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Előszó 
 

 

 

 

 

„Egy befektetési hipotézis olyan, mint amikor valaki egy tudományos 

hipotézist állít fel, majd a gyakorlat próbájának veti alá. A fő 

különbség abban rejlik, hogy egy befektetési döntés hátterében 

meghúzódó hipotézis célja a pénz csinálása, nem pedig egy 

általánosan érvényes törvényszerűség megállapítása. Ugyanakkor 

mindkét tevékenység jelentős kockázattal jár, a siker pedig elismerést 

eredményez, anyagit az egyik, tudományosat a másik.” 

/Soros György/ 
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Nem túlzás azt állítani, hogy hazánkban a közelmúlt társadalmi, gazdasági változásai, a 

felsőoktatás reformja, stb. számos vonatkozásban új helyzetet teremtettek, és új kihívásokat 

fogalmaztak meg. E változások – érthető módon - nem hagyták érintetlenül a képzési 

programokat és bennük az egyes tantárgyak, különösen a gazdaságtudományok oktatandó 

ismeretanyagát sem. Piacgazdasági körülmények között a pénznek kitüntetett szerepe van. 

Ahogy ezt az ismeretanyag tárgyalása kapcsán látni fogjuk, a gazdaságban zajló 

reálfolyamatok – makro és mikro szinten egyaránt – nominál, azaz pénzügyi folyamatokat 

gerjesztenek, amelyek pénzáramlások - idegen kifejezéssel élve, cash flow - formájában 

nyilvánulnak meg. A reáljavak mozgása (áramlása) ellentétes irányú pénzáramlásokat 

indukál. 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 

nélkülözhetetlen. 

 

A jegyzet ismeretanyaga, figyelembe véve a Pénzügyi menedzsment c. tantárgy helyét, 

szerepét a képzési struktúrában, valamint az érintettek szakmai előéletét, az elsajátítandó 

ismeretanyagot rendszerszemléletű megközelítésben tárgyalja. Az ok-okozati összefüggések 

feltárásánál mindig a reálfolyamatokból indul ki, és azok gazdasági hatásait pénzügyi 

szempontból elemzi és értékeli. Arra a kérdésre keressük és adjuk meg a választ, hogy „Mi 

történik, a pénzügyi szempontokat előtérbe állítva, a vállalatban?” függetlenül attól, hogy 

"kicsi" vagy "nagy" vállalatról van szó, hogy búzát termelünk, matyó babát gyártunk, vagy 

felejthetetlen élményt kívánunk nyújtani a turistáknak. Az elmondottakból következik, hogy 

általános összefüggések tárgyalására helyezzük a hangsúly. Az összefüggések könnyebb 

megértése érdekében minden esetben utalás történik a kapcsolódó tantárgyak 

ismeretanyagára, és gyakran élünk azzal, hogy egyszerű modell példákon keresztül is 

értelmezzük az összefüggéseket. A tanult ismeretanyag ismételt, célra orientált felelevenítése 

szintén ezt a célt szolgálja.  

 

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 és várjuk kritikai észrevételeiket, amelyeket előre is 

köszönünk.  

 

Befejezésül, ismételten Soros György szavaival élünk, az úgymond tudományos elismerésre a 

Tisztelt Olvasó mindenképpen számíthat. Anyagi elismerést ugyan nem tudunk garantálni, de 

kitartást és jó munkát igen. 

 

Keszthely, 2010. nyara  

 

A szerzők 

1. A vállalat, mint gazdasági rendszer és környezete 
 

1.1. A vállalatban zajló reál és nominál folyamatok. 

 

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 
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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.  

 

A termelés, mint vállalakozási 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 – ahogy azt eddigi tanulmányaink során is láttuk – 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 esetet kivéve, pl. ápolási szolgálat, autómentés stb. - a 

fogyasztó megy a szükséglet előállításának (termelésének) helyére.  

 

A fentiekből már levonható az a következtetés, hogy a terméket és szolgáltatást előállító 

vállalatoknak egyaránt - outputjaik előállításához - inputokra van szüksége, ezért a termék és 

szolgáltatás egyaránt termelési folyamat eredménye. Az is belátható, hogy a vállalat/ok/ és a 

fogyasztó érdeke közös abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet kielégítés folyamata 

zavartalan legyen. Ennek viszont nemcsak az a feltétele, hogy az ellátási lánc érintettjei 

között fennálló kooperációs vagy integrációs kapcsolatok működjenek problémamentesen, 

hanem az is, hogy a vállalaton belüli munkamegosztás, a koordináció kialakítása, azaz az 

értéklánc is zavartalanul működjön.  

 

A vállalat, mint gazdasági rendszer is értelmezhető, amelynek főbb sajátosságait az 1. ábra 

szemlélteti. Az ábra alapján megállapítható, hogy a vállalatban reál /anyagi illetve anyagi 

jellegű/ és nominál /pénzügyi/ 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  
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                                                 Beszerzés         Termelés          Késztermék 

                                                                                           készletezés                                        
                                                                                                                                          
                                                                    Reálfolyamatok                                                    
                                                      Készlete-                                           

                                                               zés                                          Értékesítés                                 

                                                                      Manage-                                                          

                                                                               ment 
                                                      Pénzügyi                      folyamatok         
 
                                                 Idegen forrás                     Saját forrás           
                                  
                               

 

                                           

 

                                                            

 

                                                            Pénzügyi piacok 
 

 

 Termékáramlás                        Információáramlás                         Pénzáramlás 

 

1. ábra:  A vállalat, mint gazdasági leegyszerűsített modellje 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

alkalmazkodása érdekében nem engedhető meg, hogy működése esetleges, a véletlenen 

alapuló legyen.  

 

Az ábra összefüggései alapján belátható, hogy a termelési eszközök piacán megvásárolt 

termelési eszközök, erőforrások – befektetett eszközök, forgóeszközök, humán erőforrás - 

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 nominál, azaz pénzügyi 

folyamatokat gerjesztenek. E pénzügyi folyamatok pénzáramlásokat indukálnak. A 

pénzáramlás – idegen szóval cash flow – azt jelenti, hogy valahonnan, valamikor, valamennyi 

pénz áramlik, mozog. A pénzáramlások a reálfolyamatok történéseivel egyidejűleg, vagy 

némi időeltolódással következnek be, és ellentétes irányúak. 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 
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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, újraeloszt,  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 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 stb.) egymás közti, rövid lejáratú likvid eszköz forgalma 

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

 

 a váltó, 

 a kincstárjegy, 

 a rövid lejáratú bankbetét, 

 a rövid lejáratú bankhitel és 

 egyéb eszközök /pl. faktorálás/. 

 

A pénzpiacon tehát a vállalatok a rövidtávú 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. 

 

A tőkepiac fogalmából és eszközeinek sajátosságaiból következik, hogy e piac forrásait csak a 

hosszú lejárattal képződő megtakarítások képezhetik. E piacon keresnek pótlólagos forrásokat 

azok a vállalatok is, amelyek a hosszú távú befektetésekhez szükséges saját forrást/erőt 

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 reáljavak mozgása (áramlása) ellentétes irányú 

pénzáramlásokat indukál. A pénz, mint összekötő kapocs a vállalat és környezete közötti 

kapcsolatrendszerben nélkülözhetetlen. Amikor a vállalat termelési eszközt, erőforrást 

vásárol, ezzel egyidejűleg fizetési kötelezettsége keletkezik. Az 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 
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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 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 megállapítható, hogy bármilyen, a reálfolyamatok elemeit érintő döntésünk 

hatással van a pénzügyi folyamatokra. 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. Szükségünk van tehát a kapcsolódó és legfontosabbnak ítélt pénzügyi 

ismeretekre, amelyeknek elméleti hátterét a termelési folyamatok és azok elemeinek 

sajátosságai, valamint gazdasági hatásai képezik.   

 

 

1.2.  A termelési (értéktermelő) folyamatok gazdasági vetületei 

 

Fontos kérdés – az elméleti hátteret adó összefüggések feltárása céljából -, hogy vajon létezik-

e olyan megközelítési mód, amely általános érvényű összefüggéseket takar, tehát független 

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. Úgy ítéljük meg, hogy a rendszerelméleten alapuló megközelítési mód az, 

amely leginkább alkalmas a megválaszolatlan kérdések tisztázására, mivel „a rendszerelmélet 

alapgondolata, hogy a jelenségeket, dolgokat komplex összefüggésükben kell 

tanulmányozni.”(Csáki, 1982) A továbbiakban, rendszerelméleti felfogásban tárgyaljuk az 

összefüggéseket.  

 

1.2.1. A termelési (értéktermelő) folyamat, mint termék-előállítási rendszer 

         

Ismert, hogy a rendszer meghatározott elemekből áll, és akkor működőképes, ha elemei 

kölcsönhatásba kerülnek egymással. A termelési folyamat is értelmezhető rendszerként.  

Határozzuk meg, definiáljuk a termelési folyamat, mint termék-előállítási rendszer tényezőit, 

elemeit. Ha a termelés definícióját vesszük alapul, és a lehető legáltalánosabban fogalmazunk, 

akkor a termelési folyamat tényezői az alábbiak lehetnek: 

 

1. Műszaki tényezők 

2. Fizikai tényezők 

3. Kémiai tényezők 

4. Biológiai tényezők 
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5. Humán tényezők  

 

A termelési folyamat, mint rendszer elemei tehát a termelési folyamat inputjai lesznek. A 

termelési folyamatban ezek az inputok, mint rendszer elemek, transzformálódnak, beépülnek 

a termékbe, szolgáltatásba. Ennek azonban feltétele, hogy az elemek egymással 

kölcsönhatásba kerüljenek. Könnyen belátható, hogy ezt a rendszer egyik eleme, a humán 

tényező biztosíthatja csak. Az elmondottakat szemlélteti a 2. ábra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. ábra: A termelési /értéktermelő/ folyamat, mint termék-előállítási rendszer 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Annak ellenére, hogy az ábrázolásnak vannak hiányosságai, az összefüggések, a rendszer 

működésének feltételei az ábra alapján jól nyomon követhetők. Az ábra magában foglalja 

tehát az előzőekben felsorolt tényezőket és – a halmazelméletben ismert ábrázolásokat 

felhasználva – az egyes tényezők közös halmazát, kölcsönhatását. Az outputhoz tehát csak 

akkor jutunk, ha a kölcsönhatást az ember, mint egyik nélkülözhetetlen tényezője a 

rendszernek, biztosítja. Ebben a kölcsönhatásban rejlik az output (termék/szolgáltatás) 

minősége. Ez a kölcsönhatás pedig nem más, mint a termék/szolgáltatás-előállítás 

technológiája. A technológia – rendszerszemléletű felfogásban – nem más, mint a termelési 

folyamat lefolytatásához szükséges tényezők (elemek) előre meghatározott algoritmusok 

szerinti összekapcsolását biztosító végrehajtási mód, eljárás. Vegyük alapul a kenyér – mint 

termék – előállításának folyamatát. A termelési folyamat elemei az alábbiak lesznek:  

.  

  1. Műszaki tényezők: gépek, berendezések 

  2. Fizikai tényezők: hőmérséklet a sütéshez 

  3. Kémiai tényezők: adalékanyagok 

  4. Biológiai tényezők: élesztő alkalmazása 

  5. Humán tényezők: a pék, mint szakmunkás 

 

Hogy milyen lesz a termék minősége, lesz-e selejt, az a rendszer tényezőitől, mint inputoktól, 

azok minőségétől és a technológiától függ. Belátható, hogy a folyamat zavartalansága 

érdekében - a végrehajtás szintjén is – érvényesíteni kell a menedzsment funkciókat. 

Ugyanazok a funkciók jelentkeznek, de – érthető módon - más tartalommal. A példa alapján 

könnyebben belátható, hogy a termelékenység, versenyképesség alapvetően ezen a szinten 

4 3 
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1 

5 



 

 

 

12 

határozódik meg, de nem fejeződik be, mivel azt a vállalati menedzsment a különböző 

funkcionális stratégiákkal módosíthatja.  

 

1.2.2. A termelési /értéktermelő/ folyamat, mint a forgóeszközök körforgása 

 

A továbbiakban vizsgáljunk meg egy terméket és szolgáltatást előállító vállalat értéktermelő 

folyamatát, elemezzük annak gazdasági vetületeit (lásd 3. ábra). Belátható, hogy mindkét 

vállalatnak szüksége van inputokra. Az inputok között a termelésben betöltött szerepüket 

illetően nincs különbség a két vállalat között. Nevezetesen arról van szó, hogy mindkét 

vállalatnak szüksége van pénzre, befektetett eszközökre, forgóeszközökre és humán 

erőforrásra. Az inputok konkrét megjelenési formája azonban már outputfüggő. Azt sem kell 

bizonyítani, hogy mindkét vállalat esetében az inputok transzformációjának színtere - ahogy 

ezt a 2. ábra alapján értelmeztük - az értéktermelő folyamat. Ennek lefolyása azonban már 

szintén outputfüggő is. Ha az értéktermelő folyamat gazdasági tartalmát vizsgáljuk, akkor az 

alábbi megállapításokat tehetjük: 

 

Az ábra alapján belátható, hogy az outputok előállítása érdekében – a vállalatba beáramló 

inputok közül - az értéktermelő 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 ábrán ennek megjelenítője, hordozója a vevő. Az ábra alapján az is nyomon 

követhető, hogy a szükséglet-kielégítés ellátási láncának folyamata, a termék vagy 

szolgáltatás előállításáig azonos abban az értelemben, hogy a termék és szolgáltatás előállítása 

egyaránt inputok felhasználásával lehetséges, tehát a szolgáltatás előállításához is a 

forgóeszközök körforgására van szükség. A szükséglet kielégítési folyamatban azonban már 

lényeges sajátosságok fedezhetők fel. A termék eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási láncon 

keresztül valósul meg. Az ellátási lánc a vállalatok közötti tevékenységek vertikális 

összekapcsolása a szükséglet-kielégítése érdekében. Egyik fontos sajátossága a szükséglet-

kielégítési folyamatnak az, hogy a termék különböző értékesítési csatornákon keresztül - 

nagykereskedelem, kiskereskedelem – jut el a fogyasztóhoz. A szolgáltatás viszont, annak 

sajátosságai miatt nem megfogható, ezért a fogyasztó megy a „termelés” helyére. Ez egyik 

olyan sajátosság, amelyet az egyes vezetési funkciók gyakorlati megvalósítása során 

figyelembe kell venni. A szolgáltatás esetében tehát az output előállítása és annak 

elfogyasztása időben részben, vagy teljes mértékben fedi egymást, ezért a szolgáltatás nem 

készletezhető.  

 

A továbbiakban vegyük alapul az anyacsavar, mint ipari termék gyártását és kövessük 

nyomon a körforgást. Az ábra 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. –
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3. ábra: Az értéktermelő folyamat, mint a forgóeszközök körforgása 
Forrás: Saját szerkesztés 

Termék előállítása 
Szolgáltatás előállítása 
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K 

Pénz Anyagok 

Félkész termékek 

Befejezetlen termelés 

Késztermékek 

Követelések (Vevő) 

Pénz 

       Követelések 

Forgóeszközök 

       Készletek 

       Pénzeszközök     

       Értékpapírok 

Befektetett eszközök 

Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 

Céltartalék 

 Hosszú lejáratú kötelezettségek 

       FORRÁSOK ÖSSZESEN 

  Passzív időbeli elhatárolások 

Saját tőke 

Félkész termék 
Befejezetlen termelés 

Késztermék 

Szolgáltatás + Vevő = 

Fogyasztó 
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Befektetett eszközök 

Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

 Rövid lejáratú kötelezettségek 

Céltartalék 

 Hosszú lejáratú kötelezettségek 

       FORRÁSOK ÖSSZESEN 

  Passzív időbeli elhatárolások 

Saját tőke 

Félkész termék 
Befejezetlen termelés 

Késztermék 

Szolgáltatás + Vevő = 

Fogyasztó 
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vásároljunk. A pénzt átváltjuk más 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 árbevétel pénzügyi realizálásáig 

követelésállomány is keletkezik. Ez a szakasz a megtérülési szakasz, melynek eredménye 

ismét a pénz lesz.  

 

1.2.3. A termelési /értéktermelő/ folyamat gazdasági hatásai 

 

A vállalaton belül zajló reálfolyamatok – ahogy ezt az előzőekben láttuk – azonban 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 4. 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.  

 

A továbbiakban az anyacsavar gyártásánál maradva – az összefüggések jobb megvilágítása 

érdekében - fogadjuk el az alábbiakat: 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 termelésének felel meg. A 

késztermék készlet szint legyen azonos öt nap termelésével.  

 

Ha e feltételezések hatásait leképezzük a vállalati szinten értelmezett működési ciklusra, 

akkor a működési ciklus valamennyi eleme megjelenik. Belátható, hogy a folyamatos 

termelés elengedhetetlen feltétele, hogy az egyes szakaszok találkozásánál (szakadási pontok) 

készletek képződjenek, továbbá az, hogy a cég kereskedelmi hitelezési politikájától függően - 

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

A termelési folyamat sajátosságai, a menedzsment kapcsolódó döntései miatt a körforgás 

egyes elemei más-más formában jelennek meg, illetve öltenek testet, például a befejezetlen 

termelés nem minden termelési folyamat (például szolgáltatás előállítása esetén) működési 

ciklusában jelenik meg, készpénzes értékesítés esetén a követelés állománnyal sem kell 

számolni. Az ábráról az is kiolvasható, hogy a forgóeszközök vagyonmérlegben szereplő 

tételei között vannak olyan elemek is, amelyek a forgóeszközök körforgásában nem jelennek 

meg, például az 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. Levonhatjuk 

tehát azt a következtetést, hogy a folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, 
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4. ábra:  A forgóeszközök körforgásának és forrásigényének általános modellje 
Forrás: Saját szerkesztés 

Készletezési periódus 

Megtérülési szakasz 

PÉNZ 
Vásárolt 

anyagkészlet 

Készenléti szakasz 

Késztermék 

készlet 

MŰKÖDÉSI CIKLUS 

 

Követelések konvertálása periódus 

+ pénz költség 
+ pénz költség 

+ pénz költség 

Követelés 

Vevőállomány 

     Felhasználás 
Értékesítés  

PÉNZ 

Bevételi szakasz 

Ráfordítási / termelési szakasz 

Befejezetlen 

termelés 

Félkésztermék 

 

Megmaradó pénz 

Kiadási szakasz 

Pénzügyi ciklus 

KÖRFORGÁS FORRÁSIGÉNYE 

Szállítói hitelezés 

 

Közvetett költségek 

 

+ készpénz költség 
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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, például fizetési határidők, 

készletgazdálkodás színvonala, fizetési módok stb. A példaként hozott anyacsavargyártást 

alapul véve a folyamatos termelés biztosítása érdekében állandó jelleggel jelenlévő, azaz 

lekötött forgóeszközök:  
 

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 ütemének 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)  

 

Az állandó jelleggel lekötött forgóeszközök állományértéke a forgótőke. A vázolt összefüggés 

alapján tehát megállapítható, hogy  

 

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.  
 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a forgótőke kifejezésben a „forgó” jelző csak arra utal, 

hogy a forgóeszközök e hányada tőkeként funkcionál, tehát állandó jelleggel le van kötve, és 

független a termelés idényszerűségétől. A definícióból egyértelműen következik, hogy csak 

saját tőkével vagy hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozható, mivel felszabadítása a 

folyamatos termelést veszélyeztetné. A bennük lekötött tőke felszabadítása csak úgy 

lehetséges, ha például 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 nem tudják vállalni. A vázolt összefüggések alapján a 

működő tőke és a tőke definíciója az alábbi: 
 

A működő tőke a befektetett eszközökben lekötött tőke és a forgótőke összege. 

 

A tőke fogalmának használata szakmailag csak akkor helyes, ha a gazdasági esemény, 

illetve a kapcsolódó döntés a pénz felhalmozási funkciójával - közvetlenül vagy közvetve – 

összefüggésbe hozható. A tőke tehát a jövedelemszerzés és a folyamatos termelés 

érdekében állandó jelleggel lekötött vagyon elemek – befektetett eszközök és forgótőkeként 

funkcionáló forgóeszközök – állományértéke. 

 

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 termelés során felhasználjuk azokat, eredeti megjelenési formájukat 
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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. Mindezek ismeretében definiálhatók az 

alábbi fogalmak: 
 

Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azok, amelyek a forgótőkén felül jelentkeznek, 

állományértéküket a forgóbefektetés számszerűsíti.  
 

A forgóbefektetés az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azon állományértéke, amely a 

folyamatos termelés indításától a megtérülésig (árbevétel realizálásáig) felmerül. 
 

A fenti definíciókból következik, hogy az árbevétel pénzügyi realizálásáig a folyamatos 

termelés lekötött forgóeszközeit meg kell előlegezni, és állományértékük a késztermék 

elkészüléséig folyamatosan nő. A realizált árbevételen keresztül térülnek meg, ekkor jutunk 

pénzhez, amit az újabb termelési folyamatba fektetünk, és termelési költségként számolunk el. 

Árbevétel hiánya esetén finanszírozásuk rövid lejáratú forrásokkal történhet.  
 

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?  

 

1.2.4. A pénzügyi menedzsment és a vállalati stratégia 

 

Mivel a vállalat környezetével szoros kapcsolatban van, a változásokra való reagálás mikéntje 

alapvetően meghatározza a vállalat pozícióját. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az eredményes 

működés és fennmaradás érdekében a vállalatnak megfelelő stratégiával kell rendelkeznie. A 

különböző funkcionális stratégiák, azok gyakorlati megvalósulása jelöli ki azt a mozgásteret, 

amelyben a vállalatban zajló folyamatok koordinációja megvalósul, megvalósulhat. Ennek 

könnyebb megértése érdekében vegyük alapul a vállalatot, mint gazdasági rendszert. 

Tételezzük fel, hogy a vállalatban háromféle terméket/szolgáltatást állítanak elő. Tegyük 

szemléletessé ezt, a három termelési folyamat, mint termék-előállítási rendszer ábrájával, de 

vállalati keretek között, azaz a vállalatba, mint gazdasági rendszerbe ágyazva azokat. 

Elfogadva a feltevésünket, az 5. ábrát készíthetjük el.  

 

Az eddig tárgyalt összefüggések alapján látható, hogy vállalat pénzügyi stabilitásának 

elengedhetetlen feltétele, a reál és nominál folyamatok összhangjának biztosítása. Hogy a 

pénzügyi menedzsment milyen mértékben tesz eleget ezen összhang biztosításának, azt a 

vállalat pénzügyi stratégiája – mint funkcionális stratégia - határozza meg. A pénzügyi 

stratégia alakításának eszközrendszerét a saját források, a vállalat kereskedelmi-hitelezési 

politikája, valamint a pénz- és tőkepiacon életre hívott pénzügyi instrumentumok jelentik. 

 

A vállalat másik, napjainkban szintén kiemelkedő szereppel bíró funkcionális stratégiája a 

marketing stratégia. A marketing egyik alapvető feladata a fogyasztók igényének közvetítése 

a termelés számára. (Lásd az egyes tantárgyak kapcsolódó ismeretanyagát!)  
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Ha jobban megfigyeljük az 5. ábrát, akkor felfedezhetjük, hogy a vállalaton belül zajló 

folyamatok nagyon szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A három termék-előállítási  

 
 

5. ábra: A vállalat, mint gazdasági rendszer működésének főbb kölcsönhatásai 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

rendszer - a kölcsönhatások miatt – kirajzol egy negyedik kört, ami a kölcsönhatások 

eredményeként a menedzsment mozgásterét is jelenti. Ez a mozgástér az a terület, amelyen a 

vállalat menedzsmentjének döntéseit meg kell hozni, a vezetés gyakorlásánál figyelembe kell 

venni. A vállalati stratégia integrált felfogásban való érvényesítése tehát azt jelenti, hogy a 

kölcsönhatások figyelembe vétele nélkül a vállalat stratégiája nem lehet eredményes, az 

operatív szinten hozott döntések vállalati szintre továbbgyűrűző hatásai miatt. A 

kölcsönhatások felismerése az alapja azon megfogalmazásnak, hogy a versenyképesség 

alapvetően a termelési (értéktermelő) folyamat szintjén határozódik meg, de itt nem fejeződik 

be, mivel a funkcionális stratégiákkal van még ráhatása a menedzsmentnek.  

 

A fentiekben tárgyalt összefüggések követhetők nyomon – más szemléletmódot alkalmazva - 

Chikán (2005) kapcsolódó munkájában is. A szerző, a vázolt összefüggéseket, azok gyakorlati 

megvalósulását a folyamatszemléletű vállalatvezetésben jelöli meg. Ennek főbb tartalmi 

összefüggéseit az 1. táblázat foglalja magába. A táblázat a vállalaton belüli funkciókat és 

folyamatokat, illetve azok kölcsönhatásait tünteti fel. A vállalat és környezete közötti 

kapcsolatokat, a vállalaton belüli viszonyokat úgy kell rendeznie a vállalatnak, hogy 

versenyképessége biztosított legyen. Végső soron a vállalat és a fogyasztó érdeke közös 

abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet-kielégítés folyamatában, azaz az értékláncban és 
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ellátási láncban ne keletkezzenek zavarok. Az értéklánc tevékenységeinek összekapcsolása 

elsődlegesen folyamatszemléletben kell, hogy történjen, és a menedzsment feladata e  

 

1. táblázat: A folyamatszemléletű vállalatvezetés főbb összefüggései 

  
      Funkciók    
 

 

Folyamatok 

 

Marke-

ting 

 

Innováció 

 

Humán 

erőforrás 

 

Információ 

 

Logisztika 

 

Termelés/ 

Szolgálta-

tás 

 

Pénzügy 

Fogyasztó orientá-

ciós folyamatok 

       

Értékteremtő 

folyamatok 

       

Tudás 

folyamatok 

       

Pénzügyi  

folyamatok 

       

Koordinációs 

folyamatok 

       

Forrás: Chikán (2005) 165.o.   

                         Folyamatokat vezérlő funkciók 

                         A funkciók egyes elemeinek jelenléte 

 

tevékenység zavartalan lefolyásának biztosítása. A táblázatban szereplő fogalmak tartalma az 

alábbiak szerint értelmezhető: 

 

Funkciók: A vállalaton belüli munkamegosztás szerinti tevékenység csoportok Azonos, vagy 

közelálló szerepet töltenek be a cél megvalósításában.  

 

Folyamatok: Az egyes funkciók együttműködésével mennek végbe, zajlanak, de 

azonosítható a meghatározó funkció. Az adott funkció menedzsmentje felelős a folyamat 

egészének lebonyolításáért. 

 

Fogyasztói-orientációs folyamatok: Azok a folyamatok, amelyek a fogyasztói igényekhez 

kapcsolódnak. 

 

Értékteremtő (termelési) folyamatok: E folyamatok megvalósulása juttatja a vállalatot az 

erőforrásokhoz, ezek biztosítják az inputok termékké /szolgáltatásokká való konvertálást. 

 

Tudás folyamatok: Azok a folyamatok tartoznak ide, amelyek a vállalat belső érintettjei 

számára eljuttatják a szükséges információkat. Ezen keresztül valósul meg az információ 

tudássá válása, a munkaerő tudásának alkalmazása. 

 

Pénzügyi folyamatok: A reálfolyamatokhoz kapcsolódó pénzáramlást indukáló és 

eredményező folyamatokat jelentik. 

 

Koordinációs folyamatok: A vállalatban zajló folyamatok összekapcsolását segítő 

folyamatok, a vállalat céljának és küldetésének megvalósítása érdekében. 

 

 

A pénzügyi menedzsmentnek döntéseit a vállalati stratégia által meghatározottan, de a 

kölcsönhatásokat figyelembe véve kell meghoznia, azaz a vállalat finanszírozási stratégiáját 
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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: Saját szerkesztés 

 

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 

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 hosszú lejáratú források lejárati ideje egy évnél hosszabb. A forrásstruktúra tehát a 

lejárati idő szerinti rangsort követi. 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 főösszegek 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 1.2.3. alfejezetben láttuk - a folyamatos termelés érdekében, állandó jelleggel le van 

kötve, azaz forgótőkeként funkcionál. Fontos követelmény tehát, hogy a tőkeként funkcionáló 
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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 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.   

 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az irodalmi forrásmunkák alapján a szerzők a forgótőkét 

a nettó forgótőkével veszik 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  

 

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.   
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2. A pénzügyi döntések megalapozása, a kapcsolódó kalkulációk elméleti 

háttere 
 

Az eddig tárgyalt ismeretanyag kapcsán tudjuk, hogy a reálfolyamatokhoz kapcsolódó 

döntések pénzáramlásokat indukálnak. A pénzáramlás fogalom helyett ma már egyre 

gyakrabban a cash flow kifejezéssel lehet találkozni, ami szó szerinti fordításban 

„készpénzáramlást” jelent. 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, valahova áramlik, mozog.  

 

2.1. 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 "C" 

                t                                  Ct                      jelenértéke PVt            

                                  1                                  C1                              
C

r

1

1( )
  

                                  2                                  C2                              
C

r

2

2
1( )

   

                                  .                                    .                                    .                                      . 

                                  n                                   Cn                              
C

r

n

n
( )1 
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a fenti összefüggések alapján adódik, hogy  

 

      PV C
r

t

t

n

t





1

1

1( )
                     

 

Értelmezve az (1) összefüggést, a vizsgált pénzáramlás jelenértéke egyenlő a pénzáramlás 

elemei jelenértékének összegével.  

 

2.2.  Az annuitás jelenértéke meghatározásának összefüggése 

 

A továbbiakban vizsgáljuk meg részletesebben is az összefüggést. 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" pénzáram 

                            C
*    

  C
*
      C

*
       C

*
        C

*
       C         C        C        C        C  .  évek                                        

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

 

"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 

az alábbi összefüggés adja 

 

PV
C

r
A
  

                                                         

 

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 

 

                                                     PV
C

r r
B t









 



1

1( )
 

 

(1) 

(2) 

 
(3) 
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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 C C C

   ( )  -  akkor az annuitás jelenértéke sem lehet más, mint a 

két örökjáradék jelenértékének különbsége. Tehát az elmondottak alapján igaznak kell lennie, 

hogy 

 

                                                    PVA
C

r

C

r r
t

 








 



1

1( )
 

 

a (4)  összefüggésből a  C/ r -t kiemelve adódik, hogy 

                                                  

 PVA
C

r r
t

  










1

1

1( )
            

 

 

Ha a járadék egységnyi, akkor igaz az alábbi összefüggés  

 

Annuitás diszkonttényező=
1

1
1

1r r
t














( )
         

 

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

kamatláb mellett.  

