 

- Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 

Az elmúlt években több bankcsőd rengette meg a betétesek bizalmát. A betétbiztosítási, 

intézményvédelmi rendszer létrehozásának célja az volt, hogy az elhelyezett betétek bizonyos 

összeghatárig biztosítottak legyenek, azaz hogy a pénzügyi intézmény megoldhatatlan 

likviditási problémái esetén a betétesek pénze - legalább korlátozott mértékben - biztosított 

legyen. Ennél fogva a betétbiztosítási intézmény funkciója, hogy megakadályozza - egy 

esetleges bankcsőd emiatti betétkivonás tovagyűrűző hatásaként - az egész bankrendszerrel 

szembeni bizalomvesztést. Az Országos Betétbiztosítási Alapot 1993-ban hozták létre, 

működésnek részletes szabályait a hitelintézeti törvény (a többször módosított 1996. évi CXII. 

tv.) állapítja meg. Az OBA olyan nonprofit alapon működő, kötelező jellegű betétbiztosítási 

alap, amelyhez valamennyi betétgyűjtési engedéllyel rendelkező hitelintézet (azaz bank, 

takarékszövetkezet, hitelszövetkezet és lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni és 

csatlakozási díjat fizetni.  

Az OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás (pl. bankcsőd) esetén, felhalmozott vagyonából 

kártalanítsa a betéttulajdonosokat. Az OBA feladata másrészt a válságmegelőzés és 

válságkezelés, azaz a hitelintézetek ellenőrzésén keresztül az elhelyezett betétek befagyásának 

megelőzését célzó intézkedések megtétele (pl. hitel, alárendelt kölcsön, fedezet nyújtása, 

kezességvállalás). (Befagyott betéten olyan betétet kell érteni, amelyre a hitelintézet nem 

képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerint kifizetést teljesíteni az 

esedékességet követő öt munkanapon belül.)  

A jelenleg hatályos betétbiztosítási szabályozás a befagyott tőke és kamat összegére nézve 

személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 13 millió forintos kártalanítást 

határoz meg. A névre szóló betéteken túlmenően a 2003. január 1-e után vásárolt bank által 

kibocsátott kötvényre és letéti jegyekre is vonatkozik. (A nem nevesített  betétekre a biztosítás 

nem terjed ki!)  

- Befektető Védelmi Alap (BEVA) 

A befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére 

nemcsak befektetési vállalkozások, hanem egyéb szervezetek, így bankok, szakosított 

hitelintézetek és szövetkezeti hitelintézetek is jogosultak. Azok a befektetési szolgáltatással 

foglalkozó gazdálkodó szervezetek, amelyek értékpapír-bizományosi vagy kereskedelmi 

tevékenységet, portfoliókezelést, értékpapír-letétkezelést és ehhez kapcsolódó szolgáltatást, 

értékpapír-letéti őrzést, értékpapírszámla-vezetést, valamint ügyfélszámla-vezetést végeznek, 

kötelesek csatlakozni a befektetők biztonságának növelése érdekében létrehozott Befektető-

védelmi Alaphoz (BEVA). A BEVA feladata a befektetők követeléseinek befagyása esetén a 
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befektetők részére meghatározott kártalanítási összeg megfizetése. (Befagyott követelésnek 

minősül, ha az Alap tagja az értékpapírügyletből eredő követelést az esedékességet követő öt 

napon belül nem tudja a befektető rendelkezésére bocsátani.) 

- Országos Takarékszövetkezeti és Intézményvédelmi Alap (OTIVA) 

Az önkéntes intézményvédelmi alap, amelyhez a takarékszövetkezetek nagy része annak 

ellenére csatlakozott, hogy a takarékszövetkezetekben elhelyezett betéteket az OBA kötelező 

jelleggel biztosítja. Az OTIVA egy olyan többfunkciós integrációs együttműködési-fejlesztési 

szervezet, amelynek célja a takarékszövetkezetek működését akadályozó problémák feltárása, 

a szakmai segítségnyújtás, a biztonságos és korszerű működés elősegítése, az esetleges 

válsághelyzetek megoldása, továbbá az érdekvédelem.  

Az ismeretanyagot ellenőrző és kompetenciákat fejlesztő kérdések: 

1. Értelmezze a pénzügyi piac lényegét, nevezze meg tárgyát és mutassa be szereplőit! 

2. Határozza meg a pénzügyi piac gazdasági jelentőségét! 

3. Mutassa be a pénzügyi piac fajtáit, alkalmazzon minél több lehetséges csoportosítási, 

tipizálási szempontot! 3. Sorolja fel a pénzügy közvetítő intézményeket, - főbb tevékenységük 

kiemelése alapján - nevezze meg lényegüket, alapvető jellemzőiket! 

4. Mit értünk monetáris pénzintézet alatt! 

5. Definiálja az értékpapír fogalmát, emelje ki karakterisztikus jellemvonásait! 

6. Mutassa be röviden – ábrázolja – a hazai bankrendszer elemeit, felépítését! 

7. Milyen pénzügyi szolgáltatókat ismer Magyarországon? 

8. Határozza meg a monetáris politika lényegét, sorolja fel a annak eszközeit! 

9. Nevezze meg az alapvető bankszolgáltatásokat (hagyományos bankügyleteket)! 

10. Foglalja össze röviden a betétgyűjtés jellemzőit! 

11. Foglalja össze röviden a hitelezési tevékenység jellemzőit, térjen ki a hitelezés 

folyamatának bemutatására! 

12. Milyen jelentőséggel bír a bank üzletszabályzata! 

13. Mi a befektetési szolgáltatások lényege? 

14. Milyen befektetés védelmi alapok működnek hazánkban? Röviden foglalja össze létük, 

működésük lényegét! 
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