 

2.3. A hiteltörlesztések, mint pénzáramok 

 

Tanulmányainkból ismert, hogy 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 írható 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 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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   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 t-edik időszakban bekövetkezett változása egyenlő a t-edik időszakban 

realizált 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
 

 

A fentiekben vázolt elveket be kell tartani minden olyan esetben, amikor a kölcsönügylet 

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

esetekben, mint 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. A gyakorlati életben leggyakrabban 

előforduló hiteltörlesztési konstrukciókat az alábbiakban foglaljuk össze:   

 

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     . 
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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 

                                                              S
H

N
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          

           1                       H                       rH                                 
H

n
                    H

n
r

1










     

          2                 H
H

n
              rH 1

1












n
                      

H

n
              H

n
r

n

1
1

1
 









( )  

         .                         .                              .                                   .                               .    

          n                   H-Hn-1                    
rH

n
                             

H

n
                         

H

n
r1 )       

 

A fenti esetben fontos annak hangsúlyozása, hogy a kamatláb érvényességi időtartama azonos 

a részletfizetési periódusokéval. Az egyes részletek megoszlását a 7. ábra szemlélteti. 

 

c/ Az annuitásos törlesztés 

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

részletek (A) 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 
 
  
                        

 

 (7) 

 
(8) 
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T örlesztés
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7. ábra: A részletek alakulása változó részletű törlesztés esetén 
Forrás: Saját szerkesztés       

 
 

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

hogy  

                    

      

                  H = A ( d + d
2
 + d

3.   .   .    .      .      .       . . .     .             
d

n
 )                            

 

 

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

     

                             

                                  H = A 























n

rrrr )1(

1

)1(

1

)1(

1
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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. Az összefüggést átalakítva 

adódik, hogy 

 

 

         SnA = 
( )

( )

1 1

1

 



r

r r

n

n
                       

 

 

(9) 

(10) 
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A fentieknek megfelelően az annuitás az alábbi összefüggés alapján számítható 

 

 

                  A = 
H

S
n

                              

 

 

A (11) kifejezésbe behelyettesítve a (10) kifejezést, adódik az alábbi összefüggés 

 

 

        A = H : 
( )

( )

1 1

1

 



r

r r

n

n
                    

 

A (12) kifejezésben a tört nem más, mint az annuitás jelenértéke azaz a  törlesztési faktor, 

ami azonos kell, hogy legyen az egységjáradék jelenértékével. Tehát 

 

Törlesztési faktor = 
( )

( )

1 1

1

 



r

r r

n

n
           

 

 

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

                                                 részlet  összegét kapjuk  
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8.ábra:  A részlet megoszlása annuitásos törlesztés esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

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. 

 

2.4. A befektetések pénzáramlása, általános összefüggések 

 

A legáltalánosabb kérdések, amelyeket egy befektetéshez kapcsolódóan megfogalmazhatunk: 

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

(11) 

(12) 

(13) 
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megtérülést eredményez a befektetés az induló tőkéhez képest, azaz, hogyan alakulnak a 

befektetés által indukált pénzáramok? A befektetések kapcsán elsősorban e kérdésekre 

keressük a választ. Ez végső soron 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 csoportját 

képezik a hozamszámítási feladatok. 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 (14) képlet átrendezésével "r"-t kifejezve adódik, hogy
  

 

             1
PV

FV
 r

t/1









                     

                                       

 A (15)  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 

 

          C
C

r

C

r

C

r

n

n0
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1 1 1
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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 

vagyonnövekedés keletkezik, 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 ) 

(14) 

(15) 
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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 

(Net Present 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 kell, azaz 

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

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. E 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 megfontolások  - pl. ha nem csak a szigorúan vett pénzügyi 

szempontokat vesszük figyelembe - módosíthatják döntésünket. E 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 (16) 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. 

 

 

(16) 
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2.5. 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. 

 

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. E 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 (17) már ismert összefüggést az árfolyamszámításokra alkalmazva, - a pénzáramlás 

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

kötődnek. 

  

2.5.1. A kötvények árfolyama 

 
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 

(17) 
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                 időtartam. 

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

              amelyen a kötvény adás-vétel keretében  

              tulajdonost cserél. 

 

 

Az időben véges lejáratú kötvényekhez kapcsolódó pénzáramoknak két formája van, a 

meghatározott időpontban fizetett kamat és részletekben, illetve a lejáratkor egy összegben 

visszafizetett névérték. Vezessük be az alábbi jelöléseket és írjuk fel az összefüggéseket 

 

 

                    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  100%.  

 

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 (18) 

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). 

(19) 

(18) 
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Ha ezeket a faktorokat behelyettesítjük a (19) kifejezésbe, az árfolyam meghatározásának 

másik alapképletét kapjuk. Nevezetesen 

 

 

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

 

A (19) és (20) összefüggések alapján belátható, hogy a nagyobb piaci kamatláb - azaz, mint a 

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

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 az ennél hosszabb lejárati idő árfolyamához viszonyítva - annál magasabb. Ezen 

összefüggéseket jól szemlélteti a 9. ábra. A kötvények elméleti árfolyamán kívül 

számolhatunk még nettó vagy tiszta árfolyamot. 

 

Nettó árfolyam = Jegyzett árfolyam  - Felhalmozódott időarányos kamat 

 

 

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

napot veszünk alapul. A felhalmozódott kamat számítása a (21) összefüggés alapján történhet 
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9. ábra: Az árfolyam alakulása a piaci kamatláb és az 

idő függvényében 

Forrás: Saját szerkesztés 
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ahol 

    kt  = felhalmozódott kamat 

                                                 i  =  névleges kamatláb 

                                                tk  =  a kamatfizetés és az árfolyamjegyzés 

(20) 

(21) 
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                                                         között eltelt időtartam 

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 

 

                               

100*
P

PP
a%ltozásÁrfolyamvá

0

01




     

 

100*
r

rr
a%ltozásKamatlábvá

0

01




      

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 hosszabb lejáratú 

idő és az árfolyamok kamatláb érzékenysége közötti kapcsolatra jellemző, hogy a hosszabb 

lejáratú értékpapírok árfolyama - azonos kamatlábak mellett - érzékenyebb a piaci 

kamatláb változására, mint a rövidebb lejáratú értékpapíroké. 

(22) 

(23) 

(24) 
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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 (coupon 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 
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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.  
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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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Az IRR meghatározása közelítő számítással több lépésben történik. A rendelkezésre álló pénzügyi 

szoftverek azonban ebben az esetben is hatékony segédeszközei a számításoknak. 
 

(25) 

(26) 

(27) 
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2.5.2. A részvények árfolyama 

 

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

a legfontosabb jellemzőket. A részvény 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 e a részvényeket 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 árfolyamveszteséget 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.  
 

 

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, hogy éljünk, de ugyanakkor e 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 

(28) 
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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 (29) felírható, hogy  
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A fenti (30) 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 (30) 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, hogy: 

 

 

                 Árfolyam = P0 





DIV

r

P

r

1 1

1 1( ) ( )
 

 

 

a fenti kifejezést egyszerűbb alakra hozva kapjuk, hogy 

   

            P
DIV P

r
0

1 1

1




( )
        

 

Ha az árfolyamot kifejező formula (31) igaz a jelenbeni 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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(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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Ez a képlet (32) azt fejezi ki, hogy a részvényt vásárolni akaró befektetők a második évi 

hozam alapján döntenek. A (31) és (32) 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 

 

                             P
r

DIV P
r

DIV
DIV P

r
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A fenti összefüggést általánosítva kapjuk, hogy 
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A fenti formulát általánosságban megfogalmazva írhatjuk, hogy  
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Az (33) 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 

figyelembe véve, az azokat 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. 

 

Vizsgáljuk meg azonban egy kicsit közelebbről is az általános osztalékértékelési modell (34) 

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           

(33) 

(34) 

(35) 



 

 

 

39 

D: Az elvárt osztalékot jelenti 

tehát a (35) formula matematikailag az örökjáradék összefüggésére egyszerűsödik 

                                                   

          P
D

r
0
  

 

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, az örökjáradék jelenértékének összefüggése 
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r g
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A fenti(38) 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  
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P
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1

0

  

 

 

A fenti kifejezést a tőkésítési ráta fogalmaként értelmezzük. Tehát a tőkésítési ráta egyenlő 

az osztalékhozam (DIV1/P0 ) és az osztalék várható növekedési ütemének („g”-nek) az 

összegével.                                                            

 

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

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

alapszik.  

 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 
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Állandó ütemű osztalékfizetés esetén feltételezhető, hogy a részvény árfolyama az osztalék 

ütemével azonos mértékben emelkedik 

 

 

A növekedési ütem "g" becslése 

A részvény várható hozamát "r"-t a (39) 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.(E tőkeelemeknek 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  

 

 

            Adózott eredmény = Osztalék + Mérleg szerinti eredmény  
 

 

Az érintettek számára 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 ezer Ft 

osztalékot, fizet ki. Nyilvánvaló, hogy ez sem rossz információ a részvényes számára, de őt 

sokkal inkább az érdekli, hogy a saját részvénye után 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  
 

(40) 
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Osztalékfizetési ráta (OR) = Egy részvényre jutó osztalék : Egy részvényre jutó nyereség 

                     

A már ismert jelölések alapján      OR
DIV

EPS
  

 

       Újra befektetési hányad(UR) = 1 - Osztalékfizetési ráta 

                     

                  azaz                   UR
DIV

EPS
 1             

 

 

     Saját tőke arányos nyereség (ROE) = Adózott eredmény : Saját tőke
*
  

                           vagy                                   
ET

EPS
ROE             

                          ahol                 ET = a részvény névértéke  
 
*A saját tőke fogalmán ebben az esetben csak a jegyzett tőkét értjük, mivel a ROE ebben az esetben névérték-arányos 

nyereséget fejez ki. .
 

 

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 (44) tehát lehetővé teszi, hogy az újra befektetési hányad (UR) és a saját 

tőke 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 Opportunities) Erre viszont azért van 

szükség, hogy adott esetben magyarázatot tudjuk adni egyes részvények árfolyamának 

alakulására. 

(41) 

(42) 

(44) 

(43) 
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A növekedési lehetőség jelenértékének (PVGO) értelmezése 

Beláthatjuk, hogy a (34) 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 

eredményeként 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 % 

 

Az első eset azt jelenti, hogy a cég az összes adózott eredményét kiosztja osztalék címén. A 

második eset 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.  

 

PV
C

r
P

DIV

r
  

0

1  

 

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 úgynevezett növekedésorientált 

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

meg kell, hogy egyezzen 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 tőke arányos 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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r
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értelmezve a fenti összefüggést 

(45) 

(46) 

(47) 
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ÁRFOLYAM 

 

 

A fenti (47) összefüggésben  a jövőbeli lehetőségek jelenértékét az alábbi formula adja 

 

            PVGO
NPV

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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r g




1  

 

 

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. Ezen 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: 

 

A meglévő 

eszközökkel realizált, 

egy részvényre jutó 

jövedelmek jelenértéke  

A növekedési 

lehetőségek 

jelenértéke        
 

(48) 

(49) 

(50) 
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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. 

 

 

2.5.3. A kockázat és mérése 

 

 
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 e módszerek alkalmazásával a kockázat elkerülhető - ez nem lehetséges -, azt 

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

tárgyalásánál fontos feltételezés, 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, 

stb.), 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. 
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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. 

 

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.  

 

 
2.5.3.1. Az egyedi kockázat 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 négyzetes átlageltérést 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
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2
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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.  

(51) 



 

 

 

46 

Emlékezzünk rá, hogy az adott időegység tényleges hozamát az alábbi összefüggés alapján 

határoztuk meg: 

 

Tényleges hozam = ( Osztalék  Árfolyamváltozás):Bázis 

árfolyam 

 

 

(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 

 

           
n
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r




          

 

 

ahol új elemként  a  pt = az  adott hozam valószínűségi együtthatója  jelenik meg 

 

2.5.3.2. A portfolió hozama és kockázata 

 

Az előzőekben értelmeztük a portfolió fogalmát. A kockázat csökkentésének egyik módszere 

lehet, ha portfoliónkat diverzifikáljuk, azaz megosztjuk befektetésünket a különböző 

kockázatú értékpapírok között. Ha ez a lehetőség fennáll, akkor nem annyira az egyedi 

kockázat, hanem az összes befektetés, azaz a portfolió kockázata bír nagyobb jelentőséggel 

számunkra. Ebből következik, hogy az adott értékpapír releváns kockázata és hozama az, 

hogy hogyan befolyásolja, tehát milyen mértékben járul hozzá a portfolió hozamához és 

változékonyságához. Ez egyrészt azzal függ össze, hogy egyes értékpapírok árfolyama 

egymástól eltérően mozog, vagy a változás mértéke különböző. A változások tehát 

ellensúlyozhatják egymás hatását. Ezért a portfolió változékonysága kisebb, mint az egyes 

elemek hozamának átlagos változékonysága. Ezért, az egyedi értékpapírok változékonysága 

mellett az is fontos tényező, hogy az egyes elemek egymáshoz viszonyított hozama hogyan 

alakul. 

 

Egy értékpapírokból álló portfolió várható hozamát a portfoliót alkotó értékpapírok várható 

hozamának súlyozott számtani átlaga adja. Súlyként, az egyes értékpapírok portfolión belüli 

aránya szerepel. 

 

Az általános érvényű összefüggés az alábbi lesz 
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(52) 

(53) 
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A formulában                 

 

                   Xi = az i-edik értékpapír súlya 

                          a portfolióban 

                  Eri = az i-edik értékpapír várható 

                           hozama 

                 EPr = a portfolió várható hozama 

                 n    = a portfolióban szereplő  érték- 

                          papírok száma 

 

 

Nyilvánvaló, hogy a portfoliónak - mint értékpapírok együttesének - is van varinaciája és 

szórása. A portfolió várható hozama attól is függ, hogy az egyes értékpapírok mennyire 

hajlamosak az együttmozgásra, a változások iránya és mértéke hogyan korrelál egymással. Az 

együttmozgás szorosságát - ahogy ez a statisztikából ismert- , a korrelációs együttható fejezi 

ki, ami -1 és 1 közötti értéket vehet fel. A korrelációs együtthatón kívül, két változó 

együttmozgásának másik mérőszáma a kovariancia. Emlékezzünk rá, hogy a kovariancia 

meghatározása kétféleképpen történhet: 

 

a/ Az eltérés-szorzatok súlyozott számtani átlagaként, azaz  
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n
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1

( ) ( )  

 

ahol   

 

         IJ = az I és J értékpapír kovarinaciája 

         pi  = az i-edik hozam valószínűsége 

         rIi  = az I értékpapír i-edik lehetséges hozama 

         rJi =  a J értékpapír  i -edik lehetséges hozama 

         Eir = az I értékpapír várható hozama 

         Ejr = a J értékpapír várható hozama  

 

b/ A kovarinacia meghatározható a korrelációs együttható és a két értékpapír szórásának 

szorzataként is  

 

 

IJ = IJ    I    J 

 

ahol  

 

                                              

          IJ = a korrelációs együttható az „I” és „J” 

                   értékpapírok között 

          I = az „I” értékpapír hozamának szórása 

           = a „J” értékpapír hozamának szórása 

 

 

(54) 

(55) 
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A portfólió varinaciája pedig a benne szereplő értékpapírok kovarianciájának súlyozott 

számtani átlaga. Felírható tehát az alábbi összefüggés 

 

 

  

           
2 2 2 2 2

2        p p p p
I I J J I J IJ I J

( )   

                                           

 

Ahol 

 

  

                p
I

2
 az „I” értékpapír súlyának      

                          négyzete 

                
I

2
   az „I” értékpapír varianciája  

                p
J

2
 a „J” értékpapír súlyának négyzete  

                
J

2
  a „J” értékpapír varianciája 

 

 

 

A portfolió szórása természetesen a portfolió varianciájának négyzetgyökével azonos A 

variancia és kovariancia   közötti összefüggés könnyebb értelmezését segíti az un. variancia-

kovariancia mátrix, de segít az (54) összefüggés megértésében is. 

 

 

        Elemek               1                        2                 n 

          1                    var            cov1 2             cov1 n  

          2             cov2 1             Var              cov2 n 

          n              cov3 1             cov3 2               var  

 

 

Ahogy ez a mátrixból látható, a vázolt összefüggések alapján tetszőleges „n” elemszámú 

portfolióra értelmezhető az (54) összefüggés. A mátrix összefüggései alapján látható a 

lehetséges kombinációk száma. Nyilvánvaló, hogy egy elemnek önmagával csak varianciája 

lehetséges. 

2.5.3.3. A piaci kockázat 

 

A szakirodalom a diverzifikációval csökkenthető kockázatot egyedi kockázatnak nevezi. Ez 

végső soron azt jelenti, hogy az előző elvek szerint meghatározott kockázat csak az adott 

portfolióra vonatkoztatható, vagyis a portfolió megváltoztatása a kockázatban is változást idéz 

elő. Van a kockázatnak, azonban olyan típusa is, amelyre a diverzifikációval nincs 

ráhatásunk. Ezt piaci kockázatnak nevezzük.  Ezek a kockázati tényezők tehát minden 

vállalatra egyformán hatnak, és a makró szinten jelentkező általános politikai, 

gazdaságpolitikai hatásokból erednek (pl. fiskális és monetáris politika, privatizáció stb.). 

 

Ha a portfoliónk kellő számú értékpapírból tevődik össze és jól diverzifikált, akkor már csak a 

piaci kockázattal kell számolnunk. Az elmondottakból levonhatjuk azt a következtetést, hogy 

ilyen portfoliók esetében az értékpapíroknak csak a piaci kockázatát kell mérni. Ezzel ugyanis 

(56) 
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ki tudjuk fejezni, hogy az értékpapír milyen érzékenyen reagál a piac változásaira. Ezt az 

érzékenységet kifejező mérőszámot bétának ( nevezzük. Az értékpapír  -ja azt méri, hogy 

az értékpapír árfolyama hogyan reagál a piaci mozgásokra. Azaz a piac egészének (összes 

átlagos hozamának) l%-os változásakor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékkal 

fog változni. Matematikailag a béta annak az egyváltozós lineáris regressziós függvénynek az 

együtthatója, amelynek független (X) változója a piac egészének hozama, függő változója (Y) 

az adott részvény hozama. Adott részvény hozama így  

 

 

 

A „”  nem más, mint az egyenes meredeksége. Mekkora lehet a „” átlagos értéke? Mivel a 

„” az adott részvény átlagos változásának kifejezője, a kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, 

hogy hány százalékkal változik a részvények hozama, ha az átlagos részvényhozam 1%-kal  

változik (nő vagy csökken )? Nyílván 1%-kal, tehát a „” átlagértéke is 1. A kockázatmentes 

befektetés „”-ja nyilvánvalóan 0. Az elmondottakat szemlélteti a 10. ábra. 

 

értékpapírok száma 
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10. ábra: A portfolió kockázatának alakulása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha feltételezzük, hogy az értékpapír piac valamennyi papírját megvásároltuk akkor uraljuk a 

piacot, mivel magát a piacot vásároltuk meg. A portfolió  „"-ja tehát egy, de ugyanígy a 

portfolió és a piac között fennálló korrelációs együttható értéke sem lehet más,  mint egy, hisz 

a portfoliónk maga a piac. A piac és a portfolió tehát együtt változik. Ezzel más 

összefüggésben ugyan, de ismét választ adtunk a „ Mekkora a „” átlagos értéke?” kérdésre. 

 

 

A portfólió „”-ja a benne szereplő értékpapírok  „”-jának súlyozott számtani átlaga. 
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  Y = a + bX 

 

(57) 

Teljes kockázat 

Egyedi kockázat 
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A fenti (55) összefüggés alapján megállapítható, hogy i-edik, adott kockázatú értékpapír 

bétája, az adott értékpapír hozama és a piaci portfolió hozama közötti korrelációt méri, illetve 

fejezi ki. Kiszámítható a fenti tényezők közötti kovariancia  (
im

2 ) és a piaci portfolió hozama 

varianciájának (
m

2  ) hányadosaként. Azaz 

 

               



i

im

m


2

        

 

A béta értékek értelmezése után foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy milyen kapcsolat 

van egy értékpapír bétája és hozama között. Azt már az értékpapírok tárgyalásánál is 

láthattuk, hogy a befektetők hajlandók többet áldozni a jövőbeli növekedés reményében (lásd: 

növekedésorientált részvények árfolyamának tárgyalását). Nyilvánvaló kell, hogy legyen az 

is, hogy minden befektető igyekszik mérsékelni a kockázatot. Ha egy befektető kockáztat, 

akkor azt a magasabb hozam reményében teszi, azaz magasabb hozamot vár el.  Az értékpapír 

piacon sokféle, eltérő hozamú és kockázatú papírt kínálnak a befektetőknek 

 

Ha                                           rm = az adott értékpapír piac átlagos  

                                                       elvárt hozama 

 

                                               rf  = a kockázatmentes értékpapír hozama, 

akkor az  rm nagyobb kell, hogy legyen, mint  rf . A két hozam közötti különbség a piaci 

kockázati díj, illetve a piaci kockázati prémium. 

  

Ha  ri  egy tetszőleges befektetés várható hozama, akkor                               

 

Ha a piaci kockázatot egy teljesen diverzifikált portfolió esetében a béta mutatja, akkor a 

szélsőséges esetekre igaznak kell lennie, hogy a kockázatos értékpapír tartásáért járó 

kockázati prémiumnak is meg kell egyeznie a piaci kockázati prémiummal (rm - rf ). De 

hogyan alakul azon értékpapírok  kockázati díja, amelyeknek a „”-ja kisebb mint egy, de 

nagyobb, mint  nulla? A kérdésre a Tőkepiaci  Árfolyamok  Modellje (CAPM).  adja meg a 

választ, amely a következő formában irható fel 

 

 

              Bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz „”-jával arányos 

 

 

A piaci kockázati dij = rm -  rf 

ri = rf + az adott befektetés kockázati díja 

 

(58) 
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A fentiekben értelmezett jelöléseket alapul véve felírható, hogy  

 

 

r r r r
i f m f
   ( )  

 

 

Az (57) formula az értékpapír piaci egyenes. Általános megfogalmazásban  

 

Az „i” befektetés hozama és -ja közötti lineáris kapcsolatot kifejező függvény az 

értékpapír-piaci egyenes. Az összefüggés azt fejezi ki, hogy az adott befektetés kockázati díja 

a piaci kockázati díj béta-szorosa 

 

  
Természetesen további összefüggések, elemzések tárgyalására és megismerésére lenne 

szükség ahhoz, hogy a kapcsolódó, a jegyzetben nem érintett kérdésekre is választ adjunk. A 

téma iránt érdeklődők számára bőséges szakirodalmi források állnak rendelkezésre. 

 

 

2.6. A cash flow, mint a pénzügyi helyzetben bekövetkezett változás kimutatásának 

eszköze 

 

 

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 csah 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) 

 

 

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. 

 

                

 

(59) 
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     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  

 

                              

    P = ( EST + ME + HSK + HLK - BFE )   +  ( CT + RLK + PIE - NPFE - AIE  ) 

             

              Befektetések és forrásaik                        Folyamatos működés eszközei és 

                                                                                                forrásai                     
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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 11. 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 eredménykimutatás 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.  

 

Az elkészítés alapja a mérleg és az eredménykimutatás. 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.  

 

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.   
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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.Rövide lejáratú kötelezettségek (RLK) növekedése     

                                                                   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)     

 

 

   11. ábra: A pénzügyi helyzetváltozás kimutatás elkészítésének elvi sémája 
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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 

 

 

 

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 

kiadásai. A növekedés a tárgyév pénzeszközeit ezért csökkenti. A csökkenésből adódó 

korrekció viszont a tárgyévi eredményre gyakorolt hatást ellentételezi. Hasonló az eljárás, ha 
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a keletkezés jogcíme bevétel. Kiemelten kell megemlíteni, hogy e tételek hatása nagyon 

összetett, a hozzájuk – közvetetten – kapcsolahtó 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            60 

           - 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 

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.  
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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 vállalakozások 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 + 

16. Kapott osztalék, részesedés + 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 



 

 

 

58 

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 eredménykimutatásban 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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3. A finanszírozási stratégiák és finanszírozási formák 

 
3.1  A pénzügyi döntések csoportosítása, főbb sajátosságaik 

     

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 12. 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 

 

 

12. 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 

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 12. 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 
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ismeretében felvázolhatók a finanszírozás alapösszefüggései, amelyeket a 13. 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) 

 Tartósan 

lekötött forgó- 

eszközök 

 

Saját tőke (mérleg szerinti eredmény) 

Hosszú lejáratú idegen forrás(tőkepiaci eszközök) 

 

Folyamatos 

működés 

 

Idényszerű  

forgóeszközök 

 

Saját forrás (árbevétel) 

Rövid lejáratú idegen források (folyó források és 

pénzpiaci eszközök) 

            

 

13. 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 

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. 

 

3.2.  A finanszírozási stratégiák és sajátosságaik 

 

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 



 

 

 

61 

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. 

 

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 14. ábra szemlélteti. Ez a stratégia 

lenne az ideális elméleti modell. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy  
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14. ábra: A szolid finanszírozási stratégia 

Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) 

 

 

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. 

 

Az agresszív finanszírozási stratégia összefüggéseit a 15. 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.  

 

A konzervatív finanszírozási stratégia összefüggései a 16. 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 

Tartósan lekötött forgóeszközök 

Befektetett eszközök 

Idényszerű forgóeszközök 

Rövid lejáratú 

források 

Hosszú lejáratú 

ill. lejárat nélküli 

források 

Ft 

Idő 
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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. 

 

 

 

15. ábra: Az agresszív finanszírozási stratégia 

Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) 

 

 

 

16. ábra: A konzervatív finanszírozási stratégia 

            Forrás: Tétényi – Gyulai (1994) 

Tartósan lekötött 

 forgóeszközök 

Befektetett eszközök 

Idényszerű forgóeszközök 

Rövid lejáratú 

források 

Hosszú lejáratú 

ill. lejárat nélküli 

források 

Ft 

Idő 

Tartósan lekötött forgóeszközök 

Befektetett eszközök 

Idényszerű forgóeszközök 
Rövid lejáratú 

források 

Hosszú lejáratú 

ill. lejárat nélküli 

források 

Ft 

Idő 
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Vizsgáljuk meg a finanszírozás elméleti összefüggéseit a számok tükrében is, hogy jobban 

megértsük azokat. Tételezzük fel, hogy egy vállalakozásra a 4. 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. 

 

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 

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? 

 

4. 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 

 

 

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 5. táblázat 

tartalmazza. 

 

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 17. ábra segítségével. 
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ÁRBEVÉTEL(1700 eFt) 

 

 

TERMELÉSI KÖLTSÉG (1400 eFt) 

 

EREDMÉNY (300 eFt) 

Kiadás ÉCS Adózott 

eredmény 

Adó 

1200eFt 200 eFt 246 eFt 54 eFt 

  

Szabad fejlesztési forrás 

 

 

 

 

17. ábra: Az árbevétel struktúrája 

 

 

 

                   5. 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 

 

 

A 17. 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 (6. táblázat).  
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6. táblázat: A forgótőke nagyságának alakulása 

 
 

Megnevezés 

A szükséges forgó tőke (ezer Ft) Nettó forgó tőke (ezer Ft) A 6/ 4 

aránya 

(%) 
Tartósan 

lekötött 

Idényszerű Összesen Számítás 

módja 

Összege 

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. 

 
 

3.3. A forrásigény és forrásstruktúra, azaz 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 18. 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 19. ábrán szemléltetjük.  

 

A 19. 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) 
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18. 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 20. 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. 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, 

   - 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 

BANKOK MAGÁNSZFÉRA KÖZSZFÉRA 

Hitelt nyújtanak 
Tulajdonrész ellenében nyújtanak 

tőkét 

POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK 
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19. ábra: Eldöntendő kérdések és tőkeszerzési alternatívák

Forrásnyújtó beléphet-e a 

forrásigénylő tulajdonosi körébe? 

Igen 
Fúzió mási céggel 

Üzleti angyalok/Magvető tőke/ 

Fejlesztő tőke 

Klasszikus kockázati tőke 

Részvénykibocsátás 

Szükséges-e a fejlesztés tárgyának 

tulajdonjoga? 

Nem 

Igen 

Nem 

Nem Nem 

eldöntött Nyílt végű pénzügyi lízing 
Operatív lízing 

A forrásigénylő értékelhető gazdasági 

múlttal rendelkezik 

Projekt jellegű finanszírozás 
Igen, de az 

ügylet 

kockázata 

magas 

Jelzáloghitel 
Igen 

Banki elvárásnak a fejlesztés 

megfelel-e? 

Igen Fejlesztési hitel 
Nem Zárt végű pénzügyi lízing 
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20. ábra: A finanszírozási formák lehetséges formái 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

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 kötelezettségek (szállítói tartozásokkal) való 

gazdálkodásban pedig mint finanszírozási döntések jelennek meg.  

 

Az EU és a nemzeti támogatások nagyságrendjük, adott esetben saját tőkévé válásuk 

lehetősége miatt a vállalatok finanszírozásban az egyik legfontosabb elemnek tekinthetők. E 

Vevők 

Szállítók 

Pénzügyi 

piacok 
Árupiacok EU-s, 

nemzeti for-

rások 

Pénzpiac 

Tőkepiac 

Integrációs 

kapcsolatok 

Egyéb 

kapcsolat 

Működésből 

származó 

Alapítói 

tőke 

Vagyoni át- 

rendezésből eredő 

Piac közvetítésével 

megszerezhető 

Egyéb kapcsolatból 

származó 

Finanszírozás 

Idegen forrás Önfinanszírozás 

(Saját forrás 

Belső 

forrásképződés 
Külső forrásból 

eredő 

Faktorálás 

Speciális 

konstrukciók 

Forfetírozás Lízing 

Értékpapír kibocsátás 

Nem vissza vagy 

vissza-térítendő 

Egyesülés, üzleti angyalok, stb. 
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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 estében 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 

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 
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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 azaz 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 

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.  

 

3.4.  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 is elvileg csak lejárat nélküli, vagy éven túli kötelezettséggel járó 

forrás lehet. E forrásokkal tehát a beruházásokat, és a folyamatos működéshez szükséges 
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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 2 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. 

 

3.4.1. A beruházások és a kapcsolódó döntések 

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 2. 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) 
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 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.  

 

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 
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                                           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 

                                            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 (21. 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 
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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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21. ábra:  A hitelfelvétel NPV-jének alakulása különböző kamatlábak mellett 
(„A”= 1000 eFt, a „B” = 1250 eFt hitelfelvétel esete) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

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) 

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 (22. ábra).  
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22. ábra: A dinamikus megtérülési idő grafikus ábrázolása 
Forrás: Nábrádi-Pupos  szerk. (Megjelenés alatt) 
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Az elmondottakat kövessük nyomon, egy példa alapján. Fogadjuk el egy beruházási projektre 

vonatkozóan a 7. táblázatban szereplő adatokat.  

 

7. 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 8. táblázatban találjuk.  

 

8. 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 

 

 

A mutatók számszerűsítésénél 8%-os kalkulatív kamatlábbal terveztünk. Kiemelten kell 

megemlíteni, hogy a t0 azt az időpontot jelenti, amelyre a beruházások pénzáramainak 

időértékeit számítjuk.                               
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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
 és a második év elmaradt 

hozama (1+r), e hozamokkal növeljük a beruházás kezdő pénzáramát.  

 

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 

 

 

A beruházást tehát érdemes megvalósítani, mert NPV-je pozitív. Ugyanezt mutatja a 

beruházás belső megtérülési rátája (IRR = 11,68%) is, hiszen magasabb, mint a kalkulatív 

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 23. ábra 

szemlélteti. 
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23. ábra: A beruházás NPV-je az idő függvényében 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.4.2.  A pénzáramok és forrásstruktúra kapcsolódó kérdései 

 

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 

A beruházás megtérülése 
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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.   

     

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 

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 különbsége pontosan meg kell, hogy egyezzen 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.  
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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 a 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 10. táblázat tartalmazza.  

 

 

9. 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 

 

 

Hitelfelvétel mellett – ha a 10.  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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10. 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 

 

 

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.  

 

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.  
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3.5. A rövid távú pénzügyi döntések, azaz 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 24. 

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? 

 

 

24. ábra: A forgóeszközök körforgása és a kapcsolódó döntések 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A rövid távra 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 



 

 

 

83 

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. 

 

3.5.1. Gazdálkodás a forgótőke elemeivel 

 

 

A forgótőkével való gazdálkodás végső soron a forgóeszköz gazdálkodást is jelenti, csak a 

kérdést a finanszírozás oldaláról közelítjük meg. 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 

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: 
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   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. 

 

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 25. 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. 
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        Költség(Ft) 

 

 Optimális Fszint   Fszint (%) 

 

 

25. ábra:  A forgóeszközök szintjének hatása a költségek alakulására 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

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 

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 

hiányából adódó költség. A forgóeszközök optimális szintjének meghatározása tehát azon elv 

alapján történhet, amely a két költség együttes összegének minimalizálását teszi lehetővé.  

 

 

3.5.1.1. A vállalat kereskedelmi, hitelezési politikája 

 

 

Mivel a készletgazdálkodással kapcsolatos ismeretanyag más tantárgy/ak keretében 

megtárgyalásra került, ezzel nem foglalkozunk. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy a 

készletgazdálkodás színvonala – főleg egy terméket elállító 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. 

Összes költség 

Likv.hiányának 

költsége 

Likviditás 

költsége 
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Ezen ügyletek végső soron - mivel az áru ellenértéke kiegyenlítésének megengedett 

halasztásáról van szó - hitelnek minősülnek. A hitelnek ezt a típusát kereskedelmi hitelnek 

nevezzük. A hiteladás ebben az esetben az ún. nyitott számla alapján történik, melynek 

lényege, hogy nem keletkezik olyan pénzügyi instrumentum, amelyben, a vevő írásban 

elismeri fizetési kötelezettségét. A "Vevők " állományának alakulását az eladó vállalat 

hitelezési feltételei alapvetően meghatározzák. E 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 ellenértékének %-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: 

e
i

m

m

 








 1 1  

ahol   

 

i = névleges hozam 

      m = periódusok száma 

 

 

Tételezzük fel, hogy mi vagyunk a vevők, és a számla ellenértéke 200 ezer Ft, továbbá az 

előzőekben említett kondíciókat ajánlotta a szállító. Érdemes-e élni a felkínált lehetőséggel? 

Az engedmény elfogadása esetén 4 ezer Ft 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 vagy elutasításárol.  

 

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, 
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  - a vevőkör kiterjesztése veszteséggel is együtt járhat (pl: kevésbé 

     megbízható vevők is partnerek lesznek, ezért nőhet a behajt- 

     hatatlan követelések állománya), 

  - a vevőállomány haszonáldozati költsége, 

  - az adóhatással is számolni kell, amely az alábbi összefüggés alapján 

    számszerűsíthető: 

 

     Jövedelem = [Hitel kiterjesztésének többletjövedelme  

         ( Engedmény összege + Hitelezési veszteség)]*(1-adókulcs) 

A   "  " jel a tervezett változás mértékét jelöli 

 

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. Mivel a vevőállománnyal kapcsolatos 

pénzáramlások időtartamának mértékegysége a nap, ezért a diszkonttényezőt az alábbi 

összefüggés adja: 

 

D iszkonttényezõ
r

t













1

1
365

 

ahol 

 

r = elvárt éves hozam (haszonáldozati költség)  

            t = napok száma (t = 0-tól az esedékességig, ) 

 

A kapcsolódó pénzügyi döntések megalapozása, az alábbi vizsgálatok eredményei alapján 

történhet: 

1. A kereskedelmi hitelkockázat elemzése, 

2. A vevők kategorizálása 

3. A hiteladás kritérium rendszere 

4. A vevőállomány menedzselésének értékelése 

5. A követelések pénzügyi realizálásának gyakorlata 

  

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 a hitelezés "5C"-je 

alapján.  Az elnevezés az angol szavak kezdőbetűjéből ered: 

 

Character: A vevő magatartási jellemzőit jelenti a fizetőképesség szempontjából 

Capacity:  A vevő fizetőképességét jelenti. Tehát, hogy képes lesz fizetési 

kötelezettségének eleget tenni. 

Capital: A cég tőkeellátottságára vonatkozó információ, amely különböző 

mutatószámok alapján mérhető. 

Collateral: A vevők által felajánlott biztosítékokat minősíti. 

Conditions: A gazdaság egészének állapotára vonatkozik, azt minősíti (a gazdálkodás       
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általános feltételrendszere, stagnálás, növekedés stb.). 

 

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). Edward Altmann alkalmazta a vállalati csődök előrejelzésére.  

A módszer általános összefüggése: 

 

Z = a1x1 + a2x2 + ... anxn 

 

 ahol Z       =   a hitelképességet kifejező index vagy  pontszám 

a1...an =  a különböző tényezőkhöz rendelt súlyok vagy  

                      koefficiensek 

x1...xn =  a hitelképesség szempontjából meghatározó 

     jelentőséggel bíró pénzügyi aránymutatók értéke 

 

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 

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 (a Z mutató sem tekinthető tökéletesnek), ne haladja meg azt a nyereséget, amit a 

"rossz" vevők kiszűrésével nyer(het). A kapcsolódó kalkuláció az alábbiak szerint történhet: 

 a/ a hiteladás kiterjesztéséből származó fedezeti hozzájárulás növekmény 

                számszerűsítése, 

 b/ a vevőállományba történő pótlólagos befektetéstől elvárt hozam  

                kiszámítása, 

 c/ a  valószínűsíthető hitelezési veszteség kalkulációja, 

 d/ a nettó fedezeti hozzájárulás kiszámítása. 

Tételezzük fel, hogy egy vállalat lazítani kíván hitelezési politikáján. Ennek eredményeként a 

4. táblázatban közölt számadatokat lehet figyelembe venni. A vállalat eddigi gyakorlata 

alapján csak az 1-4 osztályba sorolt vevőknek nyújtott hitelt. Legyen a változó költségek 

árbevételhez viszonyított aránya - reagálási fok - 80 %, a vevőállományba történő 

befektetéstől elvárt fedezeti hozzájárulás 22 %.  Érdemes-e kereskedelmi hitelt nyújtani az 5. 

kockázati osztályba tartozó vásárlóknak? (11. táblázat) 

 

Az „a” pontban szereplő nyereségnövekmény meghatározása: 



 

 

 

89 

A pótlólagos árbevétel növekmény 5,5 MFt, ennek fedezeti hozzájárulás tartalma 1,1 MFt, 

mivel a változó költségek aránya 0,8. Ebből adódik, hogy 5,5 x 0,2 = 1,1 MFt. 

 

11. táblázat: A vevőállomány kategorizálása 

 
Kockázati Köv. állomány Köv. átlagos A "rossz" hitelek 

osztályok Árbevétel, eFt futamideje (nap) aránya % 

1. 10.000 20 0,2 

2. 25.000 25 0,5 

3. 8.000 30 2,1 

4. 7.000 40 3,0 

5. 5.500 55 10,0 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A „b” - elvárt hozam - számszerűsítéséhez először kiszámítjuk az 5. kockázati osztály egy 

napra jutó átlagos követelésállományát az alábbi összefüggés alapján 

 

                                      [(5,5:365)] 55 = 829 ezer Ft 

 

Ezután kerülhet sor az elvárt hozam számszerűsítésére: 

 

  829 x 0,22 = 182,4 ezer Ft 

 

A hitelezési veszteség – „c”  értékét az 5. kockázati osztály követelésállománya és a rossz 

hitelek arányának ismeretében határozzuk meg. Tehát 

 

   5500 x 0,1 = 550 ezer Ft. 

 

A fenti számadatok alapján a nettó fedezeti hozzájárulás a következő lesz: 

 

    1100 - (182,4 + 550) = 367,6 ezer Ft. 

 

Nem szükséges bizonygatni, hogy a gyakorlati élet bonyolultabb a fentiekben vázolt esetnél. 

A kalkulációnak egyetlen célja volt, hogy ráirányítsa a figyelmet azon összefüggésekre, 

amelyeket a kapcsolódó döntéseknél nem lehet figyelmen kívül hagyni még akkor sem, ha a 

gyakorlatban sokkal nehezebb dolgunk lesz. 

 

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: 

 

   Átlagos futamidő =  Vevőállomány  365 

               Éves  árbevétel 

 

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. 
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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. 

A fentiekben említett adatbázisánál részletesebb analitikát igényel a tapasztalati matrix 

alkalmazása, a vevők állományának figyelemmel kisérésére. A módszer lényege az 

alábbiakban foglalható össze: A havi értékesítések adatait - táblázatos formában - 

összehasonlítjuk az adott értékesítésből eredő követelésállománnyal (12. táblázat). A 

táblázatban szereplő adatok azt fejezik ki, hogy az adott hónap értékesítési árbevételéből a 

hónap végén mekkora összeg nem folyt be, azaz mekkora a követelésállomány. A 

követelésállományra vonatkozó adatok a pénzügyi realizálás mértékét és dinamikáját is 

kifejezik. Ezt az abszolút értékek helyett jobban szemlélteti a követelésállománynak az 

árbevétel százalékában történő kifejezése. Ezen értékek láthatók a 13. táblázatban. 

 

12. táblázat: A követelésállomány kor szerinti összetétele 

 
Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. 

 Hónapok 

Árbevétel 10000 15000 16000 11000 14000 10000 

Követelésállomány a hónap 

végén 

      

I. 8000      

II. 5000 13500     

III. 2000 10500 14400    

IV. 0   3150   9280 9900   

V. 0 0   3200 8800 12600  

VI. 0 0 0 0   6600 8000 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Értelmezzük a számadatokat az I. hónap értékei alapján. Megállapítható, hogy a januári 

értékesítésből a hónap végéig 20 %, február végéig 50 %, március hónap végéig 80 % folyt 

be, a fennmaradó 20 % április hónapban realizálódott. A fenti logikából következik, hogy ha a 

vállalati intézkedések eredményeként a követelések konvertálása stabil, akkor a nyilak 

menetén szereplő értékek megközelítőleg azonos értékeket képviselnek. Ha - bármely átló 

mentén lefelé haladva -  az  értékek nőnek, akkor a követelésállomány átlagos futamideje nő, 

ami működési zavart jelez. Az értékek csökkenése, a követelések gyorsabb megtérülését jelzi, 

ez viszont a működési ciklus idejére és ezen keresztül a finanszírozási igény csökkentésére 

gyakorol kedvező hatást. 

 

13. táblázat: A követelésállomány kor szerinti összetétele 

 

 
Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. 

 Hónapok 

Követelésállomány  a hónap 

végén  (%) 

      

I. 80      

II. 50    90     

III. 20   70        90    

IV. 0   21        58      90   

V. 0   0        21      80      90  

VI. 0   0       0      0     60     80 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Adott körülmények esetén előfordulhat, hogy a kereskedelmi hitelnyújtás megjelenési formája 

a "Vevők" helyett értékpapír lesz, ami nem egyéb, mint a " Váltó ". A váltó egy olyan fizetési 

ígérvény, amelyben a kiállítója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón feltüntetett összeget, 

a váltón feltüntetett időpontban és helyen kiegyenlíti. Ezt az értékpapírt saját váltónak 

nevezzük. Tulajdonosa a váltóval fizethet, leszámítoltathatja azt és ha az adós  kötelezettségét 

nem teljesíti, a váltó tulajdonosa perelheti. A váltó másik formája az idegen váltó. Ebben az 

esetben az eladó fizetési intézvényt állít ki, amelyben felszólítja a vevőt, hogy bemutatáskor 

(látra szóló váltó), vagy egy meghatározott jövőbeni időpontban (határidős váltó) tegyen 

eleget fizetési kötelezettségének, fizesse ki a váltón szereplő összeget. Ha az adós (címzett) a 

tartozását elismeri, az "elfogadva" szót rávezeti és cégszerűen aláírja azt. Ezzel, az 

intézvényből elfogadvány azaz saját váltó lesz. Ha az elfogadó egy vállalat, mint vevő, akkor 

áruváltóról beszélünk. Ha az eladó a vevő hitelképességét nem találja kielégítőnek, a vevő 

bankjától kérheti a váltó garantálását. Ha a bank ezt aláírja (avizálja), akkor az intézvényből 

bankári elfogadvány lesz. A bank által avizált váltó növeli a vevő hitelét, ezáltal a váltó 

továbbadásának, forgatásának lehetőségét is. 

 

 

3.5.1.2. 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.  

 

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 
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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 

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" 

* 100 
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is létrehozhatnak. Ilyen esetben a cég megállapodik számlavezető bankjával, hogy egy adott 

összeget meghaladó pénzét fektesse be visszavásárlási megállapodásba. 

 

 

3.5.2. A rövid lejáratú finanszírozási források 

 

 

 A folyamatos működéssel összefüggő források 

Az előzőekben vázolt körforgás elemeinek sorrendjét követve 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, mint források 

 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 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 
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vizsgálata a különböző pénzügyi mutatók - ezekkel a későbbiekben részletesen is 

foglalkozunk - 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 azaz 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).  

 

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. 
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Az óvadék olyan tárgyi jellegű biztosíték, ami csak pénz és értékpapír lehet, és a banknak át 

kell adni. Tehát 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 

    - rövid lejáratú (˝1 év) 

    - közép lejáratú (1-5 év között) 

    - hosszú lejáratú ( 5 év) hitelek. 
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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. 

 

A leszámítolási hitel az ügyfél által a bankhoz benyújtott valamilyen értékpapír - általában 

váltó - leszámítolással meghatározott jelenértékének kifizetését jelenti. Ebben az esetben a 
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Értesítés a faktorügyletről (3) 

Követelés behajtása (5) 

Áruügylet 

vevője 

1.1.1.1 F
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Áru, szolgáltatás (1) 

Követelés 

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 26. 

ábra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Szállító               

 

 

 

 

 

Pénzügyi folyamat      

                                                          Reál folyamat 

       Teljesítmény, információs kapcsolat 

 

26. ábra: A faktorálás szereplői és folyamata 
Forrás: Tóth (1993) alapján 

 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy az ügyletnek három szereplője van, 

 

 a faktoring szolgáltatás vevője (az áruügylet eladója), aki a faktorálást végző  

Áruügylet 

eladója 
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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. Ezután 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 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.  

 

Eladói szemszögből kell megemlíteni a forfetírozás lehetőségét. Ebben az esetben közép- és 

hosszú lejáratú követelés megvásárlásáról van szó. Az ügylet költségei szintén magasak, a 
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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. 

 

 

3.5.3. Az integrációs kapcsolatok szerepe a folyamatos működés finanszírozásában 

 

 

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 

megfinanszírozza, 

- 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 

27. 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  agrárvállalko- 
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27 . ábra: Az integrációs kapcsolatok szereplői és a kapcsolatok rendszere 

 

 

zások 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 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 28. 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 

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. 

növényvédő szer 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, növényvédő szer forgalmazás - folytatnak, de némi többletprofit 
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realizálása érdekében  - árukapcsolás révén - felvállalják az integrátor szerepét is, mintegy 

közvetítői kereskedelmet bonyolítanak le. A közvetítői kereskedelemmel kapcsolatban Juhos 

Lajos  - kisgazda-számtartási vizsgálatai alapján - már 1930-ban felhívta a figyelmet a 

"feleslegesen felburjánzott közvetítői kereskedelem árromboló munkájára", amely a falvak 

megélhetési forrásait veszélyezteti, és a kiutat az önkéntes szövetkezésben jelölte meg. 

 

A vázolt 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. 
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4. Támogatási és szabályozó rendszerek 
 

4.1. A szabályozó rendszerek és szerepük 

 

Egy termék, egy szolgáltatás ötlete mindig naturálisan (használati értékben, szükségletként) 

fogalmazódik meg, de a naturáliák kiválasztása, összehasonlítása már az értékkategóriák (ár, 

nyereség stb.) alapján történik. A gazdaságpolitika szintjén is hasonló a helyzet: a 

makrogazdasági, illetve fejlesztési célok reál javakban fogalmazódnak meg, de értékben 

mérődnek össze és választódnak ki. A gazdaságpolitika is csak akkor lehet hatékony, ha két 

lábon áll, az anyagi-, és értékfolyamatok talaján, azaz kétpólusú szabályozás történik.   

 

Ezt a szemléletet követve elmondható, hogy amennyiben naturális oldalról a 

gazdaságpolitika csúcsa a struktúra-politika, úgy az értékfolyamatok oldaláról nézve a 

pénzügypolitika tekinthető a szabályozó rendszerek elemei közül a legfontosabbnak. A 

gazdaságpolitika a gazdaság egészére vonatkozó célok, eszközök és módszerek összessége. A 

gazdaság egészét befolyásoló végrehajtó hatalom, azaz a mindenkori kormány rendelkezik 

gazdaságpolitikával. A gazdaságpolitika végső célja a jólét növelése, a gazdasági problémák 

megoldása - pl. gazdasági növekedés - megfelelő mennyiségű, minőségű, összetételű áru és 

szolgáltatás előállítása, magas szintű foglalkoztatás, szociális és társadalmi biztonság, 

környezetvédelem, felhalmozás-fogyasztás arányának meghatározása, stabil valuta, stabil 

árak.  

 

A struktúra-politika, más néven ágazati politika az egyes ágazatok - nevezetesen például az 

idegenforgalmi ágazat –, szakma-specifikus, kimondottan e területre vonatkozó szabályozó 

rendszereit (döntéshozó-, irányító szervek, tevékenység működésre vonatkozó, stb.) szabályait 

foglalja magába.  

 

A pénzügypolitika, mint a gazdaságpolitika egyik legfontosabb alkotóeleme, az 

értékfolyamatok felelőse. Feladatai  közé tartozik az elhatározott célok, értékfolyamatok 

pénzügy-politikai szempontból történő leképezése, kontrollálása, igazolása, megvalósítása. A 

pénzügypolitika hangolja össze az ár-, és jövedelempolitikát, a költségvetési- (fiskális-), és 

hitelpolitikát (monetáris politikát). A pénzügypolitika fontos szerepet kap a makrogazdasági 

tervek kialakításában és megvalósításában, a szabályozó rendszer megválasztásában és 

működtetésében. 

 

A pénzügypolitika két fő területe a költségvetési és a monetáris politika. Mindkettő egyazon 

gazdaságpolitika részterületeként, azonos célokért dolgozik, mégis önálló, sajátos, más-más 

intézmény-, és eszközrendszerrel rendelkezik. 

 

4.1.1. A költségvetési politika 

 

A költségvetési, más néven fiskális politika intézményi infrastruktúráját az államháztartás, 

illetve az annak részét képező költségvetési intézmények adják. A költségvetési politika a 

pénz újraelosztásán keresztül szabályoz. A pénzügypolitika e részterületéért a Kormány felel. 

A közbevételek, közkiadások, illetve az egyenleg tudatos alakítását alkalmazza a 

gazdaságpolitikai célok elérése, a közfeladatok teljesítése érdekében. A költségvetési politika 

szolgálhat elosztási és stabilizációs célokat. A kormányzat a költségvetési politikával, a 

közkiadások és az adók mértékének változtatásával képes a gazdaságra hatni, élénkítheti a 

gazdaságot, csökkentheti a munkanélküliséget és mérsékelheti a gazdaság ciklikus változásait. 

Az állami bevételek és kiadások hatással vannak az egész gazdaságra pl. az állami beruházás 
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más ágazatok termékei iránt jelent keresletet, amelynek tovagyűrűző hatásai is vannak. 

Megemelkedik a beruházási javak iránti kereslet, nő az ezeket előállító kapacitások 

kihasználása, nő a munkaerő iránti kereslet és az összes munka és vállalkozói jövedelem, nő a 

GDP.  

 

A költségvetési politika eszközei: 

 

 adók és támogatások rendszere, 

 állampapírok kibocsátása és visszavásárlása, 

 a kormányzati beruházások finanszírozása, 

 a társadalmi közös fogyasztás pénzellátási rendszere. 

 

A költségvetési politikán belül beszélhetünk úgynevezett költségvetési ágazati politikáról. A 

gazdaságpolitikai célkitűzések között meghatározható, hogy az erőforrások megszerzésének 

és újraelosztásának folyamatában, az elkövetkező időszakban mely nemzetgazdasági ágazatok 

számára kívánnak elsőbbséget biztosítani. Az ágazatok közötti, illetve a gazdaság szereplői 

közötti differenciálás eszközei között hatékony, gyors, napjainkban gyakran alkalmazott 

eszközök az úgynevezett automatikus stabilizátorok, és a jóléti transzferek. 

 

Az automatikus stabilizátorok a költségvetés bevételi oldalán fejtik ki hatásukat. Ebbe az 

eszközcsoportba elsősorban az egyes adónemekre vonatkozó működési szabályok sorolhatók. 

Az automatikus stabilizátor működését megtapasztalhatjuk néhány, napjainkban is 

alkalmazott példán keresztül. Amennyiben változtatnak valamely adónem szabályainak egy- 

egy részletén, úgy az adómérték változatlanul hagyása mellett is változik automatikusan az 

adóbevétel, pl. ha változtatnak az adóalapon, azaz az adó kiszámításának vetítési alapján, úgy 

az adómérték változatlansága mellett is változik az adóalany adóterhe. Nincs szükség a 

törvényhozás lassú folyamatának végigjárására, új törvényalkotásra, s némely esetben még az 

adóemelés ténye is rejtve marad. Az adórendszer különböző mentességeit, kedvezményeit is 

ezen eszköztárba sorolhatjuk. E megkülönböztetések módosításával is változik a fizetendő 

adó anélkül, hogy az adó mértékét érintették volna. A mentességek, kedvezmények látványos 

módon fejezik ki a kormányzat szándékát. Kifejezik az ágazati politika preferált céljait, pl. az 

idegenforgalom, vagy a mezőgazdaság, exportfejlesztés, külföldi tőke bevonása, kiemelt 

tevékenységek támogatása stb. 

 

A jóléti transzferek a költségvetés kiadási oldalán fejtik ki hatásukat. Hasonlóan viselkednek, 

mint az automatikus stabilizátorok. A jóléti transzferek legjellemzőbb példájának tekinthetők 

a szociális kiadások. Megfigyelhetjük például, hogy ha magas a munkanélküliségi ráta, akkor 

magas a munkanélküli segély és fordítva. 

 

A költségvetés ágazati politikája a működési kiadásoknál, meghatározza a 

preferenciarendszert pl. a felhalmozási és felújítási kiadásoknál. Emellett meghatározásra 

kerül külön az egyedi, ún. diszkrecionális beavatkozások köre és terjedelme. Az elmúlt évek 

gyakorlatából példát hozva, ilyen volt a bank- és adóskonszolidáció, a felsőoktatás, az 

egészségügy fejlesztése. 

 

Az egyedi beavatkozások között tartjuk számon a közmunkákat (útépítés, parkok, sporttelepek 

létesítése stb.), az állami foglalkoztatási programokat (ezek a közmunkáktól eltérően nem 

tőkeigényesek, rövidebb átfutási idejűek, időtartamuk tervezhető). Az egyedi elhatározású 

jóléti transzfereket, pl. egyszeri nyugdíjkiutalás, ár-ellentételezés, egyedi adómértékek 

meghatározása stb. jelentik. 
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A költségvetési politika rövid- és középtávú céljait az állami költségvetésről szóló törvény, 

valamint a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek állapítják meg. Az 

Országgyűlés joga, hogy törvényt alkosson a Magyar Köztársaság költségvetéséről. A 

költségvetési törvényjavaslat elkészítéséért és a megadott időre történő előterjesztésért a 

Kormány a felelős. A Kormány olyan törvény-javaslatot köteles előterjeszteni, amely 

megfelel a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi 

LXXV. törvény előírásainak. 
 

4.1.2. A hazai adórendszer 

 

A hazai adórendszer központi és helyi alrendszerre tagozódik. A központi költségvetés 

bevételeinek több mint 80 % - át az adók és adó jellegű bevételek alkotják. A mai magyar 

adórendszerünkben az ún. főadók erős koncentrációja a jellemző. A négy főadó (általános 

forgalmi adó, személyi jövedelemadó, társasági adó, jövedéki adó) a központi költségvetés 

összes bevételeinek több, mint háromnegyedét adja. A legnagyobb súllyal a közvetett adók 

(fogyasztáshoz kapcsolt adók) szerepelnek, s ezen belül is a legjelentősebb bevételi forrás az 

általános forgalmi adó (ÁFA), amely 20%-os arányt tesz ki a költségvetési bevételeken belül. 

2009-ben a magyar költségvetés több, mint 10 000 milliárd forint adó-, és járulékbevétellel 

kalkulált. A központi költségvetésbe befolyó bevételek 82-84%-át az Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal szedi be. 2008-ban ez az összeg több, mint 8800 milliárd forint volt. A 

költségvetés bevételi struktúráját a 28. ábra, az adórendszert a 29. ábra szemlélteti.  

 

 

 
 

28. ábra: Az államháztartás bevételi struktúrája  
Forrás: www.pm.gov.hu 
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29. ábra: Az adórendszer struktúrája 

Forrás:www.pm.gov.hu  
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Hazánkban jelenleg tehát a következő adónemek vannak érvényben: 

 

- Társasági adó és osztalékadó (TAO), 

- Személyi jövedelemadó (SZJA), 

- Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 

- Általános forgalmi adó (ÁFA), 

- Jövedéki adó, 

- Gépjárműadó 

- Helyi adók: 

-- Építményadó 

-- Telekadó 

-- Kommunális adó 

-- Idegenforgalmi adó 

-- Iparűzési adó 

- Egyéb adók, és adójellegű kötelezettségek: 

 

--Ökoadók (Környezetvédelmi termékdíj, Környezetterhelési díj,                                

                    Energiaadó), 

--Szakképzési hozzájárulás, 

--Rehabilitációs hozzájárulás, 

--Tb járulék, 

--Munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék, 

--Innovációs járulék, 

--Játékadó, 

--Kulturális járulék, 

--Bányajáradék, 

--Koncessziós díj. 

 

Az államháztartás adóbevételeinek megoszlásáról a 30. ábra tájékoztat.  

 

 

4.1.2.1. A társasági és osztalék adó (TAO) 

 

Társasági adót, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996, évi LXXXI. törvény (e 

fejezetben röviden Tv.) által meghatározott adóalanyoknak a jövedelem és vagyonszerzésre 

irányuló, vagy azt 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.  
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30. ábra: Az államháztartás adóbevételeinek megoszlása 
Forrás: www.pm.gov.hu 

 

 

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. Ennek hátterét az adja, hogy 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. A számviteli szabályok szerint 

az osztalék forrása az adózott eredmény. Ha az osztalékot kapó is alanya a társasági adónak - 

a hatályos számviteli szabályok miatt a kapott osztalékot a pénzügyi műveletek bevételeként 

kell elszámolni –, a kapott osztalék eleme lesz az adózás előtti eredménynek. Mivel az 

osztalékot átadó társaság már adózott ezen összeg után, a kétszeres adózás elkerülése miatt az 
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osztalékot kapó társaság az osztalék összegével csökkentheti az adózás előtti eredményt az 

adóalap megállapításakor. 

 

Az adóalap módosítását 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 

szintén adóalapot csökkentő tétel. 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. Ennek adómentes mértéke a bevételhez kötött, az e feletti összeg adóalapot 

növelő tétel.  

 

A társasági adózásban nem ismert a negatív adó fogalma, ezért, ha az adóalap negatív, erre 

tekintettel nem lehet adót visszaigényelni. A negatív adóalap elhatárolt veszteségként a 

következő adóévek adóalapját csökkentheti. 

 

A társasági adó mértéke a fentiek szerint kiszámított pozitív adóalap 19 százaléka (2010 

előtti években az adó mértéke 16 % volt). Amennyiben az adóalany teljesíti az alábbi 

feltételeket, úgy az adó mértéke 50 millió Ft összegig 10 %, fölötte 19%: 

 

 legalább egy fő alkalmazottja van; 

 minimum az érvényes minimálbér 1,5-szerese után számított 

összegben fizet társadalombiztosítási járulékot; 

 nem vesz igénybe más kedvezményt; 

 nincs köztartozása. 

 

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.  

 

 

4.1.2.2. Személyi jövedelemadó (SZJA) 

 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (e fejezetben röviden Tv.) 

alapján a belföldi illetőségű magánszemélynek valamennyi, a külföldi illetőségű 

magánszemélynek pedig a belföldi jövedelme után személyi jövedelemadót kell fizetni. 

 

Az 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.1. számú mellékletében kerültek 

számbavételre. Az adó alóli mentességek köre az utóbbi években fokozatosan szűkült. 



 

 

 

109 

Továbbra is jellemző adómentes jövedelmek a szociális ellátások, közcélú juttatások,  

termőföld átruházásából származó jövedelem meghatározott része, károk megtérülése, 

örökség, magánszemélytől kapott ajándék, munkáltató által biztosított számítógép-, és 

internethasználat, munkába járás költségtérítése (külön jogszabályban előírt mértékig), a 

csoportos személyszállítás, a munkaruha, védőruha, védőeszköz, társadalmi szervezettől, 

illetve egyháztól kapott tárgyjutalom értékéből 5000 Ft. 2010. január 1-től megszűnt a 

belföldi és külföldi napidíj mentessége. Szintén megszűnt a falusi vendégfogadás 

jövedelmére vonatkozó mentesség és 2010. január 1-től az agroturisztikai szolgáltatásból, a 

szállásadással járó vendégfogadásból származó jövedelem adókötelessé vált. E jövedelmet 

illetően lehet választani, hogy összevonandó, önálló tevékenységből származó jövedelemként 

vallja be a kedvezményezett, vagy pedig külön adózó jövedelemként, 25 % forrásadó 

megfizetése mellett számol el vele. 

 

Az adó alanya 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. A 

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, tehát; 

 

 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. 
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Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló és nem önálló 

tevékenységből származó jövedelem, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem. 

2010-től az adó alapját az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekből adóalap-

kiegészítés hozzáadásával kell meghatározni. Adóalap-kiegészítés vonatkozik a nem önálló, 

az önálló, valamint az egyéb tevékenységből származó jövedelmekre (kivéve az adóterhet 

nem viselő járandóságokat, így például a nyugdíjat), emellett átalányadózás esetén az egyéni 

vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelmet. 

Azaz az adóalap-kiegészítés nem más, mint a munka-jövedelmeknek a Tb-járulék általános 

mértékével számított összege. Adóalapként tehát az összevont jövedelmek 1,27-szeresét kell 

figyelembe venni. Az összevont adóalapba számít a külföldről származó jövedelem is, ha 

annak figyelembe vételét nemzetközi egyezmény nem zárja ki. 

 

Az összevont adóalap adóját, az úgynevezett számított adót  sávosan progresszív adótábla 

segítségével kell kiszámolni. 2010-ben az adó mértéke 5 millió forint jövedelemhatárig 17 %, 

az e jövedelemhatár fölé eső jövedelem összege után pedig 32 %. (Az adókulcs a megelőző 

években magasabb volt, 2009-ben pl. 18, illetve 36 %.) 

 

A számított adót különböző jogcímeken lehet csökkenteni. A bérjövedelem után adójóváírás, 

a külföldön megfizetett adó figyelembe vétele miatt, illetve az adóterhet nem viselő 

járandóságok sajátos módon megállapított  adója miatt csökkenthető a számított adó. Az 

adójóváírás a több éve ismert szisztéma szerint működik. Jelenleg (2010-ben) a mértéke a bér 

és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés 17 %-a, de legfeljebb jogosultsági 

hónaponként 15.100 forint (évente 181.200 forint). Ez teljes egészében akkor érvényesíthető, 

ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 188 ezer forint úgynevezett 

jogosultsági határt nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor a meghaladó, azaz a 3,188 millió 

forint fölötti rész 12%-ával csökkenteni kell a 181.200 forintot. 4,698 millió forint fölötti 

jövedelem esetén adójóváírás már egyáltalán nem érvényesíthető. 

 

A külföldről származó jövedelmet a magánszemélynek akkor is be kell itthon vallania, ha 

azután külföldön már adózott. E jövedelem tehát bekerül, mégpedig adóalap-kiegészítéssel 

megnövelt összegben. Ugyanakkor a rendszer elismeri a külföldön már megfizetett adót, 

amennyiben a számított adót csökkenteni lehet a külföldön megfizetett adó 90%-val, de 

legfeljebb a külföldről származó jövedelem után átlagadókulccsal számított adó összegével. 

Az átlagadókulcs a számított adó és az adóalap hányadosaként határozható meg. 

 

Az adóterhet nem viselő járandóságok a Tv.-ben tételes felsorolással kerültek 

megfogalmazásra. Ilyen a nyugdíj, baleseti járadék, családi pótlék, gyes, gyermekgondozási 

támogatás, nevelőszülői díj, ápolási díj, szociális gondozói díj 180 ezer forint alatti éves 

összege, ösztöndíj, tankönyv és jegyzettámogatás, gyakorlati képzés idejére fizetett juttatás 

(legfeljebb a minimálbér összegéig), hallgatói munkadíj (maximum a minimálbér 

kétszereséig), munkáltatói lakáscélú támogatás (maximum a vételár 30 %-a erejéig, illetve 5 

millió forintig). E jövedelmeket az összevont adóalap részeként figyelembe kell venni, de az 

összegük után kiszámított adóösszeg levonható a „számított adó” összegéből. Ez az 

adózástechnikai megoldás azokat érinti anyagilag hátrányosan, akik magas jövedelemmel 

rendelkeznek. Pontosabban azon személyek adóterhe nő, akiknek összevont adóalapja 

meghaladja az 5 millió forintot.  

 

Az összevont adóalap adóját, további kedvezmények csökkenthetik. A SZJA rendszer 

bevezetésétől, 1988-tól, sok éven át számtalan kedvezmény differenciálta a 

jövedelemtulajdonosok adóterhét. A legtöbb kedvezmény valamilyen gazdaságpolitikai, 
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elsősorban család-, lakás-, oktatáspolitikai célokat szolgált, de jelen volt a tőkeforgalom és az 

öngondoskodás ösztönzésére vonatkozó célkitűzés is. A kedvezmények köre jelenleg nagyon 

szűk körű. Kedvezmény jár a társadalombiztosítási, a magán-nyugdíjpénztári és az önkéntes 

kölcsönös biztosító-pénztári kiegészítő befizetések után, a gyermekek után (3 vagy annál több 

gyermek esetén), a súlyosan fogyatékosoknak, és a tartós befektetések után. Az 

adókedvezmények 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 

adóhatósághoz. Az adóelőleg levonásának szabályai attól függően változnak, hogy milyen 

fajta kifizetésről (munkabérről, megbízási díjról, költségtérítésről stb.) van szó, illetve kinek 

(vállalkozónak, őstermelőnek, egyéb magánszemélynek) a részére történik a kifizetés. 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.  

 

Kedvezményesen, csupán 10%-kal adózik azonban a kamatnak minősülő, illetve a tartós 

befektetésekből származó hozam, 20 % adómérték vonatkozik az ellenőrzött tőkepiaci 

ügyletből származó jövedelemre. 

 

Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adózásának fő szabálya szerint a bevétel 

egésze külön adózó jövedelem, melyet 25%-os forrásadó terhel. (Ez esetben nincs 27 % 

adóalap-kiegészítés). Választhatja azonban a magánszemély a bevétel adókötelezettségének 

meghatározására az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályait is, amely esetben a 

bevétellel szemben elszámolhat költségeket, s az így megállapított jövedelem az összevont 

adóalap részeként 27% adóalap-kiegészítéssel növelten adózik. Költséget kizárólag a 

bevételszerzéssel összefüggő kiadásokról, szabályszerű számlával igazoltan, vagy e törvény 

által felhatalmazva, bizonylat nélkül, normatív módon lehet elszámolni.     

  

 

Az egyéni vállalkozók adózása 

2010. január elsejétől hatályon kívül került az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. 

törvény, a továbbiakban az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló, 2009. évi CXV. 

számú törvény (röviden Evctv) az irányadó. Az új szabállyal összhangban 2010. január 1-től 

az egyéni vállalkozói igazolványnak nincs jelentősége. Egyéni vállalkozónak minősül az a 

magánszemély, aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban bejelentés alapján szerepel, az 

említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. 

 

A személyi jövedelemadó tekintetében egyéni vállalkozónak minősül a magánorvos, az 

egyéni ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, a közjegyző is.  

 

 Adózási szempontból az egyéni vállalkozó kétféle lehetőség közül választhat (a megfelelő 

feltételek megléte esetén): a költségelszámoláson alapuló vállalkozói jövedelem szerinti 

adózást, az átalányadózást.  
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A vállalkozói jövedelem szerinti adózás lényegében az egyszeres könyvvitelt vezető 

gazdálkodók adózásával egyezik meg. A vállalkozó a bevételeiből levonja a felmerült 

költségeit, köztük a saját személyes céljaira felhasznált úgynevezett „vállalkozói kivétet”, 

majd az így kapott jövedelmet 27 % adóalap kiegészítéssel megnöveli. Az így kapott adóalap 

után 19% adót fizet. A költségei között elszámolt vállalkozói jövedelem-kivétje emellett 

összevonandó jövedelemként adózik. Az adózás után megmaradt jövedelemből még 25% 

osztalékadót is kell fizetni. A vállalkozói osztalékalapot speciális módon kell meghatározni, 

melynek lényege, hogy a vállalkozói osztaléknak csak azon része adózik 25%-kal, amely nem 

minősül „vállalkozói kivét-kiegészítésnek”. Vállalkozói kivét-kiegészítést akkor kell 

figyelembe venni, ha a vállalkozó nem vesz ki személyes fogyasztásra jövedelmet, más szóval 

nem számol el e címen költséget, vagy az adóévben az nem éri el a „tevékenységre jellemző 

éves kereset” összegét. 

  

A törvényben meghatározott tevékenységek végzése és egyéb feltételek megléte esetén a 

vállalkozó átalányadózást választhat. A jövedelem ebben az esetben független a tényleges 

költségektől, a bevétel bizonyos (tevékenységtől függően az Szja Tv. által megállapított 

mértékben) költséghányad alkalmazásával kerül meghatározásra. Az átalányban megállapított 

jövedelem 27%-os adóalap-kiegészítéssel alkotja az adóalapot. Az adó mértéke progresszíven 

emelkedő, az összevont jövedelmekre jellemző mértékkel megegyező, ami jelenleg 5 millió 

forintig 17%, a fölötte lévő jövedelemre pedig 32%. Az ily módon megállapított 

átalányadóval szemben kedvezmények nem érvényesíthetők. 

 

 

A természetbeni juttatások 

A személyi jövedelemadó törvény értelmezésében a bevétel, illetve adóköteles jövedelem 

formája, külleme közömbös, azaz adókötelesnek számít a pénzbevételen kívül a megszerzett 

vagyontárgy, bármely értéket képviselő jószág, illetve igénybe vett szolgáltatás is. A kifizető 

által magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen adott vagyoni érték, mint 

adóköteles jövedelem, külön, speciális előírások alapján adózik. Sajátos módon az adó 

megfizetésére nem a magánszemély, hanem a vagyoni érték átadója, a munkaadó kötelezett. 

Az adó – főszabály szerint -  a magánszemélynek adott juttatás 54 százaléka. 2010. január 1-

től bizonyos – korábban mentes - természetbeni juttatásokra kedvezményes, 25%-os adókulcs 

használatát rendeli a törvény. Ilyen kedvezményezett körbe tartozó természetbeni juttatások; 

pl. a meleg-étkeztetési utalvány (melynek egyébként a 18 ezer forint alatti havi összege nem 

számít bevételnek), iskolarendszerű képzés támogatása (jelenlegi szabályozás szerint a 

minimálbér 2,5-szerese fölötti összeg után), a helyi utazási bérlet, az iskolakezdési támogatás 

(a minimálbér 30 %-a fölött), az üdülési csekk, üdülési szolgáltatás, a munkáltató részéről 

dolgozó javára fizetett nyugdíj és egészségpénztári befizetés összege (minimálbér 50-50%-a 

fölötti rész).  

 

A törvény által külön meg nem nevezett, s az előzőekben prezentált természetbeni juttatások, 

egyéb béren kívüli juttatások már 54 %-kal adóznak, s emellett még társadalombiztosítási 

járulék is terheli azokat. 

 

Az üdülési csekk megadóztatása (még ha kedvezményes adókulccsal történik is), negatívan 

hat a belföldi turizmusra. Az ágazat piacát ronthatja, a fizetőképes keresletet csökkentheti. A 

korábbi években tapasztalható volt, hogy az üdülési csekk adómentessége hozzájárult ahhoz, 

hogy a belföldi turizmus a külföldi idegenforgalom vonzó alternatívájává váljon. A belföldi 

utazás élénkülése jelentős többletbevételt jelenthet a szolgáltatóknak, többletbevételt az 

államháztartásnak. Az útirány belföld felé való irányítása deviza megtakarítást 
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eredményezhet, ami szintén hozzájárulhat a pénzügyi egyensúly javításához. Az 

idegenforgalmi ágazat élénkülése indukálhatja további fejlesztések megvalósítását, ami 

hozzájárulhat a lakosság – különösen a hátrányos helyzetben élők – életminőségének 

javulásához. 

 

4.1.2.3.  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 ÁFA törvény száma 2007. évi CXXVII. számú 

törvény az általános forgalmi adóról.  

 

Az 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 terhel. 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.  

 

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 

alapjának megállapítását az ÁFA törvény az alábbiak szerint szabályozza:  

 
74. § (1) Termék importja esetében az adó alapja az importált terméknek a teljesítéskor hatályos vámjogi 

rendelkezések szerint megállapított vámértéke. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a Közösség területéről korábban munkavégzés céljára ideiglenesen 

kivitt terméket importál a munkavégzési szolgáltatás igénybevevője, mint importáló, anélkül, hogy termékét 

az importot megelőzően értékesítené, az adó alapja 

a) a munkavégzési szolgáltatás nyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenérték, illetőleg 
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b) az importált terméknek a végzett munka folytán bekövetkezett, pénzben kifejezett értéknövekedése, ha 

legkésőbb az import teljesítéséig nem állapítható meg az a) pont szerinti ellenérték, vagy ha annak pénzben 

kifejezett értéke kisebb, mint a terméken végzett munka folytán bekövetkezett értéknövekedés. 

75. § (1) Termék importja esetében az importált termék adóalapjába beletartoznak a következők, feltéve, 

hogy azokat a 74. § szerint megállapított érték egyébként nem tartalmazza: 

a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, 

amelyek egyrészt az importáló közösségi tagállamon kívül merülnek fel, másrészt, amelyeket a termék 

importjához kapcsolódóan vetnek ki, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót; 

b) a járulékos költségek, amelyek az importáló közösségi tagállamon belül az első rendeltetési helyig 

merülnek fel, így különösen: a bizományi vagy egyéb közvetítői költségek, a csomagolási, fuvarozási és 

biztosítási költségek. 

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés b) pontjában említett első rendeltetési helyen kívül a 

teljesítéskor ismert olyan további rendeltetési hely is, amely a Közösség területén van, az adó alapját növelik 

azok a járulékos költségek is, amelyek az utóbb említett rendeltetési helyig merülnek fel. 

(3) E § alkalmazásában az első rendeltetési hely az a hely, amely a fuvarlevélen vagy az importált 

terméket kísérő egyéb okiraton ilyen értelemben szerepel. Ilyen értelmű jelzés hiányában vagy ha az 

egyértelműen nem állapítható meg, első rendeltetési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol az első le- vagy 

átrakás történik az importáló közösségi tagállamban. 

76. § Termék importja esetében az adó alapjába nem tartozik bele: 

a) az olyan árengedmény, amelyet az eredeti esedékesség lejáratához képest az ellenérték előrehozott 

megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg 

b) a korábban beszerzett termék mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény. 
 

 

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 25 százalék, 

amely az európai országokat figyelembe véve a legmagasabbak között van. A kedvezményes 

adókulcs 5 százalék. A törvény a mellékletében sorolja fel azokat a terméket és 

szolgáltatásokat, amely értékesítése esetén az adókulcs 5 százalék. Ezek között a 

legjellemzőbbek például a humán gyógyszerek és tápszerek, a vakoknak készült eszközök, 

valamint a könyv, a folyóirat, és napilap. 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 
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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 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 7 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 növeléséhez. 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 
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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 

kezdés esetében az időarányosan számított – elszámolandó ÁFA 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 hazai szabályozás - nemzetközi összehasonlításban nézve is – magas és dinamikájában 

egyre emelkedő ÁFA kulcsokat alkalmaz. A magas ÁFA teher – különös tekintettel az ÁFA 

egységes, általános jellegére – egyaránt sújt minden ágazatot, minden fogyasztót. A 15%-os 

(korábban 12%-os) ÁFA kulcs alá eső termékek, szolgáltatások átsorolása a magasabb, 25% 

-os -  korábban 20 % - kulcs alá különösen rosszul érintette az idegenforgalmi ágazatot. Az 

Európai Unióban jellemzően csak 5-10 %-os adókulcsokat alkalmaznak a turizmusban, 

szemben a magyar 25 %-os adókulccsal. Ez rontja a magyarországi turizmus, szálloda és 

vendéglátóipar versenyképességét. 

 

4.1.2.4. A jövedéki adó 

 

A jövedéki szabályozás célja a jövedéki termékek gyártásának és forgalmazásának, valamint 

az érintett szereplők, 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 szerint jövedéki termék az 

ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsgő, a köztes alkoholtermék és a dohánygyártmány. 

E 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. Néhány példa az adó mértékére: ólmozatlan 

benzin esetében 120 Ft/liter, alkoholtermék esetén 100 térfogat-százalékos etil-alkohol 

tartalommal hektoliterben meghatározott, 20 celsius fokon mért mennyiség esetén 276.100 

forint, cigaretta esetén pedig ezer darabonként 9.350 forint és a kiskereskedelmi eladási ár 

28,3 százaléka, de minimum 17.330 forint/ ezer darab. 

 

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 adótartalmához 

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 
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azonban addig felfüggesztésre kerül, amíg a termék adóraktárban van, és csak a termék 

kitárolásakor, azaz a termék szabad forgalomba bocsátásakor kell az adót megfizetni. 

 

 4.1.2.5. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 

 

Az egyszerűsített vállalkozói adóról a 2002.évi XLIII. törvény rendelkezik. A jogszabályt 

először a 2003. január 1-jével kezdődő adóévre lehetett alkalmazni. 

 

A törvény szerint az egyszerűsített vállalkozási adó alanyai a kisvállalkozások (egyéni 

vállalkozó, kkt., bt, kft., szövetkezet, és egyéb a törvényben meghatározott szervek pl. az 

ügyvédi iroda, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán-

állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező magánszemély, erdő 

birtokossági társulat lehetnek. Az EVA alanyokkal szemben támasztott követelmény hogy 

ténylegesen, min. 2 éve folyamatosan működtek, ebből származó éves bevételük a 25 millió 

forintot nem haladta meg, és számlázási fegyelmet nem sértettek. Az egyszerűsített adózás 

további feltétele, hogy az aktuális adóévben nem folytat jövedéki tevékenységet, a 

vámtörvényben meghatározott közvetett képviselői, vagy olyan tevékenységet, amelyhez a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy a Szerencsejáték Felügyelet engedélye, vagy 

ezekhez a szervekhez való bejelentés szükséges.  

 

Az EVA-t választó vállalkozás az egyszerűsített adózással kiváltja az általános forgalmi adót, 

a cégautó adóját, ezen felül gazdasági társaságnál a társasági adót és az osztalék után 

fizetendő személyi jövedelemadót, egyéni vállalkozónál pedig a vállalkozói személyi 

jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap után fizetendő személyi jövedelemadót. 

 

Az egyszerűsített adó alapja a módosított összes bevétel, az adó mértéke a pozitív adóalap 30 

százaléka. Amennyiben az adózó túllépi a bevételi határt és emiatt az EVA-alanyisága 

megszűnik, akkor 2010. május 15-től alkalmazni kell egy második, 50%-os EVA kulcsot. 

Ebben az esetben a bevételnek az értékhatárt meg nem haladó része után 30, az azt meghaladó 

része után 50% mértékű adót kell fizetni. Annál az adóalanynál - lehet ez akár a számviteli 

törvény hatálya alá nem tartozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy 

egyéni vállalkozó, egyéni cég is – aki értékhatár túllépés miatt veszíti el EVA- alanyiságát, 

adóalapot növelő tételnek számít a megszűnésig kiszámlázott, de az alanyiság megszűnésének 

napjáig be nem folyt bevétel is.  

 
4.1.2.6. Egyéb központi elvonások  

 

A munkaviszonyban álló dolgozók után a munkáltató a 2010-et megelőző években a 

munkabér 3%-ának, a dolgozó pedig 1%-ának megfelelő munkaadói-, illetve munkavállalói 

járulékot fizetett. Mindkét járulékot a munkaadó állapította meg, vallotta be, vonta le, fizette 

be havonta az elszámolt hónapot követő 20-ig az APEH-nál vezetett számlára, ahonnan a 

Munkaerőpiaci Alapba került. Célja a munkanélküliek ellátásához való hozzájárulás, valamint 

a foglalkoztatás és szakképzés (kérelemre, pl. felszámolás esetén) elősegítése volt. 2010. 

január elsejétől a hatályos szabályok a fent említett két járulékot eltörölték, s helyette 

munkaerőpiaci járulék címén mindösszesen 1%-os munkáltatói és 1,5 % munkavállalói 

kötelezettséget rendelnek el. 

 

Rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni annak az adózónak, akinél a foglalkoztatottak 

létszáma a 20 főt meghaladja és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek 

száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). Az adó alapja az 
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átlagos statisztikai állományi létszám 5 %-a és a tényleges rehabilitációs foglalkoztatottak 

pozitív különbözete. A rehabilitációs hozzájárulás évi összege jelenleg (2010-re vonatkozóan) 

fejenként 964.500 forint. Ez a korábbi évekhez képest nagyon magas elvonást jelent, hisz pl. a 

rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2003-ban 37.300 Ft/év/fő volt. 

 

A vállalkozásoknak, pontosabban a társasági adó alanyainak, illetve az egyéni vállalkozóknak 

(kivételt képeznek közülük az átalányadózók) szakképzési hozzájárulást kell fizetniük. Alapja 

a tárgyévi bérköltség, mértéke pedig 1,5 százalék. Ez a szakképzésben történő részvétellel, 

illetve szakképző iskola támogatásával kiváltható. 

 

Turisztikai hozzájárulásként kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, 

utazásszervezői és egyéb turisztikai szolgáltatás esetén jellemzően a nettó árbevételnek 1-2 

százalékát kellett fizetni. Ezt a kötelezettséget a 2002. évtől a zárszámadási törvény (2001. évi 

LXXV. Tv.35.§ (2) bekezdés) törölte. 

 

Meghatározott termékek és szolgáltatások után kulturális járulékot kell fizetni. Például 

könyvek, folyóiratok, hangfelvételek, adathordozók, rádió, tévé és ehhez hasonló készülékek, 

hangszerek, ékszerek értékesítése esetén a gyártónak, hirdetés, kulturális szolgáltatás, 

szórakoztatás esetén a szolgáltatónak a bevétel 1-3 százalékát, bizonyos esetekben 25 

százalékát kell megfizetnie ezen a jogcímen. Célja a kulturális ágazat támogatása, nemzeti 

egyetemes értékek létrehozása, megőrzése, határon túli terjesztése, évfordulók támogatása a 

Nemzeti Kulturális Alapprogramon keresztül. 

 

A szerencsejáték szervezők és a játék automaták üzemeltetői a meghatározott szabályok 

szerint játékadót kötelesek fizetni. Az adó meghatározása játékonként történik, és jelentős 

differenciát mutat. Pl. a játékautomata után 60.666 Ft/év, sorsolásos játék esetében a sorsjegy 

nyereményalapjának 16 %-a a játékadó, míg a játékkaszinó a havi tiszta bevétel 30 %-át 

köteles ilyen címen befizetni. Az adó célja a tevékenység szabályozása mellett bevételképzés 

az állam költségvetéséhez. 

 

Környezetvédelmi termékdíj terheli a gumiabroncsokat, a csomagolóeszközöket, a 

hűtőberendezéseket, az üzemanyagot, az egyéb kőolajtermékeket és az akkumulátorokat. Az 

adóztatás célja jelen esetben a termékek által okozott környezeti veszélyeztetések, károk 

megelőzése, csökkentése. Az adó az APEH számláin keresztül az Államkincstárba kerül, s így 

a központi költségvetés bevételét képezi. 

 

4.1.2.7. Más adójellegű befizetések 

 

A felsorolt adónemeken túl a költségvetés fontos bevételi forrását jelentik, más adójellegű 

befizetések, így pl. a vám, az illetékek, és a társadalombiztosításhoz kapcsolódó járulékok. 

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 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 forrást képző szereppel bír, míg az utóbbi gazdaságpolitikai célt kíván 
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megvalósítani. 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. Hazánkban 

kizárólag az importot terheli vám. A gazdasági integrációt alkotó tagállamok - így pl. az EU is 

- az egymás közötti forgalomban nem alkalmaznak vámokat.  

 

Az illeték olyan fizetési kötelezettség, amely az államigazgatási, vagy igazságszolgáltatási 

tevékenységéhez kapcsolódik.  

 

Az illeték esetében tehát az adókkal és a vámokkal ellentétében van közvetlen 

ellenszolgáltatás. Miután a fizetendő díj azonban általában nagyobb, mint a nyújtott 

szolgáltatás költsége, az illeték adóként is felfogható. 

 

Az illeték célja, hogy 

 

 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 díjaként fizetendő.  

 

A lerovás módja szerint beszélhetünk bélyeggel, vagy pénzzel fizetendő, mértéke szerint 

pedig állandó és változó összegű illetékről. 

 

4.1.3. 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. 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. A költségvetésben a közvetett adók szerepe egyre növekszik. A 

legújabb törekvés a társadalombiztosítási járulékoknak az adórendszerbe történő integrálása, 

melynek első lépéseként a járulékok kezelése az állami adóhatósághoz került, egyelőre 

elkülönült szervezeti egységként. 

 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kimondja, hogy - többek között - törvényben kell 

szabályozni az állami pénzügyeket, az adókat és az adójellegű kötelezettségeket. Ennek 

megfelelően az adójogszabályok elsődlegesen az Országgyűlés által alkotott törvények 

formájában jelennek meg. Az adóztatás körében a Kormány jellemzően csak törvényben adott 

felhatalmazás alapján alkothat végrehajtási rendeletet. Fizetési kötelezettek körére, fizetési 

kötelezettségekre, ennek mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése között 
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legalább negyvenöt napnak kell eltelni. Jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem 

állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A 

jogszabályokat a Magyar Közlönyben kell közzétenni, a kihirdetés napja a Magyar 

Közlönyben való megjelenés napja. 

 

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 (APEH), a Vámhatóság (bár a vámtörvény hatálya alá 

tartozó befizetésekre nem terjed ki a törvény, a vámtartozásokra visszatartott költségvetési 

támogatás elszámolási lehetősége miatt mégis adóhatóságnak minősül a Vámhatóság), az 

önkormányzat jegyzője (jellemzően külön szakapparátust működtetve) és az illetékhivatal. A 

társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos feladatokat az APEH szervezetébe 

beintegrálódott járulékigazgatóságok végzik, azonban a társadalombiztosítási ellátások nem 

tartoznak a törvény hatálya alá, az ellátásokat folyósító szervek nem minősülnek 

adóhatóságnak. 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 az 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 kialakultak a fejlett nyugati 

országokban alkalmazott 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. 
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  5. Az üzleti terv célja, készítésének folyamata, tartalmi elemei 
 

5.1. A tervezés kapcsolódó kérdései 

 

Ismereteink birtokában megállapíthatjuk, hogy a vállalat működése jól megfogalmazott 

célokat követ, és helyzete a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, azok irányába 

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

eredményes működés, a fennmaradás, a környezethez való sikeres alkalmazkodás érdekében a 

vállalat működése nem lehet esetleges, nem engedhető meg, hogy működése csak a véletlenen 

alapuló legyen. A tárgyalásra kerülő ismeretanyag könnyebb elsajátítása érdekében röviden és 

lényegre törően elevenítsük fel a kapcsolódó és tanult ismeretanyagot.  

 

A tervezés – általános értelemben véve – nem egyéb, mint valamilyen kívánatosnak tartott 

jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő cselekvési programok 

és a szükséges erőforrások meghatározása. A definícióból következik, hogy a tervezés célja 

a vállalat jövőjének tudatos formálása, a vállalat felkészítése a jövőben várható hatásokkal 

szemben. A definícióból még az is kiolvasható, hogy a kitűzött célok, az azok eléréséhez 

vezető utak, a vállalat környezete, a rendelkezésre álló erőforrások differenciáltsága stb. 

számos alternatívát kínál(hat) a vállalat számára. Az alternatívák sokféleségéből viszont 

következik, hogy a tervezés során mindig a több lehetőség közötti választás problémájával 

állunk szemben, tehát dönteni, választani kell az alternatívák közül. A tervezés tehát – ebből 

az aspektusból – döntést is jelent.  Olyan döntést, amely – a kapcsolódó sajátos jegyek miatt – 

a döntések más típusaitól jól megkülönböztethető, ugyanis a kitűzött cél a kapcsolódó 

cselekvési program hiányában nem lesz elérhető, vagy a különböző valószínűséggel várható 

események befolyásoló hatása miatt a cél maradéktalanul nem lesz megvalósítható.  

 

A vállalati tervezés lényegi sajátosságai tehát az alábbiakban foglalhatók össze: 

 A tervezés mindig több lehetőség közüli választást jelent. 

 A tervezés megelőzi a cselekvést, tehát a kockázatot nem küszöböli ugyan ki, de 

számol vele. 

 A tervezés a vállalaton belül rendszert alkot. (Erről a későbbiekben részletesen szó 

lesz.) 

 Az egyik legfontosabb vezetői feladat (funkció). 

 Koordinálja a vállalat és környezete közötti, valamint a vállalaton belül zajló 

folyamatokat. 

 A tervezés – mint folyamat – végterméke a terv. (A terv, mint végtermék nem 

minden esetben jelent írásbeli formát.) 

 A terv végső soron a kitűzött cél elérésének konkrét cselekvési programja. 

 A terv a visszacsatolás (terv/tény összehasonlítás) viszonyítási alapja. 
 

Összefoglalva a tervezés lényegét, az alábbiakat fogalmazhatjuk meg: A tervezés olyan 

komplex tevékenység, amely vizsgálat tárgyává teszi a vállalatban zajló reál, és nominál 

folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a vállalat és környezete közötti 

kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki, meghatározza az elérésükhöz szükséges 

cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat, feltételeket és intézkedéseket, a 

visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél elérésének valószínűségét. 
 

A vállalat hosszú távú fennmaradása tehát feltételezi, hogy a vállalat működését tervezzük, 

szervezzük, koordináljuk, ellenőrizzük, irányítsuk, azaz gyakoroljuk a menedzsment 

funkciókat. A tervezés tehát egyik fontosabb menedzsment funkció is. A gazdálkodás 
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feltételrendszerében bekövetkező változások kölcsönhatásának eredőjeként fontos, hogy a 

vállalat megfelelő stratégiával rendelkezzen. A stratégia görög eredetű szó és kezdetben csak 

a katonai területeken használták. A hadtudományok legfontosabb részének, a 

harcművészetnek volt az alkotó eleme. A stratégia „a háború céljainak megfelelően 

meghatározza a háborúban alkalmazott erőket és eszközöket, a harc célját, a cél elérésének 

módjait, összehangolja a különböző fegyvernemek tevékenységét.” (Új Magyar Lexikon, 

1962. 121. oldal). A szó jelentéstartalma alapján nem lehet meglepő számunkra, hogy a 

piacgazdasági körülmények, a gazdálkodás feltételeinek alakulása, a szűkebb és tágabb 

vállalati környezeti tényezők változékonysága stb. miatt, a stratégia szó használatára a 

gazdasági élet területén is sor került, és napjainkban a stratégiai gondolkodás a vállalati 

magatartás egyik meghatározó elemévé vált. 

 

A stratégia mai értelemben vett értelmezése összhangban van a fentiekben ismertetett 

terminológiával. Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a hosszú időszakra érvényes 

célokat, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle 

értelmezése a stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi megfogalmazás 

szerint értelmezzük: „A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely 

hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a jövő várható 

eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és 

eszközrendszere.” ( Gyulai – Kresalek, 2002). 

 

A stratégiai tervezés az 1970-es évek elején, az első energiaválságot követően alapvetően új 

felfogásként tört utat magának. Legfőbb jellemzője, hogy az adaptív szemléletet követve a 

vállalat és környezete kapcsolatrendszerének vizsgálatára, elemzésére helyezi a fő hangsúlyt. 

Ebben a vizsgálatban a gazdálkodás feltételrendszerében bekövetkezett változások, pl. az 

értékesítési lehetőségek addigi dinamikus növekedésének mérséklődése, a minőség 

szerepének előtérbe kerülése, a környezetvédelmi problémák erősödése stb. is fontos szerepet 

kaptak. A vállalatok az új helyzethez való eredményes alkalmazkodás érdekében a 

kihívásokra diverzifikációval, a piaci szegmentációval stb. igyekeztek válaszolni. Az 

eredményes alkalmazkodás megvalósítása számos kérdés megválaszolását igényelte és 

igényli, pl. hogyan alkalmazkodjon a vállalat a megváltozott piaci és egyéb környezeti 

tényezőkhöz, mitől sikeres egy vállalat, hogyan lehet ezt a sikerességet megalapozni és 

fenntartani stb. De lehetne folytatni a kérdéseket. Ezeknek és az ehhez hasonló kérdéseknek – 

ha nem is teljes értékű – megválaszolását várhatjuk a stratégiai tervezéstől és a stratégiai 

menedzsmenttől. 

 

Kotler (1991) szerint „A stratégiai tervezés olyan menedzseri lépések folyamata, melynek 

során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a szervezet célkitűzései és 

erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A stratégiai tervezés célja a vállalat 

üzleti tevékenységének és termékeinek megformálása és újraformálása olyan módon, hogy a 

vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” A definíció alapján megállapítható, hogy 

a stratégiai tervezés (terméke a stratégiai terv) alapvetően olyan piacorientált tervezési 

eljárás, mely a vállalat irányítási rendszerének szerves része, a vállalat stratégiai 

jelentőségű döntéséinek hatékony megalapozását és végrehajtását, a vállalat sikeres 

tevékenységét és fejlődését szolgálja.  

 

A stratégiai menedzsment a vállalati stratégia kidolgozásának és gyakorlati megvalósításának 

eszköztára. A stratégiai tervezés tehát egyik eszköze ennek az eszköztárnak, azaz a stratégiai 

menedzsmentnek. A vállalat stratégiájának kialakítása a stratégiai tervezés eredményeként 

kerül meghatározásra. A stratégiai tervezés folyamatát a 31. ábra szemlélteti. 
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31. ábra: A stratégiai tervezés folyamata 
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A gyakorlati tervező munka során a tervezési feladatok nem egymástól elkülönülten 

jelentkeznek, a tervezés fajtái összefüggő rendszert alkotnak. A különböző jellegű, 

időhorizontú, tárgyú és célú tervezés (tervek) összefüggő rendszerét a vállalat tervezési 

rendszerének nevezzük. Ebből következik, hogy minden egyes tervnek hatása van – az adott 

időtávon belül – a vállalat összes tervére. Az összefüggéseket a 32. ábra szemlélteti. Az ábra 

jól szemlélteti, hogy az egyes terveknek van pl. pénzügyi vonzata is, amely az adott év 

pénzügyi tervének szerves része. Az éves terv funkciók szerinti bontása adja az operatív és 

pénzügyi feladatokat. Az első esetben a beszerzés, készletezés, termelés és értékesítés, az 

utóbbiban pedig a pénzügyi terv áll az előtérben stb.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ábra:  A vállalati tervtípusok főbb összefüggései 
         Forrás: M. G. Zilahi-Szabó (1990) alapján a szerző 

 

 

 

A hosszú távra szóló terv a vállalat egészére koncentrál, a megfogalmazott stratégiai célokat 

számszerűsíti. A középtávú pénzügyi terv a stratégiai terv nagyvonalú pénzügyi vetületeként 

értelmezhető. A rövid távú vagy éves pénzügyi terv a vállalat üzleti tervéhez, annak operatív 

részéhez illeszkedik. Ebben az esetben tehát egy évre koncentrálunk és a vállalat 

likviditásának biztosítása az elsődleges cél, azaz a rövid lejáratú források számszerűsítésére 

helyezzük a hangsúlyt.  

 

Az előzőekben vázolt kölcsönhatás azonban egy adott terv tartalmi elemei között is fennáll. 

Világosan kell látni, hogy ez a szükségszerűség a reál- és a nominál folyamatok közötti 
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kölcsönhatásra vezethető vissza, ugyanis a reálfolyamatok felmerülése pénzügyi folyamatokat 

gerjeszt. Ezt a kölcsönhatást, ok-okozati összefüggést szemlélteti a 33. ábra, amely egy 

vállalat éves termelési és pénzügyi tervének összefüggéseit ábrázolja. (Az ábrán látható terv-

részek tartalmáról a későbbiekben részletesen szó lesz. Az ábra közlése csak azt a célt 

szolgálja, hogy szemléletessé tegyük a tervezés rendszerét). 

 

Az előzőek alapján levonható az a következtetés, hogy a tervezés a vállalkozás, illetve a 

szervezet fennmaradásához nélkülözhetetlen, szükséges a jövő bizonytalanságának a 

kivédéséhez és számottevően hozzájárul a gazdasági folyamatok koordinációjához, mivel 

megalapozza a vállalat adaptációs képességét, ezzel megkönnyíti az alkalmazkodást a 

gazdasági/társadalmi környezet változásaihoz. A gazdálkodás feltételrendszerének állandó 

változásai egyre inkább kikényszerítik az adaptív szemlélet elfogadását, illetve érvényesítését, 

amely végső soron a stratégiai szemlélet, és a stratégia menedzsment gyakorlati 

megvalósításában realizálódik, illetve kell, hogy realizálódjon.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra: Az  éves terv főbb tartalmi összefüggései 
Forrás: A szerzők saját munkája 
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5.2. Az üzleti terv helye a tervezés rendszerében 

 

Ahogy ezt az előző fejezetekben megismertük, a vállalat eredményes működése és 

fennmaradása érdekében mindig rendelkeznie kell egy cselekvési programmal, amely 

hosszabb távra szólóan tartalmazza a vállalat jövőjére vonatkozó elképzeléseket (stratégiai 

célok). Ennek írásos formában való elkészítése az üzleti terv. Az üzleti terv végső soron a 

vállalati stratégiai cél megvalósításának konkrét időtávra kimunkált cselekvési programja. 
Az üzleti terv tehát az üzleti tervezési folyamat eredményeként jön létre, melynek során 

rögzítésre kerülnek – szöveges és számszerűsített formában – az adott időtávra szólóan 

(maximum 5 év): 

 

 az elérendő célok, 

 a megoldandó feladatok, 

 a megvalósításhoz szükséges külső és belső erőforrások, 

 a megvalósítás külső és belső lehetőségei és 

 a várható eredmény. 

 

Az üzleti tervek elkészítése alapvetően kettős célt szolgál: 

 

 Az üzleti terv készülhet a vállalkozás belső érintettjei, azaz önmagunk* számára. 

Erre akkor kerül sor, ha egy új feladat, akció megvalósítását tűztük ki célul. Ebben 

az esetben tehát az üzleti terv a vállalkozás céljait szolgálja. 

 Az üzleti terv szolgálhatja a vállalkozás külső érintettjeit is. Ebben az esetben a 

vállalat vagy partnereinek, a potenciális befektetőknek szolgáltat információkat, 

vagy ha külső forrás – hitelek – bevonását tervezzük, a bankok ragaszkodnak 

ahhoz, hogy részletes üzleti terv álljon rendelkezésükre. Ennek alapvető célja: 

meggyőzni a hitelezőket arról, hogy a fedezet a hitel visszafizetésére biztosított. 

Ebben az esetben az üzleti terv a hitelkérelem vagy adott esetben egy pályázat 

szerves részét képezi. 
 
* Az önmagunk számára készített üzleti tervnél tehát mi döntünk arról, hogy mely részek érdemelnek nagyobb figyelmet, 

melyek kezelhetők nagyvonalúan. 
**Az üzleti terv részletezettsége az adott vállalkozási tevékenység jellegétől, a megcélozni kívánt piac telítettségétől, a 

forrásnyújtó  elvárásaitól stb. is függ. 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a gyakorlati életben az üzleti terv fogalmát használják 

az éves operatív tervre is, holott az operatív terv rövidtávra – egy év, vagy még kisebb időtáv 

- vonatkozóan a konkrét, aktuális tennivalókat rögzíti. Az egy más, de fontos kérdés a tervek 

közötti kölcsönhatások miatt, hogy az operatív tervben is szerepel – elsősorban annak 

pénzügyi vonzata miatt – a stratégiai terv időarányos hatásainak pénzügyi vetülete stb. Az 

operatív terv végrehajtása napi szinten jelentkező operatív döntéseket követel, nem lehet tehát 

nélkülözni az operatív gazdálkodás kereteit megadó, azt tartalmazó rövid távú tervezést sem. 

Az operatív döntések – érthető módon – közvetlenül hatással vannak a ráfordításokra, a 

teljesítményekre és ezek kölcsönhatásának eredőjeként a működés eredményére. A 

kapcsolódó döntések gazdasági megalapozását szolgálja tehát az operatív tervezés, illetve 

annak terméke, az operatív terv(ek). Az operatív tervezés helyét a tervezési folyamatban a 32. 

ábra szemlélteti. Az operatív tervezés alapvető célja végső soron az, hogy minél korábban 

felismerjük az eredményes működést kedvezően befolyásoló tényezők mielőbbi 

érvényesíthetőségét. Ezen, az operatív tervezést jellemző követelmények a vállalati 

stratégiával összhangban, azoknak alárendelten értelmezendők, és számszerűsített formában,  
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32. ábra: Az operatív tervezés helye a tervezési folyamatban 
Forrás: Bocsó K. et.al (1999.) 

 

 

az üzleti tervben vagy egyéb, termelékenységet, hatékonyságot, versenyképességet javító 

operatív programokban jelennek meg. 

 

Az üzleti terv fogalmát a továbbiakban abban az értelemben használjuk, amikor annak 

elkészítése, illetve tartalma a stratégiai cél megvalósítását szolgálja. Könnyen belátható, hogy 

az üzleti terv tartalma, részletezettsége, az üzleti tervvel szemben megfogalmazott 

követelmények a fentiekben ismertetett céloknak megfelelően eltérnek egymástól. A saját 

célra készült üzleti tervek részletezettsége mélyebb lehet, vagy ennek ellenkezője sem kizárt, 

attól függően, hogy mit kívánnak, vagy mit kell hangsúlyozottan kezelni. Máshová kell a 

hangsúlyt helyezni akkor, ha egy idegen olvasó – hitelkérelmünket elbíráló pénzintézeti, vagy 

pályázatunkat bíráló szakember – számára kell érthetővé tenni, és meggyőzni őt stratégiai 

céljaink szakmai megalapozottságáról, annak jövedelmező voltáról. A külső érintettek 

számára készült üzleti terv esetében nem elhanyagolható szempont a terv megjelenítése, 

annak külső formája sem. Célszerű az olyan megjelenítés, amely az olvasóban szimpátiát kelt, 

igényességről tanúskodik. 

 

Az üzleti terv készítésénél követendő szempontként fogalmazhatjuk meg, hogy az üzleti terv 

elsősorban egyszerű, pontos és használható legyen. Ugyanakkor fontos az is, hogy reális, 

szimpátiát és érdeklődést felkeltő, igényes, átfogó, de egyúttal kellően részletezett és 

közérthető legyen. 

 

A fentiekben vázolt szempontok érvényesítése esetén biztosíthatók azon főbb követelmények, 

amelyek az üzleti tervvel szemben megfogalmazhatók. Bőséges azon forrásmunkák száma, 

amelyek az üzleti terv készítéséhez, annak formátumához kívánnak támpontot adni. Ennek 

ellenére nem lehet azt mondani, hogy rendelkezésre áll egyetlen olyan javasolt üzletiterv-
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szerkezet, amely általánosan használt lenne, és amelyet minden érdekelt fogadna. Ezért csak 

azt a megállapítást tehetjük, hogy az üzleti tervet úgy kell elkészíteni, hogy az megfeleljen 

annak a célnak, amiért, illetve akinek készítjük. 

 

Az üzleti tervek közös pontjai azok tartalmi részeiben jelölhetők meg. A tartalmi részek tehát 

alapvetően ugyanazon információkat hordozzák, de azokat – a céltól függően – 

differenciáltan, eltérő formai keretek között és eltérő részletezettséggel dolgozzák fel. Az 

üzleti terv nemcsak prognózis, hanem intézkedési terv is. Ez azonban csak akkor biztosítható, 

ha az üzleti terv megfelel az alábbi követelményeknek: 

 

 a megfogalmazott célok összhangban vannak egymással, 

 a célok megvalósításának azon keretéül szolgál, amely elegendő információval bír 

az érintettek számára a megfogalmazott célokról, a megvalósításukhoz szükséges 

intézkedésekről, elősegíti, hogy a tervezett intézkedések egy irányba hatnak, 

 vonzó legyen a külső érintettek számára (befektetők, partnerek), 

 megfeleljen a hitelezői elvárásoknak, 

 a belső és külső feltételek alapos ismeretére alapoz, azok várható változásának 

elemzésén alapul, 

 reális volta miatt a vezetés számára hatékony útmutatóul szolgál. 

 

Végül fontos azt hangsúlyozottan megemlíteni, hogy az üzleti terv csak annyit ér, amennyit 

abból a gyakorlatban sikerül megvalósítani. Az üzleti terv készítése tehát nem lehet öncélú és 

egyszeri, hanem folyamatos tevékenység kell, hogy legyen. Megvalósítását folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni, az eltérések okait fel kell tárni, ha kell a szükséges módosításokat el 

kell végezni, a megváltozott körülményekhez igazítani. 

 

5.3.  Az üzleti terv felépítése, tartalmi elemei 

 

Ahogy erre már az előző fejezetben utalás történt, az üzleti terv tartalmára és szerkezetére, 

terjedelmére vonatkozóan kötelező érvényű séma nincs. Irányadó a készítés célja és azok 

igénye, akik számára készül. Bocsó et.al (1999) szerint az üzleti terv tartalmának az alábbi 

kérdésekre kell választ adnia: 

 a tervkészítés időpontjában honnan indul a vállalkozás, 

 milyen adottságokkal rendelkezik, 

 hová, mennyi idő alatt és miért akar eljutni, 

 milyen eredménye lesz az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósításának, 

 hogyan, milyen eszköz- és forrás szükséglettel érhető el a kitűzött cél. 

Ha az üzleti terv külső források bevonását célozza meg, akkor a megválaszolandó kérdések az 

alábbiak: 

 milyen cél(oka)t szolgál a külső forrás, 

 milyenek a piaci lehetőségek, 

 hogyan történik a források felhasználása, 

 hogyan alakulnak a megtérüléshez kapcsolódó kondíciók, 

 milyen elképzelések vannak a környezet kedvezőtlen változásainak kivédésre. 

A fentiekben vázolt válaszok alapvetően meghatározzák az üzleti terv tartalmi részeit. Ezen 

tartalmi részek azonban eltérő hangsúlyúak lesznek, összhangban az üzleti terv 

rendeltetésével – pl: vállalat alapítása, hitelkérelem stb. – illetve hogy kinek a számára (pl.: 

bank, pénzintézet, befektetők) készült a terv. Könnyen belátható, hogy pl. egy befektető 

számára kiemelten fontos kérdésként kezelendő a termék minősége, piaci helyzete, a 
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gyártástechnológia korszerűsége stb., azaz a vállalati stratégia főbb elemeinek ismerete bír 

prioritással. A hitelt nyújtó pénzintézet viszont – nem figyelmen kívül hagyva az előzőekben 

felsorolt szempontokat sem – a megtérülési kondíciókat, a pénzügyi helyzet alakulását helyezi 

előtérbe. Az üzleti terv összetettségét, bonyolultságát befolyásoló tényezőként kell 

megemlíteni a vállalkozás méretét, piaci pozícióját, a piac jellegét és nagyságát, a piacon 

uralkodó viszonyokat is. Az üzleti terv felépítése tehát nagyon sokféle lehet. A kapcsolódó 

ismeretanyagot egy lehetséges üzleti terven keresztül tárgyaljuk. Vázlatosan, a lényeges 

tartalmi kérdésekre koncentrálva kerül sor az üzleti terv főbb tartalmi elemeinek ismertetésére 

a témához kapcsolódó forrásmunkák alapján (Bocsó et.al 1999.; Gyulai-Kresalek, 2002). 

 

Az üzleti terv az alábbi főbb tartalmi részekre bontható: 

 

1. Bevezetés 

2. Összefoglaló 

3. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

4. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

5. Működési terv (termelési terv 

6. Marketing terv 

7. Szervezeti terv 

8. Kockázatbecslés 

9. Pénzügyi terv 

10. Függelék 

 

1. Bevezetés 

A vállalatra vonatkozó legfontosabb adatok rövid tömör összefoglalása, tartalma, a 

vállalat neve, címe, elérhetősége (telefon, fax-száma) a tulajdonosok neve, címe, 

elérhetősége, tulajdonosok részesedési arányai, a menedzsment adatai, a vállalkozás 

alapításának (cégbejegyzés) éve, rövid történeti bemutatása, a vállalkozás működési köre 

(jellege), a vállalkozás tőke, hitel és működési pénzigénye, a terv bizalmas kezelésére 

vonatkozó igény megfogalmazása. 

 

2. Összefoglaló 

A komplex üzleti terv valamennyi elemének kidolgozása után célszerű ezt a részt 

elkészíteni. Végső soron az üzleti terv szintézisét adja. Tömören, lényegre törően, az 

üzleti terv valamennyi részére kiterjedően, a jövőre vonatkozóan emeli ki a legfontosabb 

kérdéseket, a tervezett finanszírozási módot, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kondíciókat 

stb. 

 

3. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

Ismert, hogy a vállalat szűkebb s tágabb környezetével egyaránt szoros kapcsolatban van. 

A vállalat számára tehát nem lehet közömbös, hogy milyen versenytársakkal kell 

felvennie a versenyt. Az iparág fogalmán azon, egymással versenyben lévő vállalatok 

csoportját értjük, amelyek ugyanazon vásárlók igényeit elégítik ki, ugyanazon vagy 

hasonló termékeikkel. Az iparágelemzés tehát arra irányul, hogy a jövőt illetően hogyan 

alakul az iparág piaca. A kérdés megválaszolása komplex elemzés segítségével történhet 

csak, valamennyi kapcsolódó kérdés vizsgálatára ki kell terjednie. Az elemzés 

elkészítésének főbb szempontjai az alábbiak lehetnek: 

 a makro környezet elemzése, 
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 az iparág főbb jellemzői (a fejlődés bemutatása, dinamikája, trendje, a 

versenytársak bemutatása, a piac szegmentálása, az új termék helyzete, a piacra 

való behatolás és kilépés kilátásai stb.) 

 

4. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

A fejezet célja a vállalat olyan részletességű bemutatása, amely az érintettek számára 

világossá teszi, hogy mi a vállalat fő tevékenységi köre, milyen a gazdálkodás 

eredményessége, és mire vonatkozik a tervezett projekt. A fejezet tartalmi tagolása az 

alábbiak szerint készíthető el: 

A vállalatra vonatkozó adatok 

a/ Alapadatok: A vállalat neve, címe, jogi státusza. 

b/ A tulajdonosok adatai: A tulajdonosok neve, címe, az egyes tulajdonosok tulajdoni   

hányada. 

c/ A foglalkoztatottak adatai: Alkalmazottak és fizikai dolgozók létszáma, teljes- és 

részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma. 

d/ Pénzügyi információk a vállalatról: Az elmúlt három évre vonatkozóan az 

eredménykimutatás, forrásképződés, mérleg, a kapcsolódó fontosabb pénzügyi 

mutatószámok közlése. 

A vállalat üzleti tevékenységének bemutatása: 

A vállalat termékeinek, szolgáltatásainak leírását tartalmazza ez a rész. Részletesen be kell 

mutatni a termék(ek), szolgáltatások funkcionális jellemzőit (előnyök, hátrányok). Ezeket 

a jellemzőket a fogyasztó szempontjából vizsgálva kell megfogalmazni. 

 

5. Működési terv (termelési terv) 

Az üzleti terv ezen tartalmi eleme az előállítandó termék(ek) vagy szolgáltatások termelési 

folyamatának bemutatását tartalmazza. Fontos mérlegelési szempont kell, hogy legyen a 

termelési folyamat bemutatásának részletessége. A tartalom annak is függvénye, hogy a 

vállalat kereskedelmi vagy termelő tevékenységet végez-e. Ha a vállalat termelő 

tevékenységet folytat, a terv-részt termelési tervnek, a kereskedelmi, szolgáltatási 

tevékenységet végző vállalat esetében kereskedelmi tervnek hívjuk. Ezeknek a terveknek 

szintén nincs általánosan elfogadott sémája. A tevékenységtől függően a főbb tartalmi 

elemek az alábbiak lehetnek: 

Termelési terv esetében: 

A gyártási folyamat bemutatása: 

 az alkalmazott termelési módszerek, 

 szükséges erőforrások (gépek, berendezések, munkaerő), 

 inputok beszerzése (fontosabb szállítók megnevezése), 

 a gyártás költségeinek alakulása, 

 a rendelkezésre álló kapacitások, 

 jövőbeni erőforrás-igény, 

 innovációs programok (licencek, know how-ok) 

 A fontosabb alvállalkozók bemutatása 

Kereskedelmi terv esetében: 

 az árubeszerzés módja, 

 az alkalmazott készletgazdálkodási rendszer, 

 a szükséges készletszintek, ezek költségei, 

 a rendelések nyilvántartási rendszere, 

 az alkalmazott logisztikai rendszer, 

 az értékesített áruk kiszerelésének, csomagolási módjának ismertetése. 
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6. Marketing terv 

Általánosan elfogadott, hogy a marketing terv – a pénzügyi terv mellett – az üzleti terv 

legfontosabb része. Annak bemutatása a cél, hogy a tervezett eredményt milyen 

marketing-stratégiával kívánjuk elérni. Ennek megfelelően ez a rész bemutatja a piaci 

helyzetre vonatkozó elemzés eredményeit, és erre alapozva a kidolgozott marketing tervet. 

A terv-rész főbb tartalmai elemei az alábbiak lehetnek: 

a/ A piac és a lehetőségek jellemzése: 

Tartalmazza a várható keresletet, a célpiacokat, az egyes piaci szegmensek 

jellemzőit és azok jelentőségét a vállalat szempontjából. 

b/ A külső tényezők és versenytársak bemutatása: 

Ebben a részben ki kell térni az eredmények alakulását leginkább befolyásoló 

külső tényezők ismertetésére. Kiemelten kell kezelni a legfontosabb 

versenytársakat, a versenytársak pozícióit, erős és gyenge pontjaikat, piaci 

részesedésüket, mint az egyik legfontosabb kockázati tényezőt. 

c/ A vállalat marketingstratégiájának bemutatása: 

A tartalmi részben azt kell összefoglalni, hogy a stratégiai időtávon belül a vállalat 

hogyan kívánja alkalmazni a marketing eszközrendszerét, milyen 

marketingstratégiát kíván alkalmazni.  

d/ Az értékesítési prognózis: 

Az árbevétel tervezett növekedését kell ebben a részben számszerűsíteni. Ezen 

túlmenően ki kell térni a piaci részesedés mértékének változására 

termékcsoportonkénti és fogyasztói csoportok szerinti bontásban. 

e/ Kiegészítő információk: 

Célszerű a marketing tervhez olyan kiegészítő anyagokat csatolni, amelyek 

alátámasztják az előzőekben vázoltakat, pl.: megkötött beszállítói szerződések, 

szakágazati tanulmányok stb. 

7. Szervezeti terv 

A vállalat eredményes működése szempontjából fontos tényezőként kell kezelni annak 

társasági- és tulajdonformáját is, ami egyben meghatározó eleme a vállalat 

vezetésszervezeti rendszerének is. A szervezeti formára vonatkozó információkat célszerű 

szöveges és organogram formában is megadni. Szöveges formában célszerű vázolni a 

döntési szinteket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a kapcsolódó munka- és 

felelősség megosztás szempontjait. Értékelést kell adni arra vonatkozóan is, hogy a 

vezetésszervezeti rendszer összhangban van-e a megfogalmazott célokkal, hogy milyen 

garanciákat jelent a stratégiai célok megvalósításához, a vállalat eredményes 

működéséhez. Ki kell térni a vállalat személyzeti politikájára és stratégiájára is, azaz 

foglalkozni kell az alkalmazottak kiválasztásával, képzésével és továbbképzésével, a 

vállalatnál alkalmazott érdekeltségi és ösztönzési rendszerrel. A szervezeti tervnek tehát 

olyan információkat kell tartalmaznia, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy ki irányítja 

és milyen szervezeti formában a vállalatot, ki kell derülnie annak, hogy milyen a vállalat 

humán erőforrás stratégiája. 

 

8. Kockázatbecslés 

Fontos követelmény az üzleti tervvel szemben, hogy reális és meggyőző legyen. Ehhez viszont 

szervesen hozzátartozik az is, hogy a vállalat felismerje azokat a kockázati tényezőket, 

potenciális veszélyforrásokat, amelyekkel a megfogalmazott célok eléréséhez vezető úton a 

vállalatnak számolnia kell. Csak ezek ismeretében lehet ugyanis azon stratégiát megfogalmazni 

és kidolgozni, amellyel a vállalat számára kedvezőtlen hatásokat mérsékelni lehet. A terv-rész 

lényeges tartalmi eleme tehát a kapcsolódó kockázati tényezők felsorolása, és a követendő 
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cselekvési alternatíva felvázolása. A kockázati elemek sokfélék lehetnek. Más kockázati 

elemekkel kell számolni egy induló vállalatnak (pl: piacra történő bejutás, vevőkör biztosítása 

stb.), mint egy régóta működőnek. Könnyen belátható az is, hogy egy tőkeerős nagyvállalat 

lehetőségei merőben mások, mint egy kevésbé tőkeerős kisvállalaté.  

 

9. Pénzügyi terv 

Az üzleti terv elengedhetetlen részét képezi. A megfogalmazott célkitűzések pénzügyi-

gazdasági szempontú bemutatását tartalmazza. Részben az előző fejezetek számszaki 

összefoglalására, részben azok kiegészítésére szolgál pénzügyi szempontból. A potenciális 

befektetők számára arról ad információt, hogy a vállalatba történő befektetéstől milyen 

hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani. A hitelezők számára az üzleti terv pénzügyi 

része az, amely információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a törlesztés és kamatfizetés 

folyamatossága, megalapozottsága mennyire biztosított. Tartalmi tagolása az alábbi lehet: 

 Költség- és jövedelemterv (eredményterv) 

 Pénzforgalmi terv 

 Mérlegterv 

 Cash flow terv 

 Egyéb pénzügyi információk (fedezeti pont elemezés, pénzügyi helyzetet 

bemutató mutatószámok stb.). 

 

10. Függelék 

Általános gyakorlat, hogy az üzleti terv adott részében hivatkozunk azon dokumentumokra, 

amelyek a függelékben vannak elhelyezve. Ezen dokumentumok a terv megalapozottságát, a 

vállalat gazdasági helyzetét, az egyes szöveges részeket támasztják alá, segítik az üzleti terv 

kedvező elbírálását (pl. a vállalat legfontosabb pénzügyi kimutatásai az előző 2-3 évre 

vonatkozóan, a vállalatra vonatkozó SWOT elemzés, a vezetők szakmai önéletrajza stb). 

 

 

5.4. A pénzügyi terv készítése, tartalmi elemei 

            

 

A vállalatban zajló reál- és nominál folyamatok között fennálló szoros kölcsönhatás miatt a 

pénzügyi menedzsment nem nélkülözheti a stratégia végrehajtásához kapcsolódó befektetési 

és finanszírozási döntései együttes hatásának végiggondolását, számszerűsítését. Magát a 

folyamatot pénzügyi tervezésnek, a folyamat eredményét – számszerűsített formában – 

pedig pénzügyi tervnek nevezzük. Brealey-Myers (1996) szerint: „Pénzügyi tervezés nélkül a 

vállalat fekete doboz.” Ez a kijelentés – az előzőek ismeretében – nem vitatható. Mind a 

vállalat külső érintettjei – befektetők, hitelezők, az állam stb. –, mind pedig a tulajdonosok 

érdekeltek a tisztánlátásban, a vállalattal kapcsolatos megbízható információk beszerzésében. 

A potenciális befektetők számára arról ad információt, hogy a vállalatba történő befektetéstől 

milyen hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani. A hitelezők számára az üzleti terv 

pénzügyi része az, amely információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a törlesztés és 

kamatfizetés folyamatossága, megalapozottsága mennyire biztosított. 

 

Ahogy azt a 30. ábrán láthattuk, az egyes tervtípusok kölcsönhatásban vannak egymással, 

tehát minden egyes tervnek van hatása – az adott időtávon belül – az adott év tervére, és 

minden egyes tervnek van pénzügyi vonzata is, amely az adott év pénzügyi tervének szerves 

része. A hosszú távra szóló terv a vállalat egészére koncentrál, a megfogalmazott stratégiai 

célokat számszerűsíti. A középtávú pénzügyi terv a stratégiai terv nagyvonalú pénzügyi 

vetületeként értelmezhető. Az éves pénzügyi tervben egy évre koncentrálunk, és a vállalat 
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likviditásának biztosítása az elsődleges cél, tehát a rövid lejáratú források számszerűsítésére 

helyezzük a hangsúlyt, bele értve a stratégiai cél tervévi pénzáramait is.  Kiemelten kell 

megemlíteni, hogy a pénzügyi tervezésnél határozottan érvényesül, illetve kell, hogy 

érvényesüljön az úgynevezett gördülő tervezési technika, illetve tervezési szemlélet, ami a 

fentiekben említett kölcsönhatások egyértelmű következménye. Valamennyi tervvel szemben 

fontos követelmény, hogy folyamatosan biztosítsa az előrelátást a kiválasztott időtávra. Az 

időtáv hossza és a rendelkezésre álló információk megbízhatósága közötti viszony ellentétes 

irányú, tehát minél hosszabb az időtáv annál nagyobb a bizonytalanság és pontatlanság. A 

tervvel szemben megfogalmazott követelmény biztosítása céljából a terv-tény adatokban 

történő eltérésekkel korrigálni kell, tehát újratervezzük, módosítjuk a következő tervidőszak 

tervszámait, azaz aktualizáljuk a tervet. 

 

A pénzügyi terv elkészítésének számos módszere ismert, a hagyományos logikai kalkulációs 

eljárás ugyanúgy alkalmazható, mint a különböző számítógépes szoftverekkel támogatott 

pénzügyi tervezési modellek. 

 

A pénzügyi terv alapvetően kétféle felfogásban készíthető el. Az állományszemléletű tervezés 

az állományi adatok felhasználásával történik. Az állományi adatok főbb jellemző 

sajátossága, hogy egy adott időpontra vonatkoznak, pl. követelésállomány, hitelállomány, 

anyagkészlet stb. Ez a tervezési eljárás a vállalat eszközeit és forrásait állítja szembe adott 

időpontokra vonatkozóan. A nyitó állomány és a negyedévek záró állományának adatait 

tartalmazza. Ez az eljárás elsősorban ott alkalmazható, ahol a termelés egyenletes, az 

idényszerűség hatása nem érvényesül. 

 

A forgalmi szemléletű tervezés az adott időtartamot jellemző forgalmi adatok tervezését 

jelenti (pl. hiteltörlesztés, értékesítés stb.) Lényegében a várható bevételek és kiadások 

szembeállításán alapul. Negyedéves időszakokat különít el, de egyre gyakoribb a havi 

részletezettségben történő tervezés. 

 

A kétféle eljárással készült terv-adatok természetesen meg kell, hogy egyezzenek egymással. 

Ezt az egyezőséget a mérleg-egyenlőség biztosítja, ami az alábbiak szerint értelmezendő: 

 
 

                                     +     + =  + 
                            +       

 

 

Az összefüggés könnyebb felismerése és megértése céljából fogadjuk el a 14. táblázatban 

szerepelő adatokat: 

 

14. táblázat: Az állományszemléletű tervezésre vonatkozó adatok 

 
                                                                                                             me.: millió Ft 

Megnevezés Nyitó Záró Változás 

Eszközök 100 110 10 

Források 95 100 5 

Hiteligény 5 10 5 

  Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Nyitó 

állomány 

Forgalom 

növekedés 

Forgalom 

csökkenés 

Záró 

állomány 
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A vállalat pótlólagos forrásigénye tehát 5 millió Ft. Ez a többletigény a forgalmi szemléletben 

történő tervezés esetén is – természetesen – meghatározható. Az adatokat a 15. táblázatban 

foglaltuk össze: 

 

15. táblázat:  A forgalmi szemléletű tervezésre vonatkozó adatok  

 
              me.: millió Ft 

Megnevezés Záró 

Összes bevétel 345 

Összes kiadás 350 

Nettó pénzáram -5 

   Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázatokban szerepelő adatok alapján természetesen fennáll a mérleg-egyenlőségre felírt 

összefüggés is: 

 

Nyitó állomány(5) + Forgalomnövekedés(5) = Forgalomcsökkenés (0) + Záró állomány(10) 
 

A többlet forrásigény tehát 5 millió Ft, amit a 14. táblázat állományi szemléletben mutat, a 

15. táblázat viszont a hiányzó forrást egyenlegező tételként számszerűsíti.  

 

Ahogy erre az előzőekben utalás történt, a pénzügyi terv fő feladata, meggyőzni a 

forrásnyújtókat arról, hogy a befektetők által elvárt hozam, illetve a hitel törlesztéséhez 

kapcsolódó fedezet biztosított. Számszerűsíteni kell tehát az üzleti terv egyes tartalmi elemeit; 

a tőkeigényt és a forrásstruktúrát, a kapcsolódó pénzügyi terv részeket. Az üzleti terv 

pénzügyi tervének főbb tartalmi elemei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 Tőkeigény és forrásstruktúra 

 Eredményterv 

   - Az árbevétel és aktivált saját teljesítmények terve 

   - A ráfordítások és termelési költségek terve 

 Pénzforgalmi terv 

 Mérlegterv 

 Cash flow terv 

 Egyéb pénzügyi információk  

  - Fedezeti pont elemzés 

  - Pénzügyi elemzés 
 

 

5.4.1. Tőkeigény és forrásstruktúra 

 

A tőkeigény és forrásstruktúra számszerűsítése szakmai felkészültséget igényel, tisztában kell 

lenni a kapcsolódó alapvető összefüggésekkel és fogalmakkal. Nem haszontalan tehát, ha a 

tervezéshez külső szakembereket vonunk be. Adott projekt esetében ez nem kikerülhető. A 

számszerűsítés a pénzügyi befektetések, a beruházások, és a kapcsolódó forgótőke 

forrásigényének kimutatását jelenti. A pénzgazdálkodás egyik fontos alapelve a normativitás 

elve. A normativitás elve a forrás összetételére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. Mindez azt 

jelenti, hogy az idegen források igénylésének egyik feltétele lehet az összes forrásigényen 

belül a saját erő adott hányadának biztosítása. A saját erő összegére vonatkozó előíráson túl 

kötött lehet a források felhasználásának sorrendje is. Először a saját erő, majd az állami 

támogatás, és csak ezután kerülhet sor a hitel felhasználására. A hiteligény kimutatása a 
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fejlesztés anyagi-műszaki összetételének részletes számszaki bemutatásával történik. Ezt 

szemlélteti a 16. táblázat.  
 

 

16. táblázat: A fejlesztés forrásigényének táblázata 
                                                                                                                     

                                                                                                                     me.: ezer Ft 
Sor-

szám 

  

Megnevezés 

 

Össz. 

Saját erő Egyéb 

(pl. áll. 

támo- 

gatás 

 

 

Hitel    Esz-

köz 

Pénz Össz. 

1. Építmény 7200  4500 4500  2700 

2. Gépek, berendezések 1452     1452 

3. Egyéb       

4. Beruházási költség (1+2+3) 8652  4500 4500  4152 

5.  Forgótőke (Tartós forgóeszköz) 1348  500 500  848 

6. Fejlesztési költség (4+5) 10000  5000 5000  5000 

7.  Egyéb fejlesztési célú kifizetés       

 Ebböl: – ÁFA 

           – Egyéb 

      

8. Fejlesztés összes pénzigénye                        10000  5000 5000  5000 

         Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázat – tartalmát illetően – a gyakorlatban is használt nyomtatványéval azonos, csak nem 

olyan részletes. Az építmény esetében eltekintettünk annak részletezésétől. A főösszegek 

meghatározása a táblázatban nyomon követhető. A hiteligény és forrásszerkezet kimutatásán 

kívül a finanszírozás ütemezését is meg kell adni, és ki kell mutatni a fejlesztés gazdasági 

hatásait a vállalat egészére vonatkozóan is.  

 

 

5.4.2. Eredményterv 

Az eredményterv elkészítésének célja a vállalat várható eredményének lehető legpontosabb 

meghatározása. Tartalmát tekintve végső soron egy összefoglaló, szintetizáló terv-résznek is 

felfogható, mivel ez a terv-rész hozza közös nevezőre mindazon tényezőket, amelyek hatással 

vannak a gazdálkodás eredményének alakulására. Elkészítése különböző módszerekkel 

történhet. 
 

A nagyvonalú eredménytervezést alkalmazzák a középtávú üzleti tervek készítésénél és az 

éves tervezés első változatánál. Ezzel a módszerrel az eredmény olyan nagyságrendjét 

tervezzük meg, amely biztosítja a tervezett osztalék és a beruházásához szükséges saját erő 

nagyságát, az esedékes tervévi hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztését. Az elérendő 

célokból egyértelműen következik, hogy az adózás előtti eredményt adja meg. A tervezés 

tehát „hátulról előre” történik. 

Az optimum-számításon alapuló eredménytervezés esetén a tervezéshez optimalizáló 

tervezési módszert kell alkalmazni. Ebben az esetben az eredmény szélső értékének – 

maximális érték – elérése a cél. 

A részletes eredménytervezés a számviteli eredménykimutatás részletezettségét követi, ezért a 

vonatkozó számviteli előírásokat és a vállalati sajátosságokat, számviteli politikáját stb. is 

figyelembe kell venni. Az eredménykimutatás történhet: 

 összköltség eljárással és 

 forgalmi költség eljárással. 
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Az eredményterv összeállítását a számviteli eredmény kategóriáknak megfelelően tárgyaljuk, 

és táblázatos formában értelmezzük az egyes tételeket, a számszerűsítés algoritmusát. A 

táblázatok struktúrája nem minden esetben egyezik meg az úgynevezett „éles”, gyakorlatban 

használandó nyomtatványokéval. Ez azonban tudatos, célunk az, hogy a fontos tartalmi és 

számszaki összefüggésekre világítsunk rá, tehát adott esetben munkatáblázatként kezeljük a 

bemutatott táblázatokat.   
 

Az eredmény számszerűsítése feltételezi az output és az előállításuk érdekében felhasznált 

inputok értékének számszerűsítését, azaz a nettó árbevétel, az aktivált saját teljesítmények, az 

egyéb bevételek, a termelési költségek valamint az egyéb ráfordítások ismeretét. Ennek alapját 

a szükséges inputok és a tervezett outputok természetes mértékegységben történő 

számbavétele adja. 

 

Az outputok számbavétele, azaz az értékesítési terv: Az értékesítési terv – a vállalat számára 

– alapvető jelentőséggel bír, mivel az üzleti tervezés kezdetét és egyben valamennyi 

tevékenység, terv-rész alapját képezi. Első lépésként tehát az értékesítési feladatokat kell 

megtervezni. Fontos szempontként kell megemlíteni, hogy a tervezéshez sokrétű és megbízható 

információra van szükség, tehát a terv elkészítését alapos elemző munkának kell megelőznie. 

Az értékesítési terv elkészítése során – az adott időtávra vonatkozóan – meg kell határozni: 
 

 az értékesítésre kerülő termékek, szolgáltatások, áruk mennyiségét    

(összetételét) és értékét, 

 az értékesítés relációját, 

 az értékesítési árakat. 

 

A terv tehát tartalmazza az értékesítésre kerülő termékeket, termékcsoportokat, lehetőleg 

termék fajtánként vagy cikkcsoportonként, a tervidőszakban nyújtani tervezett 

szolgáltatásokat, azaz mindazon tevékenységet, amely áruterméket állít elő, amivel a vállalat 

árbevételt érhet el. Az értékesítési irányokat (relációkat) illetően külön kell tervezni a belföldi 

és exportértékesítést. (Ha indokolt, akkor mélyebb relációban is összeállítható a terv, pl. 

fontosabb vevőnként, régiónként stb.) 

Szakmai szempontok miatt – a gyakorlatban általában jellemző –, hogy a vállalatok az 

árbevétel tervet megbontják a: 

 

 főtevékenységre és 

 másodlagos tevékenységre is. 

 

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok értékesítési tervének elkészítését 

sajátosságok jellemzik, melyek e vállalatok tulajdonságaiból erednek. Az értékesítési terv 

elkészítése e vállalatok esetében csak az árukészletek, és árubeszerzés tervezésével együtt 

történhet. A jellemző sajátosságok miatt e vállalatok értékesítési tervét áruforgalmi tervnek 

nevezzük. Az áruforgalmi terv tartalmi elemei az alábbiak: 

 az értékesítés, 

 az árukészletek és 

 az árubeszerzés terve. 

 

A fenti tételek megtervezésénél többféle módszer alkalmazható. A tervezésnél azon 

módszereket célszerű alkalmazni, amelyek a jövőre vonatkozó tervezési munkák során is 

felhasználhatók. Az elemzésnél és a tervezésnél egyaránt a legfontosabb az értékesítés 

fejlődésének és irányának a meghatározása. (Alkalmazható módszerek: dinamikus 
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viszonyszámok, átlagos fejlődési együttható, az átlagos fejlődési ütem, trendszámítás, az 

értékesítés összetételének vizsgálatai módszere, idényszerűség mérése stb.) Az elemzés 

eredményei alapján tervezhető az értékesítési prognózis, az értékesítés maximuma. 

Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy az értékesítési tervhez kapcsolódóan milyen 

kötelezettségei vannak a vállalatnak, amelyeket teljesítenie kell pl. garanciális 

kötelezettségből eredő alkatrész-ellátás, megkötött szállítási szerződések stb. Mindez azt 

jelenti tehát, hogy a vállalatnak adott esetben számolnia kell az értékesítési minimummal is. 

 

 

5.4.2.1. Az ár és az árképzés, a kapcsolódó kalkulációk 

 

 

Az értékesítési terv elkészítésénél a vállalat számára egyik talán legnehezebb, de egyben 

legfontosabb kérdés az értékesítési árak meghatározása. Könnyen belátható, hogy az árak 

tervezése a gazdasági és piaci viszonyok alapos ismeretét követeli meg. Eddigi 

tanulmányainkból az ár tartalma és funkciója ismert. A kapcsolódó kérdések tárgyalásánál az 

ár számszerűsítése áll vizsgálódásunk középpontjába. Vegyük alapul az árképzéshez az eddig 

megismert összefüggéseket. Az ár kialakításának elméleti szempontjai 

 

 Önköltség, 

 Elvárt eredmény 

 Piaci helyzet 

o fizetőképes kereslet 

o versenytársak árai. 

 

Azt is tudjuk, hogy az ár marketing eszköz is. Az alkalmazott árstratégiának nem a 

mindenkori objektíven helyes árra, hanem a célnak megfelelő helyes árra kell törekednie. /A 

helyes ár az, ami a fogyasztót a termék/szolgáltatás igénybevételére ösztönzi./ Kiindulásként 

vegyük alapul az alábbi összefüggést 

 

Az eredményes gazdálkodásnak egyik fontos alapfeltétele, hogy az elért ár fedezze a működés 

költségeit és legyen nyereség tartalma is. Ennek megfelelően felírható az alábbi összefüggés 

 

 

   Ár = Termelési költség + Elvárt nyereség 

 

 

Az ár meghatározásához tehát ismerni kell, az árat alakító tényezők számszerűsített értékeit, 

azaz a termelési költséget és az elvárt nyereséget. E tételek számszerűsítése viszont további 

pontosítást követel meg, azaz újabb adatok ismeretét feltételezi. A termelési költségek 

számszerűsítéséhez ismerni kell a kibocsátás volumenét is. Ennek ismeretében tehát az 

egységárat az alábbi összefüggés alapján kapjuk: 

 

 

Egységár = 
kibocsátásÖsszes

nyereségElvárt

kibocsátás Összes

 költségTermelési
  

 

 

Vizsgáljuk először csak azt az esetet, amikor eltekintünk a tervezett nyereségtől. E feltételezés 

mellett adódik, hogy  
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Egységár = 
kibocsátás Összes

 költségTermelési
 

 

 

Észre kell, hogy vegyük, ebben az esetben az egységár egyenlő az önköltséggel, tehát az 

árnak nincs nyereség tartalma. Ezt az árat nevezhetjük önköltségi árnak.  

 

A vázolt összefüggések értelmezése nem is jelent problémát, de ha konkrét feladat 

megoldásáról lenne szó, további pontosításokra van szükségünk. Ismert, hogy a költségek 

felmerülésének helye, ideje, nagysága stb. szoros összefüggésben van a kibocsátásokkal. 

Ebből következik, hogy az önköltségi ár számszerűsítése csak úgy lehetséges, ha ismerjük az 

összes kibocsátást. Fontos kérdés azonban, hogy mekkora legyen a kibocsátás volumene. Ha 

már több éves üzemelési tapasztalatunk van, akkor az elmúlt időszak tényszámait és egyéb 

szempontokat is figyelembe véve – pl. versenytársak, realizált fejlesztések várható 

forgalomnövelő hatása stb. – a kapacitáskihasználás könnyebben tervezhető. Egy induló 

vállalkozásnál - a kapcsolódó szempontokat is figyelembe véve - az a kapacitáskihasználás 

illetve termékvolumen tervezése lehet célravezető, amelynek bekövetkezését biztosra 

vesszük, illetve így tervezzük. Ennek ismeretében számszerűsíthetők az erőforrások, illetve 

azok költségei. Az erőforrások közül kiemelt szerepe van a humán erőforrások tervezésének. 

A kibocsátás ismeretében tehát a költségek számszerűsíthetők. Eddigi tanulmányainkból azt is 

ismerjük, hogy a termelési költségek adott hányada független a kapacitáskihasználástól, a 

termelés volumenétől. Ezeket a költségeket állandó költségeknek nevezzük. A kibocsátással 

összefüggésben lévő költségek adják a változó költségeket. Mindezek ismeretében a 

fentiekben közölt általános összefüggés pontosítható az alábbiak szerint 

 

 

Önköltségi ár = 
kibocsátásÖsszes

költségekfügg őForgalom költségek Állandó 
 

 

 

Az ár megállapításához szükségünk lesz a közvetlen és a közvetett költségek meghatározására 

is. A kapcsolódó költségek struktúráját szemlélteti a  34. ábra. Ahogy ez az ábrán látható, a 

szállásadás összes költsége közvetlen kapcsolódik a szállásadáshoz – mint közvetlen 

költségek -, valamint a kiegészítő tevékenységekhez, mint költséghelyhez. Ez utóbbi 

költségek a közvetett költségek lesznek, függetlenek a kapacitáskihasználástól, tehát állandó 

költségnek tekinthetők. (A későbbiekben, a tervezési feladatnál majd látni fogjuk, hogy ezeket 

a költségeket – mint közvetett állandó költségek - fel kell osztani az egyes alapfunkciók 

között. Erre azért van szükség, mert az árnak ezen költségekre is fedezet kell nyújtania).   

 

A költségek számszerűsítése után kerülhet sor az átlagár nyereségtartalmának 

számszerűsítésére. Az elvárt minimális nyereség számszerűsítésénél több szempontot kell 

figyelembe venni. Ezek az alábbiak lehetnek: 

 

 A tulajdonos/ok/ elvárásai, osztalékfizetés mértéke 

 A tárgyévben esedékes hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztési összege 

 A tárgyévben tervezett beruházás saját erő mértékének biztosítása 

 Tervezett biztonsági tartalék összege 
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 A lekötött tőke haszonáldozati költsége stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. ábra: Az árképzés egyik lehetséges struktúrája 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

A fenti tényezők számszerűsített értékei alapján tervezhető az elvárt adózás előtti eredmény 

nagysága az alábbi összefüggés alapján 

 

 

Adózás előtti eredmény = 
*

dókulcsaÁtlagos-1

eredményAdózott
 

 
*
Mivel az adókulcs az adóalapra és nem az adózás előtti eredményre vonatkozik, a kettő jelentősen 

eltérhet egymástól. Ezért indokolt egyfajta átlagos adókulcs alkalmazása, vagyis az utóbbi évek 

átlagadatai alapján az adókötelezettség és az adózás előtti eredmény arányát szerepeltetni”átlagos 

adókulcsként” 

 

Az egységnyi tervezett kapacitásra jutó adózás előtti eredményt (AEE) tehát az alábbi 

összefüggés számszerűsíti 

 

 

Fajlagos AEE =  
kibocsátásTervezett

AEE
 

 

 

A tervezett átlagárat tehát az alábbi összefüggés adja: 

 

Tervezett átlagár =
kibocsátás  Összes

AVK

kibocsátás  Összes

AEE

kibocsátás  Összes

FÁK  KÁK



 

Összes termelési költség 

Közvetlen költségek Közvetett költségek 

Közvetlen állandó 

költségek 

Közvetlen változó 

költségek 

Felosztott állandó 

költségek  

KÁK Arányosan 

változó költség  

AVK 

 

 

Közvetlen változó 

költségek 

FÁK 
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A fenti összefüggésben használt fogalmak értelmezése nem jelenthet problémát. Ha azonban 

az önköltségi ár számszerűsítése a feladat – mint ahogy ezt az előzőekben megfogalmaztuk – 

az eddigieknél konkrétabb megfogalmazásra van szükségünk a fenti összefüggésben szereplő 

fogalmak vonatkozásában.  

 

 

Fedezeti pontot adó ár = 
kibocsátás Összes

költségek függ ő Forgalom -költség Összes
 

 

 

A fentiekben vázolt elméleti összefüggések csak iránymutatásul szolgálhatnak, mivel azok 

gyakorlati megvalósítása rendkívül bonyolult és összetett feladat. Kiemelt szerepet kapnak az 

ágazati sajátosságok is.  

 

Ahogy ezt láttuk, az önköltség az árképzés kiinduló alapja. Tartósan az ár nem lehet kisebb, 

mint az önköltség. Ha a vállalat költségelőnnyel bír, akkor tud árat csökkenteni. Az 

alkalmazott árstratégiák olyan ár kialakítására irányulnak, amelyik a vevőt/fogyasztót a 

termék/szolgáltatás megvásárlására ösztönzi. Azok a piaci szereplők/versenytársak, akiknek a 

költsége alacsonyabb a versenytársakénál, nagyobb profitot képesek realizálni. A 

versenyképesség szempontjából tehát a költségek és a vállalat alkalmazott árstratégiája 

illetve árpolitikája a meghatározó. A stratégiai árpolitika az árszint hosszú távú 

meghatározását jelenti. Befolyásoló tényezői: 

 

 Költségek 

 Kereslet 

 Versenytársak. 

 

A taktikai árpolitika rövidtávon, a különböző árkorrekciók érvényesítése adott árpolitika 

keretei között. A vállalat árpolitikája az árképzés keretében, a konkrét árban ölt testet, illetve 

abban jelenik meg. 

 

Ahogy azt a kapcsolódó tananyag tárgyalásánál értelmeztük, a vállalat egyik fontos célja, a 

profit realizálása. Azt is láttuk azonban, hogy a cél többféle lehet. A különböző vállalati célok 

realizálásának is egyik fontos eszköze lehet az ár. A különböző vállalati célok alapvetően 

négy csoportra oszthatók, amelyek különböző vállalati orientációt tükröznek. 

 

1. Profitorientáció 

A profitorientáció adott nagyságú profit elérésére irányul. Ennek több oka lehet: 

például. fix kötelezettségek (részlet, tervezett osztalék, beruházáshoz szükséges saját 

erő biztosítása stb.) 

 

2. Értékesítési orientáció 

Az árbevétel maximalizálása a cél (a nagy működési tőkeáttétel miatt a piaci 

részesedés elérése v. növelése, piaci behatolás) 

 

3. Versenyorientáció 

A piaci pozíció megtartása, árkülönbségek fenntartása stb. 
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4. Költségorientáció 

A fedezeti pont elérése. 

 

E vállalati orientációkhoz megfelelő árképzési technikák társíthatók. Az adott árképzési 

technika adott esetben jellemző sajátossága a vállalat profiljának, pl. idegenforgalmi 

szolgáltatást nyújtó vállalatok, légitársaságok stb.   E technikákat az alábbiakban foglaljuk 

össze:  

 

1. Profitorientált árképzési technikák 

Fő jellemzőjük, hogy figyelembe veszik a befektetett tőke nagyságát. (Ha az ágazat rendkívül 

tőkeigényes, a haszonáldozat költséggel indokolt számolni). Ilyen szemléletet érvényesítenek 

az alábbi árképzési technikák: 

 

a/ Tervezett megtérülési rátán alapuló árképzés Hubbart-formula alapján. A módszer 

előnye: a tervezett profit elérésére fókuszál, összhang a bevétel, költség és árak között, a 

számítása viszonylag egyszerű. A módszer hátrányaként értelmezhető, hogy nem veszi 

figyelembe a keresletet, a kihasználtság becslésének túl nagy szerepe van, a marketing mix 

egyéb elemeit figyelmen kívül hagyja. 

 

b/ Határérték számításon alapuló árazás. Elméleti hátterét a kereslet-kínálat viszonya teremti 

meg.  

 

2. Értékesítés-orientált árképzés 

a/ Marketing-orientált árazás. /A szállásadás területén alkalmazott árképzési technika/. 

Különböző elosztási csatornákon keresztül történik (történhet) az értékesítés. Figyelembe 

veszi: 

o a költségeket 

o versenyhelyzetet 

o kereslet alakulását 

o vállalati célokat. 

Az árképzés folyamata: 

1. Piacszegmentálás-célpiac meghatározása 

2. Versenytársak azonosítása (kutatási munkával feltárni) 

3. A termék pozicionálása és a listaár (rack rate) meghatározása 

4. Alternatív értékesítési csatornák meghatározása 

5. A számunkra megfelelő értékesítési csatornák kiválasztása (a jutalék mértékének 

rögzítése) 

6. Árengedmények rendszerének kidolgozása, és csatornánkénti számszerűsítése. 

Szolgálják egyidejűleg a vállalati célokat és a csatorna elvárásait.  

7. A szálloda árbevételének meghatározása. 

8. A jövedelmezőségi elvárásoknak, kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése. A 

tervezett profit elérhető-e az alkalmazni kívánt értékesítési stratégiával 

Ismert: Tervezett profit 

 Tervezett költségek 

 Tervezett ért.csatornák /adott ár x ért.szoba/ 

Ha nagy az eltérés, korrekciót kell végrehajtani. 

  Az eredménykiesés egyenlő kell, hogy legyen 

  az árbevétel csökkenésével, mivel a költségek változatlanok. 

 



 

 

 

142 

Ha az eredménykiesés mértéke a tervezettől lényegesen eltér, felül kell vizsgálni a marketing-

orientált árkalkulációnkat. /A marketing-orientált árkalkuláció a gyakorlatban az ármatrix-

ban valósul meg./ 

 

b/ Presztízs árazás 

Végső soron az ár-érték kapcsolatán alapszik. Nevezetesen, hogy egyes termékek esetében 

magasabb ár nagyobb társadalmi presztízst tükröz. Bizonyos fogyasztói rétegeknél (a 

tehetősebbeknél) kifejezetten keresletnövelő hatású. Például a magasabb kategóriájú szállodák 

illetve a presztízs termékek esetében jellemző ez az árazás. /Presztízs termékek keresleti 

görbéjét a 35. ábra szemlélteti.). Gyakorlati alkalmazása 

- a gyakorlati tapasztalatok alapján a becslésnek fontos szerepe van 

- a fogyasztói magatartás vizsgálata, elemzése, a versenytársak elemzése adhat 

támpontokat. 

 

c/Vezető árak alkalmazása 

A kínált szolgáltatások közül egy adott szolgáltatás vonzó a piac számára, ez pozitívan hat a 

többi termék árára is. Ezen alapulnak a vezető árak. Alkalmazásának módszere, amit 

„csaliárnak” is neveznek: pl.: a szállodai gyakorlatban, délután ingyenes kávé és sütemény, 

mint csalétek. 

 

                         

 

 

       Ár 

 

        Kereslet 

 

            

 

                       P2 

 

 

 

                         P1 

 

                                                                                      Q1                  Q2 

                      Mennyiség  

 

35. ábra: A presztízs termékek keresleti görbéje 

 

 

d/ Pszichológiai árazás 

Olyan áruknál jelentkeznek a pszichológiai tényezők, amelyek kevésbé megfoghatók, nehezen 

érzékelhetők. 

- Elfogadható ársávok alkalmazása. 

Minimum-maximum ár. A fogyasztó szívesebben választja az átlagárat. A szélső 

értékeket pszichikailag vagy gazdasági megfontolásból előnytelennek tartja. (A 

legolcsóbbat szégyelli kiválasztani, a legdrágább nem éri meg számára.) 

- „Kilencre” végződő árak 
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Akkor bír jelentős hatással, ha a kilencesre végződő szám az utolsó az adott 

nagyságrendben (pl. 99 és 100) 

 

3.Versenyorientált árképzés 

 

a/ A piacvezető követésén alapuló árazás. Elterjedtnek mondható árképzés a szállásadásban 

és a vendéglátásban egyaránt. A piacvezető az a versenytárs, aki az adott piacon a legnagyobb 

részesedéssel bír. Az ár meghatározásánál a piacvezető árát veszik alapul. Pl. a piacvezető ára 

10.000 Ft/szoba, akkor „ez alá megy” a vállalat pl. 10 %-kal alacsonyabb árat alkalmaz 9000 

Ft/szoba. Előnye, hogy piaci pozícióját megtartja. Hátránya, nincs mögötte kalkuláció 

(költség, elvárt eredmény, stb.) 

 

4. Költségorientált árképzés 

Elsősorban a vendéglátásban elterjedtek, mivel ott nagyobb az anyagfelhasználás (lásd: 

költségszerkezet). Figyelembe veszi a költségeket és az elvárt nyereséget. Meghatározásánál 

tehát ezek a tételek dominálnak. Olyan költség típusú árhoz vezet, ami átlagjelleggel bír. 

Ebből eredően számos jogcímen adott árengedmény hatását külön számítással kell 

számszerűsíteni. A változó kapacitáskihasználás /szállásadásban és a vendéglátásban is/ olyan 

sajátosságokat okoz, ami más ágazatokban szokásos magatartásmóddal ellentétes. Magas 

kihasználtság esetén árcsökkentés helyett áremelés; főszezonban alkalmazott árak) 

 

a/ Költségfelár alkalmazása 

Elsősorban a vendéglátásban (ételek, italok) alkalmazzák. A szobaár megállapításánál is 

klasszikus módszernek számít. 

b/ Költség multiplikátor-elven alapuló árazás (Faktorárazás) 

A költségfelár árazás egyik sajátosformája. A termék önköltségét egy fix értékkel (faktor vagy 

multiplikátor) szorozzuk és így kapjuk meg az eladási nettó árat. Ez az árképzés szintén a 

vendéglátásban használt árazási forma. A faktor értéke nagy szóródást mutathat. Étkezési 

adagok esetében 1-4, de pl. egy kávézóban a presszó kávé faktora 30 is lehet. A faktor 

nagyságát nagyon sok tényező befolyásolja.  

 

c/ Fedezeti pont számításán alapuló árazás 

Cél: Annak az árnak a megállapítása, amely mellett nem képződik eredmény. Az ár az 

önköltséggel egyezik meg. (Lásd: Fedezeti volumen, fedezeti pont számítása) 

 

Taktikai árpolitika 

Az ármátrix összeállításánál alkalmazható illetve alkalmazzuk meghatározott szempontok 

jogcímek szerinti árdifferenciálást jelent. (Lásd: Ármátrix 16. táblázat.) 

Végső soron a szobák – különböző szempontokat figyelembe véve – átlagon aluli, vagy ennél 

magasabb áron való értékesítésről van szó. Az árdifferenciálás szempontjai „jogcímei” 

különbözőek lehetnek: 

 

- Időbeli árdifferenciálás (elő-, közép-, fő- és utószezonban alkalmazott árak), de 

szálloda típusának megfelelően más szempont is lehet 

- Célcsoport szerinti differenciálás (pl.: szakmai szervezetek tagjai, hosszabb 

tartózkodási idő, gyermek kedvezmények stb. 

- Forgalomtól függő árdifferenciálás (Turistacsoportoknak adott engedmények 

(létszám, látogatási gyakoriság függvényében), a rendelések koraisága, előleg fizetése, 

stb. 
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- Értékesítési csatornák szerinti árdifferenciálás (Utazási irodáknak, közvetítőknek 

adott engedmények, a jutalékok szerepe). 

 

Kondíciós politika 

A fogalom alatt a szállodaiparban szokásos fizetési módokat értjük. A fizetési módok 

lehetnek: 

- Készpénz 

- Bankkártya 

- Hitelkártya 

- Üdülési csekk 

- Átutalás 

- Utalvány (voucher): a foglaló utazási iroda állítja ki és adja át a vendégnek. A 

szálloda számlát állít ki, és az utalvánnyal együtt benyújtja az utazási irodának. Az 

iroda a jutalékkal csökkentett számlaösszeget átutalja a szállodának) 

 

Yield-menedzsment 

A vállalat olyan aktív taktikai árpolitikát folytat, a piacon olyan árváltozattal jelenik meg, 

amellyel a forgalmat és a hozamot egyaránt növelni tudja. Lényege: az ár, kereslet és 

keresleti struktúra ismerete. Tehát a különböző árakat, különböző időpontban, különböző 

csoportok számára felkínálni. (A légitársaságoknál kezdték el alkalmazni.) 

 

Alkalmazásának feltétele: 

 ár (a kereslet reagálása az árváltozásra) 

- a vendégszegmensek kik (egyedi, üzleti, üdülési célból utazás) ismerete 

- a vendégszegmensek foglalási szokásainak ismerete 

- a foglalás nélkül érkező vendégek száma 

- a lemondások volumene, számának ismerete 

- a „no show” ráta ismerete. 

 

A szállás-yield kifejezőereje mutatja: 

 

Yield % =  100*
forgalom szállásLehetséges

forgalom szálláselértnTénylegese
  

 

 

A nettó árbevétel (ÁFA-val engedményekkel csökkentett bruttó árbevétel) tervezése a fentiek 

alapján – az ár ismeretében - nem jelenthet különösebb nehézséget. Az árbevételt a 

piackutatás során előre jelzett értékesítési adatok alapján célszerű tervezni. A tervezett nettó 

árbevétel az árutermék és az egységár (nettó) szorzata. Abban az esetben, ha az értékesítési 

árak a tervévben változnak, ennek az árbevétel alakulásában is – természetesen – meg kell 

jelennie. A tervezett nettó árbevétel időbeni tagolása, annak struktúrája meg kell, hogy 

egyezzen a többi tervrész időbeni tagolásával.  

 

A termelési terv készítése, tartalma 

A termelő tevékenységet folytató vállalatoknak az értékesítési terv mellett a vállalat termelési 

feladatait is meg kell tervezniük. A termelési feladat tervezése tehát végső soron a vállalat 

adott évi hozamának a megtervezését jelenti természetes mértékegységben és pénzértékben. 

Nyilvánvaló, hogy az értékesítési és a termelési terv között nagyon szoros kapcsolat van. 

Ennek ellenére a kétféle terv nem szükségszerű, hogy megegyezzen egymással. Ennek több 

oka lehet: 
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 A két tevékenység – mármint a termelés és értékesítés – időben eltér 

egymástól. Ezért az adott évben az értékesített termékek volumene, lehet több 

vagy kevesebb is, mint az adott év termelési tevékenységének kibocsátása 

(például a tervévben kerül értékesítésre az előző évben termelt, készleten lévő 

termék). 

 A termék-előállítás szükségszerű velejárója, hogy befejezetlen termelés, 

félkész-termékek képződjenek (például a mezőgazdasági vállalatoknál az őszi 

vetésállomány, az elvégzett talajmunkák, a keltetőgépben lévő tojás, 

iparvállalatoknál például a legyártott alkatrészek, amelyek szükségesek a 

késztermék gyártásához, azokba beépítésre kerülnek stb.). 

 A vállalat adott esetben – átgondolt kereskedelmi politikája alapján – készletre 

is termelhet, vagy saját vállalkozásban végzett beruházást valósíthat meg stb. 

 

Az előzőekben vázolt esetek hatásait is figyelembe véve megállapítható, hogy az értékesítési 

és termelési tervben tervezett termékek a saját termelésű készletek és az aktivált saját 

teljesítmények állományváltozásával térnek el egymástól. 

A termelési terv készítésénél tehát az értékesítési tervből indulunk ki, és azt korrigáljuk a saját 

termelésű készletek tervezett változásával, valamint az aktivált saját teljesítmények értékével. 

A termelési terv az alábbi tételeket foglalja magában: 

 Értékesítésre kerülő késztermékek 

 Értékesítésre kerülő félkész termékek 

 Értékesítésre kerülő szolgáltatások 

 Aktivált saját teljesítmények értéke 

 Saját termelésű készletek állományváltozása 

  - Befejezetlen termelés 

  - Félkész termékek 

  - Késztermékek 

 

Az előzőekben felsorolt tételeket – értelemszerűen – természetes mértékegységben és 

pénzértékben is megtervezzük. E tételek pénzértékben történő számbavétele közvetlen 

önköltségen kell, hogy történjen. A közvetlen önköltség az alábbi összefüggés alapján 

számszerűsíthető: 

hozamÖsszes

értékeékmellékterm-költségközvetlenÖsszes
 

 

A termelés tervezésénél egyidejűleg többféle mértékegységet kell alkalmazni attól függően, 

hogy a termelési tervben milyen termék illetve szolgáltatás kerül előállításra, vagy hogy a 

termelési terv az üzleti terv mely másik részéhez szolgál alapul. Az elmondottaknak 

megfelelően a használható mértékegységek az alábbiak: 

a/ Természetes mértékegység: A termelési folyamat eredményét természetes 

mértékegységben is mérni kell (tonna, munkaóra, műszakóra stb.) mivel az 

önköltségszámításhoz, árkalkulációhoz is ismerni kell a termelt mennyiséget.  

b/ Gazdaságtechnikai mérőszámok: Szolgáltatási tevékenységek hozamának 

számbavételénél alkalmazzuk e mérőszámokat, pl. tonnakilométer, normálhektár stb. 

Olyan termelési folyamatok esetében, ahol a termelési folyamatban többféle termék 

keletkezik, szükség van az egyes termékek vezértermékre történő átszámítására. Ezek a 

termelési folyamatok jellemzően a mezőgazdaságban fordulnak elő, pl. egy db anyajuh 

hozama: gyapjú, született bárány, tej. A termékeket vezértermékre számítjuk át, és ebben 
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fejezzük ki a termelt hozam mennyiségét. Ebben az esetben a vezértermék = 

gyapjúegyenérték. 

c/ Számított mértékegység: A termelési tevékenység sajátosságaitól függ, pl. a szállodák 

esetében vendégéjszaka (egy vendég egy éjszakát tölt a szállodában, tehát 

vendégszám*tartózkodási idő(nap), 

c/ Pénzérték: A pénz az egyetlen közös nevezőre hozáshoz alkalmas mérőszám. A hozam 

pénzértékben történő kifejezése a termelési értékkel egyenlő.  
A termelési tervben elsősorban a bruttó típusú termelési érték kategóriákat határozzuk meg. 

Ezen kategóriák az alábbiak: 

 Készárutermelés értéke 

 Befejezett termelés értéke 

 Teljes termelési érték 

 Bruttó termelési érték 

Az egyes kategóriák kiszámítása, illetve az egyes kategóriák közötti összefüggések 

megállapítása a 37. ábra alapján történhet. Az ábrában szereplő termelési érték kategóriák – 

értelemszerűen – nettó eladási áron, illetve előállítási közvetlen önköltségen számítandók. A 

számításoknál figyelmen kívül kell hagyni az ELÁBÉ-t  (eladott áruk beszerzési értéke) és az 

alvállalkozói teljesítményeket, mivel e tételek nem tekinthetők a vállalat saját 

teljesítményének. 

A termelési terv készítésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni a termelési folyamat 

sajátosságait. A mértékegységek megválasztásánál a sajátosságok fontos szerepet kapnak. A 

gyakorlati tervező munka során tehát többféle mértékegységgel kell terveznünk. Ahogy erre 

már utalás történt, a termelési terv a vállalat valamennyi tevékenységét felöleli.  

A termelési tervet – összhangban az üzleti terv egyéb részeivel – (pl. pénzforgalmi terv, 

termelési egységek terve stb.) térben és időben egyaránt le kell bontani annak érdekében, 

hogy meghatározzuk az egyes termelőegységek konkrét feladatait, a termelési feladatok 

időbeni tagolását. A termelési terv lebontása nagymértékben befolyásolja a termelés 

ütemezését, a kapcsolódó határidők tartását, a készletgazdálkodást, a külső források 

igénybevételét stb., végső soron a vállalat eredményét. 

 

Sor-

szám 

Megnevezés 

1 + Értékesítendő késztermékek nettó árbevétele 

2 ± Késztermékek készletérték változása 

3 + Saját célú teljesítmények aktivált értéke 

4 + Értékesítendő félkész termékek nettó árbevétele  

5 KÉSZÁRU TERMELÉS ÉRTÉKE (1+2+3+4) 

6 + Értékesített ipari szolgáltatások nettó árbevétele 

7 + Megrendelésre végzendő ipari szolgáltatások nettó árbevétele 

8 BEFEJEZETT TERMELÉS ÉRTÉK (5+6+7) 

9 ± Befejezetlen termelés állományváltozása 

10 ±Félkész termékek készletváltozása 

11 TELJES TERMELÉS ÉRTÉKE (8±9±10) 

12 + Másodlagos tevékenységek termelési értéke 

13 BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK (11+12) 

 

37. ábra:  A termelési érték-kategóriák tartalma és számítása 
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Az aktivált saját teljesítmények állományváltozásának számszerűsítése tehát az alábbi 

összefüggés alapján tervezhető: 

                                    

Megnevezés Nyitó érték 

(ezer Ft) 

Záró érték 

(ezer Ft) 

Változás 

(ezer Ft) 

Saját termelésű készletek    

Saját vállalkozásban végzett 

beruházások 

   

Összesen    

 

Az egyéb bevételek tervezése az üzleti terv más részeihez kapcsolódóan és a számviteli 

előírásokat is figyelembe véve történik, pl. céltartalékok tervezése, üzemviteli állami 

támogatások tervezése, kapott kötbérek stb. A kapcsolódó tételeknél jó támpontot adhatnak az 

előző év tényadatai is.  

 

A termelési költségek tervezésének feladata a termelési tervben rögzített tevékenységek 

zavartalan viteléhez szükséges és indokolt költségek számszerűsítése. Ennek ismerete 

elengedhetetlenül szükséges az eredmény számszerűsítéséhez, de a takarékos 

költséggazdálkodás, a költségek alakulásának ellenőrzéséhez is fontos információt ad. A 

költségek összegét a felhasznált ráfordítások mennyisége és egységáruk szorzata adja. A 

tervezés történhet: 

 költségnementként, 

 költséghelyenként és 

 költségviselőként. 
  

A költségek tervezésének alapja a felhasznált ráfordítások volumenének ismerete, természetes 

mértékegységben. Ráfordítások között terveznünk kell az anyagjellegű, a személyi jellegű, 

valamint az egyéb ráfordításokat. Az egyes ráfordítások mennyiségét – a termelési folyamat 

sajátosságait is figyelembe véve – célszerű részletesen, főbb ráfordítás-féleségenként is 

megtervezni. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a ráfordítás fogalmán a számvitel mást 

ért, mint ahogy e tervezés során azt használjuk. A tervezés során az üzemgazdasági 

szempontoknak megfelelően használjuk a ráfordítás fogalmát. Ismert, hogy a forgóeszközök 

körforgása révén zajlik a termelési folyamat, a folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, 

hogy a forgóeszközök csoportjai egymás mellett, egyidejűleg létezzenek. A forgóeszközökön 

belül a készletek vannak túlsúlyban, a velük való gazdálkodás színvonala tehát alapvetően 

befolyásolja a gazdálkodás eredményének alakulását. A készletekhez tartoznak: 

 anyagok, 

 befejezetlen termelés és félkész termékek, 

 növendék, hízó és egyéb állatok, 

 késztermékek, 

 áruk, 

 készletre adott előlegek. 

 

Azon túlmenően, hogy például a részletes anyagbeszerzési terv alapján a költségek, a 

készletértékek stb. is pontosabban tervezhetők, a vállalat fontosabb beszállítói is 

megnevezésre kerülnek az üzleti tervben. Ennek ismerete pedig a forrásnyújtók számára ad 

fontos információt a kapcsolódó kockázati tényezők minősítése szempontjából. A gyakorlati 

tervezés során az anyagszükséglet tervezését általában az anyagfelhasználásban döntő 

szerepet játszó anyagféleségre, az úgynevezett „A” csoportba tartozókra készítik csak el. A 

továbbiakban a vásárolt készletek, tehát az anyagok és áruk (kereskedelmi készletek) 
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tervezési feladatait tekintjük át, mivel az anyag- és árubeszerzés képezi kiindulási alapját a 

többi készlet féleségék „létének” is. Ebből viszont az következik, hogy a vállalat számára 

szükséges anyagmennyiség tervezéséhez a termelési tervből kell kiindulni. Már láttuk, a 

termelési terv tartalmazza, hogy a vállalat milyen termékeket, milyen mennyiségben és 

milyen ütemezésben tervez előállítani. Az anyagszükséglet tervezése tehát összhangban kell, 

hogy legyen a termelési terv részletezettségével, és időbeli tagolásával, ütemezésével. Ennek 

fontosságát az is alátámasztja, hogy az anyagszükségleti terv alapján tudjuk megtervezni – a 

pénzügyi tervben – az anyagköltséget, és ennek alapján ütemezzük – a pénzforgalmi tervben – 

a kiadásokat.  

 

A terv elkészítéséhez ismerni kell tehát: 

 a termelési feladatokat, 

 az anyag-felhasználási normákat és 

 az egyéb tevékenységek volumenét. 

 

Az alapanyagokon kívül szükséges egyéb anyagféleségeket (segédanyag, üzem- és 

kenőanyag, fűtőanyag stb.) felhasználási jellemzők alapján lehet tervezni. A felhasználási 

jellemzőket különböző, egyszerű statisztikai módszerekkel (átlagszámítás, arányosítás stb.) 

határozzuk meg. Az összes szükséges anyagmennyiséget a felhasználási jellemzők egységére 

jutó fogyasztás és a tervidőszak jellemzőjének szorzata adja. Ha pl. a fajlagos 

gázolajfogyasztás 8 l/100 km, a tervezett futásteljesítmény 50 ezer km, az összes 

gázolajszükséglet: 50000 x 8 = 40 ezer liter. 

Az anyag-felhasználási normák közül a leginkább elterjedtek az alábbiak: 

Nettó anyag-felhasználási norma: a termékbe ténylegesen beépült anyagmennyiséget 

mutatja. 

Bruttó anyag-felhasználási norma: a nettó normán felül tartalmazza az előállítás 

során keletkezett hulladékot, veszteséget. (Ez alapján történik a raktári anyag-

kivételezés) 

Beszerzési norma: a bruttó normán felül tartalmazza a selejt miatti többlet fajlagos 

anyagfelhasználást, valamint a fajlagos szállítási és tárolási veszteséget is. 

 

Az előzőekben értelmezett normák között fennálló összefüggés tehát: 

 

 

 

 

 

 

 

 + 
 

 

 

Az anyag-felhasználási normákat a gyakorlatban a bruttó anyag-felhasználási norma %-ában 

is kifejezik. A viszonyítás alapja tehát a bruttó norma, ez képezi a 100%-ot. 

 

Az anyagszükségletet főbb anyagféleségenként tehát az alábbi összefüggés alapján 

tervezhetjük: 

 

 

Beszerzési  norma 

Selejt + Egyéb fajlagos veszteség Bruttó norma 

Nettó norma Hulladék 
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A tervezett alapanyag szükséglet képezi a közvetlen anyagköltség tervezésének alapját. A már 

ismert összefüggés alapján: 

 

 

 

 

 

Az alapanyag szükséglet ismeretében kerülhet sor az alapanyag beszerzési terv 

összeállítására. A tervezés a mérleg-módszer alapján történhet. Ennek megfelelően: 

 

 

 

 

 

Az előző összefüggésből adódik, hogy: 

 

 

 

 

 

A felhasználás az anyag-felhasználási tervből ismert. A nyitókészlet az előző időszak 

zárókészletével azonos. Problémásabb a zárókészlet nagyságának meghatározása. A 

zárókészlet tervezése általában az átlagkészlet segítségével történik. Ennek megfelelően:  

 

 

 

 

 

 

A minimális készletet az alábbi összefüggés adja: 

 

 

 

 

 

A minimális készlet azt a készletszintet jelöli, amelynél alacsonyabb készletszint a vállalatnál 

nem lehet. A folyókészlet a két egymást követő beszállítási időpont közötti időszak 

anyagszükségletét fedezi.  
 

 

A költségnemenkénti tervezés általánosan elterjedt gyakorlatnak tekinthető. A költségek 

megjelenési formája szerinti tervezést jelenti. A költségnemek az alábbiak: 

 Anyagjellegű ráfordítások tervezését részben az anyagszükségleti terv alapján, az 

igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásokat a kapcsolódó üzletiterv-részben szereplő 

adatok alapján végezzük. Az ELÁBÉ esetében a tervezéshez az áruforgalmi terv 

szolgáltatja az alapadatokat. 

Alapanyag szükséglet = Tervezett termelés * Beszerzési norma 

Közvetlen anyagköltség = Alapanyag szükséglet * Egységár 

Nyitókészlet + Beszerzés = Felhasználás + Zárókészlet 

Beszerzendő mennyiség = Felhasználás + Zárókészlet – Nyitókészlet 

Zárókészlet = 
2

etFolyókészl
készletMinimális   

Minimális készlet = Törzskészlet + Biztonsági készlet 
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 A személyi jellegű ráfordítások tervezése a humán erőforrás-szükségleti terv és a 

bérezési, ösztönzési rendszer alapján történik. A személyi jellegű költségek tervezésekor 

három költségtételt kell figyelembe venni: bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, 

valamint bérjárulékok. A bérköltség a tevékenység folyamán igénybe vett és felhasznált 

élőmunka ellenértékeként elszámolt pénzbeli és természetbeli munkabér, munkadíj, amely 

lehet időarányos és teljesítményarányos. Ennek megfelelően a munkabér tervezése eltérő 

lehet. Időarányos munkabér esetén meg kell terveznünk az adott időszakban ledolgozott 

munkaidő hosszát – melyet általában munkaórában fejezünk ki –, valamint annak 

egységárát, általában órabér (bruttó) formájában. Állandó alkalmazott esetén ez 

kifejezhető egy összegben havi bruttó bér formájában is, amely mögött a törvényi 

előírásnak megfelelő heti 40 munkaóra ráfordítás szerepel. Teljesítményarányos 

bérköltség tervezésekor a kiindulási alap az adott időszakban elvégzett munka mennyisége 

(például: db, kg, m
2
 stb.), melyet annak egységárával megszorozva határozható meg a 

bérköltség. 

 

A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem 

bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen 

összegek le nem vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a 

vállalkozó által fizetendő (fizetett) személyi jövedelemadó összegét is. Itt kerül tervezésre 

és elszámolásra például a munkába járás költségtérítése, belföldi kiküldetés (saját 

gépjármű használata) költsége, különböző kafetéria juttatások költsége stb. 

 

Bérjárulék a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi 

hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, 

adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a 

foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. Ennek 

meghatározása mindig az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján történik.  

 

 Az értékcsökkenési leírás tervezésénél az immateriális javak és a tárgyi eszközök 

tervezett állományváltozása, valamint a vonatkozó számviteli előírások alapján kell 

eljárni. Az értékcsökkenési leírás tervezése elválaszthatatlan eleme a befektetett eszközök 

állományi szintű tervezésének (17. táblázat), amelyben az értékcsökkenési leírás – 

továbbiakban ÉCS -, mint csökkentő tétel jelenik meg, ezért az adott időszakban az adott 

befektetett eszköz záró nettó értéke meg kell, hogy egyezzen annak záró bruttó értéke és 

az addig elszámolt elszámolt összes (halmozott) ÉCS különbözetével. Az adott 

időszakban elszámolt ÉCS-en kívül csökkentheti a befektetett eszközök értékét a 

befektetett eszköz értékesítése, vagy más vállalkozásba apportként való bevitele, a terven 

felüli leírás vagy selejtezés stb. is. Ezzel párhuzamosan növelő tétel lehet a befektetett 

eszköz vásárlása, a kapott apport, valamint a saját előállításban megvalósult beruházás. Ez 

utóbbi esetben a közvetlen önköltségen számított értéket aktivált saját teljesítmények 

állományváltozása címén is figyelembe kell venni, az összköltséges 

eredménykimutatásnál.. 

 

 Az egyéb ráfordítások az üzleti évben tervezett intézkedések alapján – pl. befektetett 

tárgyi eszközök értékesítése –, és az előző időszak tényadatai alapján becsült értékek 

figyelembevételével tervezhetők. 

 

A költséghelyenkénti tervezés nem kevésbé fontos, mint a költségnemenkénti tervezés. A 

költségek ugyanis mindig valahol, valamilyen cél(ok) érdekében merülnek fel. Mivel egy 

adott vállalat nagyon sokféle tevékenységet folytat – termelő, szolgáltató tevékenység stb.- a 
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költségek felmerülésének időpontjában nem mindig állapítható meg, hogy az adott költség 

közvetlenül mely tevékenység érdekében merült fel, tehát elsődlegesen csak a felmerülés 

helye határozható meg. Ilyen költséghelynek tekinthető pl. a raktározás, a segédüzemi 

szolgáltatások, a javítóműhely stb. Ezen költséghelyek költségeit szintén költségnemenként 

kell megtervezni, és különböző vetítési alapok felhasználásával a tevékenységekre, illetve 

költségviselőkre  – közvetlen költségként – felosztani. Ez utóbbi költségeket összetett 

költségeknek is nevezik.  

A költségviselők szerinti költségtervezés – költségnementként, illetve az alkalmazott 

kalkulációs tételeknek megfelelő bontásban – a hozamok közvetlen önköltségének tervezését 

alapozza meg, összhangban a vállalat önköltség-számítási szabályzatában lefektetett elvekkel. 

A költségek tervezésének többféle módszere ismert, melyeket önállóan vagy kombináltan is 

lehet alkalmazni. 

 A báziskorrekción alapuló módszer lényege az, hogy a bázisidőszak költségeit 

korrigáljuk, a tervidőszak feltételrendszeréhez igazítjuk. Ilyen korrekciós tétel pl. 

csak a bázisidőszakot jellemző rendkívüli költségek levonása, pozitív korrekciós 

tételként – tehát növelendő tételként – kell viszont figyelembe venni a 

tervidőszakra jellemző költségtételeket, az árváltozásokat, a személyi jellegű 

ráfordításokban tervezett növekedést. 

 A normák alapján történő költségtervezés a költségviselőnkénti tervezésnél 

alkalmazható. A módszer elnevezése is arra utal, hogy ennek a költségtervezésnek 

az alapját a különböző anyag- és költség normák képezik. 

 A rugalmas (flexibilis) költségtervezés módszere a költségek költséghelyenkénti 

tervezésére alkalmazható eljárás. Ezen módszerrel a költségek tervezése költség 

csoportonként, a költségjellemző és a reagálási fok ismeretében történik. A 

költségjellemző olyan, természetes mértékegységben kifejezhető mérőszám, 

amelynek változása a kapcsolódó költségcsoport alakulására döntő hatással van. 
A reagálási fok számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmezzük a fenti összefüggéseket egy egyszerű példán keresztül. A változó költségek és az 

árbevétel között fennálló kapcsolat reagálási foka a bázis időszakban 0,8. A bázisidőszak 

árbevétele 100 millió Ft, a tervezett árbevétel 110 millió Ft. Milyen összegű fedezeti 

hozzájárulás-többlet tervezhető a tárgyidőszakban? 

Értelmezzük a feladat alapján a kapcsolódó fogalmakat: 

 

 Fedezeti hozzájárulás: Árbevétel – Változó költségek 

Költségjellemző: Árbevétel 

Költségcsoport: Változó költségek 

Reagálási fok:  0,8 

 

100 *
%  változásalemz őKöltségjel

a-% tozásKöltségvál
  %fok Regaálási   

A költségváltozás % = (Reagálási fok % * Költségjellemző változása %)*100 
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Számszerűsítsük az összefüggéseket: 

 A költségjellemző változása % = % 10  100 x 
Ft millió 100

Ft millió 110
  

 A költségváltozás %-a = (0,8 x 0,1) x 100 = 8 % 

 Fedezeti hozzájárulás-bázis időszakban = 100 – 80 = 20 millió Ft 

 Fedezeti hozzájárulás-tárgy időszakban = 110 – ( 80 x 1,08)  = 23,6 millió Ft 

Fedezeti hozzájárulás-növekmény = 23,6 – 20 = 3,6 millió Ft 

 

A nulla bázisú költségtervezés (Zero-Base-Budgeting ZBB) elsősorban a közvetett 

(általános) költségek tervezésénél alkalmazható eljárás. A módszer a funkcionális 

területekre koncentrál. Nem a bázis időszak adataiból indul ki, hanem a 

tervidőszakban elvégzendő feladatokat, tevékenységeket veszi alapul, e tényezők 

figyelembevételével történik a költségek tervezése.  

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a kapcsolódó elemzéseknél, árképzésnél stb. nem lehet 

nélkülözni a költségek állandó és változó költségekre való elkülönítését. Az állandó 

költségek azok, amelyek függetlenek a termelés színvonalától, volumenétől, akkor is 

felmerülnek, ha termelés nem folyik. Tipikus állandó költségnek tekinthető az 

értékcsökkenési leírás, az alapbér, annak járulékvonzata stb. Azonban látni kell azt is, hogy 

gazdasági elemzéseknél gyakran az elemzés célja dönti el, hogy mit tekintünk állandó 

költségnek. A változó költségek azok, amelyek csak akkor merülnek fel, ha termelés folyik. 

A hozam és a költségek alakulása között fennálló kapcsolat alapján a változó költségek 

lehetnek arányosan változó, progresszíven változó és degresszíven változó költségek.    
 

A pénzügyi műveletek eredményének tervezéséhez szükséges alapadatok egyrészt a 

pénzforgalmi tervből nyerhetők (pl. a fizetendő kamatok a kölcsönök, hitelek után), másrészt 

a pénzügyi befektetések után várható osztalékok, részesedések összegét kell megtervezni. 

 

A rendkívüli eredményt az adott tervévben realizálandó, nem ismétlődő, azaz eseti jellegű 

gazdasági események alapján lehet csak megtervezni. Ilyen eseti gazdasági események 

lehetnek pl. átvett pénzeszköz, az ellenérték nélküli (térítés nélküli) átadások stb. Kiemelten 

kell megemlíteni, hogy rendkívüli tételként kizárólag a Számviteli törvényben nevesített 

tételeket lehet szerepeltetni.  
 

 

 

Az eredmény számszerűsítését annak egyes tételeit – összköltség eljárás esetén - a 17. 

táblázat, a forgalmi költség eljárással történő eredménykimutatást a 18. táblázat mutatja.  
 

A kétféle levezetésben az üzemi tevékenység eredményének számszerűsítése más 

értékkategóriák alapján történik, de azonos eredményt kapunk. Ennek oka az alábbi 

összefüggésben keresendő: 
 

Tárgyévi összes költség ± Aktivált saját teljesítmények értéke = Értékesítés közvetlen és 

közvetett költségei 
 

Ha jobban megfigyeljük a forgalmi költség eljárás alapú eredménytervet (18. táblázat) az ott 

szereplő költségtételeket, akkor fel kell, hogy tűnjön számunkra az, hogy ezen eljárás során 

csak az értékesítésre kerülő termékek közvetlen költségen számított értéke és a fel nem osztott 

költségek szerepelnek. Az aktivált saját teljesítményekre jutó közvetlen költséget tehát 

figyelmen kívül hagyjuk, nem számolunk vele. Az összköltséges ereménykimutatás esetén a 

költségek a vállalat összes költségét tartalmazzák, amelyeknek egy része viszont az aktivált 
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saját teljesítmények állományváltozásának értékében van. Mivel e tétel esetén a költség 

vagyonná transzformálódik, korrekciós tételként kezeljük, azaz ha a változás pozitív, akkor 

hozzáadjuk az árbevételhez, ha állományértékük csökkent, akkor levonjuk az árbevételből.   
 

A termelő és szolgáltató vállalatok gyakran elkészítik az eredménykimutatás részeként az 

egyes tevékenységek  

 fedezeti összeg tervét, 

 a közvetett költségek tervét, 

 az egyéb bevételek és ráfordítások tervét, 

 a pénzügyi műveletek eredménytervét és 

 a rendkívüli ráfordítások eredménytervét is. 

 

Megjegyezzük, hogy a forgalmi költséges eredményterv az üzemi tevékenység eredményének 

megállapítása után megegyezik az összköltséges eredménytervvel.  

 

17. táblázat:  Összköltség eljárással készülő eredményterv 

                                                                                                                                   me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Értékesítés nettó árbevétele              

Aktivált saját teljesítmények értéke              

Egyéb bevételek              

    Anyagjellegű ráfordítások              

    Személyi jellegű ráfordítások              

    Értékcsökkenési leírás              

    Egyéb ráfordítások              

Üzemi tevékenység eredménye              

    Pénzügyi műveletek bevételei              

    Pénzügyi műveletek ráfordításai              

Pénzügyi műveletek eredménye              

Szokásos vállalkozási eredmény              

    Rendkívüli bevételek              

    Rendkívüli ráfordítások              

Rendkívüli eredmény              

Adózás előtti eredmény              

    Adófizetési kötelezettség              

Adózott eredmény              

    Fizetett osztalék              

Mérleg szerinti eredmény              

Forrás: Saját szerkesztés 

 

18. táblázat: Forgalmi költség eljárással készülő eredményterv 

                                                                                                                                    me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Értékesítés nettó árbevétele              

Értékesítés közvetlen költségei              

Értékesítés bruttó eredménye              

Értékesítés közvetett költségei              

Egyéb bevételek              

Egyéb ráfordítások              

Üzemi tevékenység eredménye              
 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatoknál – a tevékenység sajátosságainak 

megfelelően – a részletes eredményterv tagolása az alábbiak szerint alakul:  

 

   Értékesítés nettó árbevétele 

-  ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke)  

= Árrés 

-  Egyéb közvetlen költségek 

=  Fedezeti összeg 

-   Közvetett költségek 

+  Egyéb bevételek 

-  Egyéb ráfordítások 

=  Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

 

 

5.4.3. A pénzforgalmi terv 
 

 

A pénzforgalmi vagy likviditási terv a pénzügyi terv részeként a pénzeszközök vállalatba 

történő be- és kiáramlásának az előrejelzése, a folyamatos működés zavartalan lebonyolítása 

érdekében. A terv tehát a vállalat valamennyi, 

 

 eredményt érintő és 

 eredményt nem érintő 

 

bevételét és kiadását egyaránt magában foglalja, azokat összesítve előre jelzi. Feladatként 

jelentkezik tehát a bevételt adó források és a kiadással járó jövőbeni pénzáramok 

számszerűsítése, e pénzáramok összevetése, melynek eredményeként a nettó pénzáramot 

kapjuk. Elkészítésére, többfélre módszer kínálkozik. Részletezettségét – tartalmát és időtávját 

illetően egyaránt – a vállalatok maguk határozzák meg. Azt azonban hangsúlyozni szükséges, 

hogy a termelési folyamatokat és a vállalati sajátosságokat is figyelembe kell venni. A 

pénzforgalmi terv – a pénzáramok jellegét tekintve – tartalmazhatja csak a folyamatos 

működés pénzáramait, de a finanszírozási és befektetési döntések pénzáramait is magában 

foglalhatja. Függetlenül attól, hogy az utóbbi pénzáramok szerepelnek-e a likviditási tervben, 

önálló tervként való elkészítésük szakmailag indokolt. Egyébként a bankok megkövetelik, 

hogy az üzleti tervben szerepeljenek. A pénzforgalmi terv elkészítésének folyamata az 

alábbiakban összegezhető: 

 
1. Az időtáv konkretizálása. Mivel a terv a folyamatos működés forrásigényének 

számszerűsítését szolgálja, maximális időtávja egy évnél hosszabb nem, de rövidebb – a 

célszerűséget és az említett sajátosságokat, a vezetés igényét figyelembe véve – lehet. (Az 

időtávval kapcsolatosan fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy a pénzforgalmi terv időtávja 

alatt egy naptári évet értünk, de pl. egy ötéves futamidejű beruházási hitel esetében a 

futamidő teljes időtávjára, éves bontásban el kell készíteni a pénzforgalmi tervet.)Az 

üzemviteli hitelek igénylésénél negyedéves vagy havi bontásban kell elkészíteni a 

pénzforgalmi tervet. 

 

2. A bevételek előrejelzése. A bevételek (pénzeszközállomány növekedése) számszerűsítése 

az árbevételre és az egyéb bevételekre, a pénzügyi műveletek bevételére és a rendkívüli 

bevételekre egyaránt kiterjed. Tartalmi részletezettségük a vezetés igényét kell hogy 
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kielégítse. A bank számára történő prezentálás esetén a hivatalos banki nyomtatványnak 

megfelelő részletezettséget biztosítani kell.  

 

Az eredményt érintő bevételek előrejelzése. Ismert, hogy a bevételek döntő hányadát az 

árbevétel pénzügyi realizálása adja. Az adott időegység bevételénél csak a 

követelésállományból befolyt bevételeket tüntetjük fel. Az időszak befolyt követelése 

tehát az alábbi összefüggéssel számszerűsíthető: 

 

 

 

 

 

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 vevőállomány nyilvántartásának egyik gyakran alkalmazott 

módszerét a 3.5.1.1. alfejezetben áttekintettük.  
 

Az egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevétele és a rendkívüli bevételek a 

kapcsolódó tervrészeknél kerültek megtervezésre, átvezetésük onnan történik a 

pénzforgalmi tervbe. 

 

Az eredményt nem érintő bevételek előrejelzése az adott időszakhoz kapcsolódóan 

történik. Olyan tételekről van tehát szó, amelyek az eredménytervben nem szerepelnek, de 

pénzügyi realizálásukkal számolni kell, pl. adó visszatérítés, a vállalat által kezelt idegen 

pénzeszközök, befizetett tőkeemelés, céltámogatások – de csak azok, amelyeket a 

tőketartalékba kell helyezni -, a fizetendő ÁFA stb. 

 

     A fentiekben vázolt tételek összefoglalására szolgál a 19. táblázat.   

 

19. táblázat: A bevételek tervezése  
 

me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Értékesítés nettó árbevétele              

Befolyt árbevétel              

     - Folyó értékesítésből              

     - Vevőállományból              

Egyéb bevétel              

Pénzügyi műveletek bevétele              

Rendkívüli bevétel              

Eredményt érintő bevételek összesen              

Nyitó vevőállomány              

Záró vevőállomány              

Fizetendő ÁFA              

      - Tárgyhavi bevétel ÁFA-ja              

      -  Vevőállomány ÁFA-ja              

Egyéb eredményt nem érintő bevétel              

Eredményt nem érintő bevétel összesen              

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN              

 

 

Befolyt követelés = Nyitóállomány (Követelések) + Kiszámlázott értékesítés - 

         Záró vevőállomány 
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3. Kiadások előrejelzése. A kiadások döntő hányadát a folyamatos működéssel 

kapcsolatos kiadások, mint eredményt érintő tételek teszik ki. E kiadások az eredmény 

számításánál szereplő termelési költségek és ráfordítások pénzforgalmi megfelelői. A 

kiadások kisebb hányadát adják az eredményt nem érintő gazdasági eseményekkel 

kapcsolatos kiadások. 

 

Az eredményt érintő folyó működés kiadásai tehát az eredményt érintő tételek pénzügyi 

realizálását jelentik. A pénzforgalmi szemlélet miatt a tervezett tételek és a pénzügyi 

realizálás között jelentős eltérések lehetnek. Jól példázza ezt a szállítók felé esedékes 

kötelezettségek alakulása, amit külön tételként, beszerzési kiadások címén – 

részletezettsége követi az anyagbeszerzési tervét – külön, önállóan is szerepeltetnek a 

pénzforgalmi tervben. A szállítóállomány számszerűsítése szintén a mérleg-egyenlet 

összefüggései alapján történhet. 

 

 
 

 

Az eredményt érintő további kiadási tételeket (pl. munkabérköltség, fizetendő 

társadalombiztosítási kötelezettség stb.) a költségtervek alapján, azok időbeli realizálását 

és a kötelezettségek pénzügyi teljesítésének határidejét érintő kapcsolódó jogszabályi 

előírásokat is figyelembe véve ütemezzük a pénzfogalmi tervben. 

 

Az eredményt nem érintő kiadások között kell szerepeltetni azon pénzmozgásokat, 

amelyeket alapvetően a menedzsment és a tulajdonosok döntései – közvetlenül vagy 

közvetetten – határoznak meg. E kiadások kapcsolódhatnak a folyamatos működéshez is, 

pl. üzemviteli hitelek törlesztése, adók fizetése, de lehetnek a hosszú távú befektetési 

döntések vagy a vállalat osztalékpolitikájának következményei is, pl. befektetett eszközök 

állományának bővítése (beruházások), osztalékfizetés, hosszú lejáratú hitelek törlesztése 

stb. A kiadások tervezésének egy lehetséges struktúráját a 20. táblázatban foglaltuk 

össze..  

 

20.. táblázat: A kiadások tervezése 

 
me.: ezer Ft  

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Anyagjellegű kiadások              

     - Folyó vásárlásból              

     - Szállítóállományból              

Személyi jellegű kiadások              

Egyéb kiadások              

Eredményt érintő kiadások összesen              

Nyitó szállítóállomány              

Záró szállítóállományból              

Visszaigényelhető ÁFA              

 Eredményt nem érintő egyéb kiadások               

Eredményt nem érintő kiadások összesen              

KIADÁS MINDÖSSZESEN              
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Beszerzési kiadás = Nyitó szállítóállomány + Beszerzés – Záró szállítóállomány 
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4. Az időszak működési pénzáramát a folyó termelés bevételeinek és kiadásainak 

egyenlege adja. A nettó pénzáram a működési pénzáram és a nyitó pénzkészlet 

egyenlege.  

 

5. A finanszírozási igény számszerűsítése, összhangban az előzőekben elmondottakkal 

két területet érint: 

 a fejlesztés (beruházás) forrásigényét és 

 a folyamatos működés forrásigényét.  

 

A fejlesztés (beruházás) forrásigényének számszerűsítését a 3.2.7. alfejezetben már 

érintettük. A kapcsolódó kiadásokat a megvalósításnak megfelelően ütemezzük, havi 

bontásban (20. táblázat). 

 

A forrásigény, azaz a finanszírozási igény számszerűsítésénél a nettó pénzáramot  ha az 

negatív az úgynevezett minimális, vagy biztonsági pénzkészlet összegével korrigáljuk. 

Amennyiben a felvett hitelek kamatfizetési kötelezettsége is fennáll azon időszakokban, 

amikor finanszírozási igény jelentkezik és a korrigált érték negatív, akkor a számszerűsített 

kamat és törlesztő részlet összegével korrekciót kell végrehajtani, növelni szükséges a 

forrásbevonás összegét. E módosított finanszírozási igény a kumulatív finanszírozási igény, 

azaz a felveendő hitel összege. Az elmondottakat a 21. táblázatban foglaltuk össze.   

 

 

21. táblázat: A folyamatos működés forrásigényének számszerűsítése 

 
         

me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Nyitó pénzkészlet              

Működés pénzárama              

Biztonsági pénzkészlet              

Finanszírozási igény              

Fizetendő kamat              

Kumulatív finanszírozási igény              

Hitelfelvétel              

Záró pénzkészlet              

           

 

 

Az előzőkben tárgyalt tervszámok birtokában kerülhet sor a teljes, illetve végleges 

pénzforgalmi terv összeállítására. A teljes pénzforgalmi terv a fejlesztés és folyamatos 

működés pénzforgalmát együttesen tartalmazza, összegzi mindazt, amit az előzőekben 

megfogalmaztunk. A vállalat pénzforgalmi tervének egy lehetséges struktúráját foglalja 

magába a 22. táblázat. A nettó pénzáram tehát a vállalat egészére vonatkozóan az összes 

bevétel és összes kiadás és nyitó pénzkészlet egyenlegeként definiálható. A vállalati szinten 

értelmezett kumulatív finanszírozási igény tartalma bővül az éven túli kötelezettségek 

esedékes kamatának és törlesztő részletének összegével. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 

pénzforgalmi terv, az eredményterv és a vagyonmérleg egyes tételei között kötelező számszaki 

egyezőségek vannak. Ilyen egyezőség például; hogy a pénzforgalmi terv XII. havi záró 

pénzkészlete meg kell, hogy egyezzen a vagyonmérleg záró pénzkészletével; a rövid lejáratú 

hitelek záró állománya azonos kell, hogy legyen a pénzforgalmi tervben szereplő összes  
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22. táblázat: A vállalat pénzforgalmi terve 
me.: ezer Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

Összesen 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Nyitó pénzkészlet              

Működés pénzárama              

Tőkebefektetés              

ÁFA egyenleg              

Nettó pénzáram              

Biztonsági pénzkészlet              

Finanszírozási igény              

Fizetendő kamat              

  - Éven belüli hitel              

  - Éven túli hitel              

Hitel törlesztése              

  - Éven belüli hitel              

  - Éven túli hitel              

Kumulatív finanszírozási igény              

Hitelfelvétel              

  - Éven túli              

   - Éven belüli              

Záró pénzkészlet              

 

 

felvett és törlesztett hitel összegének egyenlegével; a pénzforgalmi tervben a fizetett kamatok 

összege meg kell, hogy egyezzen az eredménykimutatásban szereplő pénzügyi műveletek 

ráfordításaival (pontosabban: ezeken belül a fizetett kamatokkal) stb.  

 

 

5.4.4.  A mérlegterv 

 

 

Ismert, hogy a mérleg egy adott időpontra vonatkozóan a vállalat vagyonát mutatja ki, kétféle 

vetületben, pénzértékben. Az eszközök a vagyon rendeltetése, megjelenési formája szerint, a 

források a vagyon eredete szerinti csoportosítást tükrözik. A mérlegterv a vállalat befektetési 

és finanszírozási döntéseinek együttes hatását tükrözi vissza. A kapcsolódó ismeretanyagot a 

mérleg részletes tervezési módszerét alapul véve tekintjük át. A tervezési feladat elvégzése 

során valamennyi mérlegsorra vonatkozóan nem jelölhető meg általános érvényű tervezési 

eljárás, módszer. Alapelvként azonban azt elfogadhatjuk, hogy a tervezési időszakra 

vonatkozó részletes információk birtokában lehet csak – az adott mérlegtételre vonatkozóan – 

a legcélravezetőbb tervezési eljárást megválasztani.  

 

Az üzleti terv egyes részeinél leírtak alapján belátható, hogy a mérlegterv nem élhet önálló 

életet, az üzleti terv-részek nagyon sok esetben tartalmaznak olyan tételeket, amelyek az 

eszköz- és forrás-állománnyal (ezt a későbbiekben a modell-kalkuláció során látni fogjuk) 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban vannak. Az egyes tételek tervezésénél a 

leggyakrabban alkalmazható tervezési eljárás a már megismert mérleg eljárás, melynek 

általános összefüggése az alábbi: 

 

 

 

 

 

Záró állomány = Nyitó állomány + Állománynövekedés – Állománycsökkenés 
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Természetesen figyelembe kell venni az egyes tételek és a vállalat sajátosságait is. A 

mérlegmódszer mechanikus alkalmazását kerülni kell. A továbbiakban csak a leginkább 

jellemző állományváltozási mozgásformákat tárgyaljuk, nem törekszünk a teljességre. 

 

Az eszközök tervezése 

 

Az immateriális javak állományváltozásának okai egyediek, az adott vállalatra jellemzőek. A 

tervezés alapjául a tervezett gazdasági események (pl. terven felüli értékcsökkenési leírás, a 

szoftver elavulása miatti selejtezés, a K+F tevékenységek aktivált költsége stb.) szolgálnak. 

 

A tárgyi eszközök állománybővülése a vállalat beruházási, fejlesztési tervében jelenik meg. 

Értékük csökkenésének jogcímei lehetnek pl. az értékcsökkenési leírás, selejtezés, értékesítés, 

ellenérték nélküli átadás stb. A jogcím egyben azt a terv-részt is kijelöli, ahol azt tervezni 

kellett, pl. ellenérték nélküli átadás esetén a nyilvántartott értéket rendkívüli ráfordításként 

kell elszámolni.  

 

A befektetett pénzügyi eszközök forgalma a vezetési döntések ismeretében tervezhető. A 

hozott döntéseknek megfelelően történhet a növekedések és csökkenések számbavétele. 

 

A készleteket a mérlegterv készítésénél két nagy csoportra osztjuk, a vásárolt készletekre és a 

saját termelésű készletekre. Mindkét csoport tervezéséhez a szükséges információk a vállalat 

értékesítési, termelési és anyagszükségleti tervében szerepelnek.  

 

A követelésekhez tartozó mérlegtételek közül a legnagyobb arányt a vevőkkel szembeni 

követelésállomány adja. A vevőállomány tervezhető a forgási idő alapján, és a tapasztalati 

mátrix felhasználásával.  Az egyéb követelések tervezése – az állomány heterogenitása miatt 

– nehéz. A rendelkezésre álló tervévi információk és a bázisidőszaki adatok alapján becsüljük 

meg az időszak záró állományát.  

 

Az értékpapírok állományváltozását szintén a vezetői döntések alapozzák meg. Az állomány 

csökkenésnél kiemelten kell kezelni az elszámolt értékvesztés összegét, figyelembe véve a 

vonatkozó törvényi előírásokat is.  

 

A pénzeszközök állományának alakulását a pénzforgalmi tervben követhetjük nyomon. 

Amennyiben számszaki hiba nincs a pénzfogalmi tervben, és biztosított az egyes terv részek 

közötti tartalmi összefüggés, a pénzforgalmi tervben szereplő záró pénzkészlet meg kell, hogy 

egyezzen a mérlegtervben szereplő pénzeszközök záró állományával. 

 

Az aktív időbeli elhatárolások a tervezett gazdasági események alapján, a Számviteli törvény 

kapcsolódó előírásait is figyelembe véve tervezhetők. 

 

A források tervezése 

 

A saját tőke állományának alakulását azon gazdasági események okozzák, amelyek részben 

az eredménytervben és a pénzforgalmi tervben szerepelnek. Ezen túlmenően figyelembe kell 

venni a Számviteli törvény által biztosított kereteket is. A változás okai a legtöbb esetben 

vezetői döntésekben vagy jogszabályi előírásokban keresendők, pl. a jegyzett tőke felemelése, 

a vissza nem térítendő állami támogatás tőketartalékba helyezése stb. 
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A céltartalék tervezésénél az óvatosság elvének eleget téve járunk el, a kapcsolódó kockázati 

tényezők és törvényi előírások figyelembevétele mellett. A tervezésnél a termelési-, és 

bevételi tervekben szereplő adatokat vesszük alapul. (Fontos annak ismerete, hogy tervezése 

nem jár pénzmozgással) 

 

A hosszú lejáratú kötelezettségek tervezésénél figyelembe kell venni a nyitó állományt, a 

tárgyidőszaki törlesztő részleteket. A kapcsolódó alapadatok a fejlesztési, beruházási tervben 

és a pénzforgalmi tervben megtalálhatók. 

 

A vevőtől kapott előlegek tervezése a már említett mérlegmódszerrel történhet. 

 

A szállítóállomány tervezése a pénzforgalmi tervben leírtaknak megfelelően – mérleg 

módszer – tervezhető. 

 

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök egyrészt a nyitó állomány adatainak ismeretében, 

másrészt a pénzforgalmi tervben szereplő hitelfelvétel és hiteltörlesztés címsorok alatt 

szereplő forgalmi adatok alapján tervezhető mérleg módszerrel. Ennek megfelelően: 

 

 
 

 

 

 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szintén több tényezőből tevődnek össze. A 

jelentősebb tételekhez kapcsolódóan az alábbi tételeket említjük meg: A munkavállalókkal 

szembeni kötelezettségek tervezéséhez a munkaerő-felhasználási terv szolgál alapul. A 

társadalombiztosítási kötelezettségek állománya az előző tétel alapján tervezhető. Az 

adótartozásokat az adózás rendjének megfelelően kell tervezni. Az egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek tervezése a bázisév adatainak felhasználásával történhet úgy, hogy a 

jelentősebb tervidőszaki változások hatásaival korrigálunk. 

 

A passzív időbeli elhatárolások tervezésénél – értelemszerűen – az aktív időbeli 

elhatárolásoknál említettek az irányadók. 

 
 

5.4.5.   A cash flow terv 
 

 

A cash flow terv elkészítésének elméleti összefüggéseit a 2.6. alfejezetben megismertük. A 

konkrét tervező munka során az a feladatunk, hogy a vállalatra vonatkozóan értelmezzük és 

alkalmazzuk a megismert összefüggéseket. A szakmai, de a számszaki összefüggések 

ellenőrzésére is szolgál a cash flow, ugyanis egyes tételei a terv kapcsolódó részeiben 

megtalálhatók. A készletek nyitó és záró állományának értéke meg kell, hogy egyezzen a cash 

flow kimutatásban szereplő értékkel, a változás irányának megfelelően jelölve. A cash flow 

tervben kimutatott pénzeszköz állomány meg kell, hogy egyezzen a vagyon mérleg nyitó és 

záró pénzeszközök állományának különbségével. A tartalmi összefüggésekre értékes 

információt szolgáltat a folyamatos működésből származó pénzeszközök állományának 

alakulása stb.  
 

 

 

Záró hitelállomány = Nyitó hitel állomány + Hitelfelvétel – Hiteltörlesztés 
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5.4.6.  Egyéb pénzügyi információk 
 

 

Fedezeti pont elemzés 
Egy vállalkozás jövedelemtermelő képességének alakulása szempontjából alapvető 

fontosságú a termelési költségek kategóriák szerinti számbavétele, valamint a 

költségtényezők, a forgalom és az eladási ár összefüggéseinek elemzése. Ennek módszere az 

ÁKFN (Árbevétel – Költség – Fedezet - Nyereség) struktúra és fedezeti pont elemzés. 

 

Az ÁKFN struktúra elemei: az árbevétel, a termelési költség (állandó és változó költség), a 

fedezeti összeg és a nyereség. A fedezeti elv abból indul ki, hogy az állandó költségek 

bizonyos határok között függetlenek az előállított termékmennyiségtől, ezért ezeket a 

nyereséggel együtt kell, illetve célszerű kezelni. Ez azt jelenti, hogy az árbevételből a változó 

költségek levonása után fennmaradó rész kell, hogy fedezze a vállalkozás állandó költségeit, 

és az e feletti rész a profit. A profit és az állandó költség összege a fedezeti hozzájárulás. A 

tartalmi összefüggések tehát az alábbiak: 

 

 

Nettó árbevétel = Termelési költség + Profit 

 

 

 

 

 

az összefüggést átrendezve adódik, hogy 

 

Nettó árbevétel - Változó költség = Fedezeti hozzájárulás  

 

 

 

 

 

 

A fedezetszámítás grafikus ábrázolását a 38. ábrán mutatjuk be, melynek segítségével jól 

szemléltethető a különböző kibocsátási és értékesítési volumenek mellett realizálható fedezeti 

hozzájárulás és a profit (nyereség vagy veszteség) mértéke. A fedezeti diagramról leolvasható 

az árképzési elvek változásának eredménye és a költségcsökkentésből származó nyereség 

nagyságának alakulása. Ezen túl a diagram minden értékesített mennyiségre megadja az 

állandó, a változó és az összes költség, valamint az árbevétel kapcsolatát. A pontosan 

elkészített diagram megmutatja, hogy mennyit kell termelni és eladni ahhoz, hogy elérjük a 

fedezeti pontot, és hogy ehhez a szinthez milyen mértékű kapacitáskihasználás tartozik. Az 

elemzés segítségével tehát meghatározható a fedezeti pont, amely azt mutatja meg, hogy 

mekkora értékesítési volumen szükséges az összes változó és állandó költség fedezésére. A 

fedezet ott van, ahol az összes árbevétel és az összes költség egyenlő. A fedezeti pont fölötti 

további értékesítés mindaddig nyereséges lesz, amíg az eladási ár meghaladja az egy egység 

előállításához szükséges valamennyi költséget. 

 

A fedezeti pont elemzése során fontos kérdés a fedezethez szükséges, vagyis a fedezeti 

ponthoz tartozó kibocsátás (értékesített termékmennyiség) pontos meghatározása. Ennek a 

volumennek /fedezeti volumen/ a számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történhet: 

 

Állandó költség Változó költség 

Állandó költség Profit 
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AVC-P

FC
Q

kritikus
  

 

ahol 

 

             
kritikus

Q  Fedezeti volumen (Quantity of Units Produced) 

   FC: Összes állandó költség (Fixed Costs) 

   P: Értékesítési egységár (Price) 

    AVC: Fajlagos, arányosan változó költség 

    (Avarege Variable Cost) 

 

Vegyük észre, hogy a nevezőben szereplő érték az egységnyi termékre jutó fedezeti 

hozzájárulás.   

 

Ameddig az eladási egységár nagyobb, mint az egységnyi mennyiségre jutó változó költség, a 

különbözet hozzájárul az állandó költségek fedezésére. E többletek révén a vállalkozás az 

összes állandó költséget képes fedezni és ekkor eléri azt a pontot, amely fölött a vállalat már 

nyereséget termel. A vállalkozó különböző feltételeket próbálhat ki (különböző eladási árak, 

állandó és/vagy változó költségek), hogy megállapítsa, milyen hatással vannak ezek a fedezeti 

pontra és ebből következően a nyereségre. 

 

 
 

38. ábra: A fedezetszámítás grafikus ábrázolása 
Forrás: Nábrádi-Pupos szerk. (Megjelenés alatt)  

 

 

Az elmondottakat vizsgáljuk meg egy számszaki példán keresztül is. Egy vállalatra 

vonatkozóan fogadjuk el az alábbi adatokat:  
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A vállalat „A” terméket gyárt, a tervezett árutermék 120 tonna, értékesítési ár 20 E Ft/t. A 

vállalat állandó költsége 1080 E Ft. A termék-előállítás változó költsége az árutermék 

mennyiségével arányosan változik, fajlagos összege 8 E Ft/t. Határozzuk meg a fedezeti 

pontot. 

 

Első lépésként meg kell határozni a fedezeti volument. 

  

 Ismert adatok:  

FC = 1080 E Ft 

P = 20 E Ft/t 

AVC  = 8 E Ft/t 

Q = ? 

 

 Használható összefüggés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fedezeti pont = 90 x 20000 = 1800 E Ft 

  

 Ellenőrzés 

  Árbevétel: (90 x 20000)    1800 E Ft 

  Összes költség: 

   - Állandó költség:   1080 E Ft 

   - Változó költség (90x8000)    720 E Ft 

  Eredmény:           0 E Ft 

 

 

Fel kell hívni a figyelmet a fedezeti összeg, fedezeti pont és a számviteli eredménykategóriák 

közötti összefüggésekre. A fedezeti összeg az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető: 

 

Fedezeti összeg = Nettó árbevétel – Értékesítés közvetlen költsége 

 

Ez az összeg kell, hogy fedezet adjon a fel nem osztott költségekre, valamint – értelemszerűen 

– a pénzügyi műveletek és a rendkívüli eredményre, amennyiben ezek eredménye negatív, 

tehát vesztéséget mutatnak. Az egyes eredménykategóriák közötti összefüggések tehát – a 

számok tükrében – az alábbiak szerint értelmezendők:  

 

   Értékesítés nettó árbevétele  1000 ezer  Ft 

- Értékesítés közvetlen költségei 700 ezer  Ft 

= Fedezeti összeg         300 ezer Ft 

- Közvetett költségek 150 ezer Ft 

± Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (30-15) 15 ezer Ft 

= Üzem(üzleti tevékenység) eredménye 165 ezer Ft 

± Pénzügyi műveletek eredménye - 10 ezer Ft 

= Szokásos vállalkozási eredmény  155 ezer Ft 

Q = 
AVC - P

FC
= tonna90

Ft8000-Ft 20000

Ft1080000
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± Rendkívüli eredmény - 2 ezer Ft 

= Adózás előtti eredmény 153 ezer Ft 

 

 

A fedezeti pont vállalati szinten – valamennyi tevékenységet összesítve – is értelmezhető és 

számítható. A fenti számadatokat alapul véve, az egyes tételeket a célnak megfelelően 

átrendezve kapjuk az alábbi összefüggést: 

 

Közvetett költségek  150 ezer Ft 

Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege  - 15 ezer Ft 

Pénzügyi műveletek eredménye  10 ezer Ft 

Rendkívüli eredmény  2 ezer Ft 

A fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg 147 ezer Ft 

 

 

A fentiekből következik az alábbi összefüggés: 

 

 

 

 

 

A számadatokat behelyettesítve az összefüggésbe adódik, hogy: 

 

Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = 300 ezer Ft – 153 ezer Ft = 147 ezer Ft 

 

Ahogy ez a számadatok alapján is ellenőrizhető, a kétféle módon számított fedezeti ponthoz 

tartozó fedezeti összeg megegyezik egymással, 147 ezer Ft. A fedezeti pontot adó árbevétel 

pedig, az elmondottaknak megfelelően: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fedezeti pontot adó árbevétel ismeretében nyílik lehetőségünk arra, hogy nyomon kövessük 

a vállalati eredmény időarányos alakulását, hogy az értékesítés és az árbevétel volumene 

időbeni alakulásának dinamikája hogyan közelít a tervezett eredményhez, a tervhez 

viszonyított eltérések alapján mely területek jelentik a szűk keresztmetszetet, hol van szükség 

célirányos, tudatos beavatkozásra.  

 

Ez a tervrész végső soron a tervszámok alapján, a vállalatvezetés számára készített 

elemzéseket tartalmazza, hatékony segédeszköze a terv-tény adatok összehasonlításánál 

(monitorizálásnál) használt elemző munkának. Számos kapcsolódó elemzés tartozik ide, 

melyeknek ismertetése nem lehet célunk. Ezért csak a legfontosabbnak ítélt kérdéseket 

érintjük a teljesség igénye nélkül.  

 

 

Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = Tervezett fedezeti összeg – Adózás előtti  

                                                                                                                  eredmény 

 

Ftezer  490 Ft ezer  1000 * 
Ftezer  300

Ftezer  147
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A jövedelmezőség, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése 

 

A pénzügyi helyzet tervadatok alapján végzett elemzése fontos információkat közvetít a 

vállalatvezetés, és a forrásnyújtók felé egyaránt. A teljesség igénye nélkül, vázlatosan 

tekintjük át a kérdéskört. A pénzügyi mutatószámok közül csak a leggyakrabban 

alkalmazottakat tárgyaljuk.  

 

Az üzleti terv pénzügyi elemzése esetén is ügyelni kell arra, hogy egymással csak tartalmilag 

azonos mutatók összehasonlításának van értelme. A pénzügyi elemzés alapját az 

összehasonlítás képezi, amely lehet időbeli és térbeli. Fontos sajátossága a pénzügyi 

elemzésnek továbbá, hogy az általános tendenciák kifejezésére alkalmas mutatók 

számításához megfelelő hosszúságú időtáv kell, hogy rendelkezésre álljon. Az egy évre 

vonatkozó adatok csak az adott állapotot tükrözhetik. A több éves adatbázis a dinamikus 

összehasonlítást is lehetővé teszi. 

 

Mivel az elemzés alapja az összehasonlítás, a viszonyítási alapok helyes megválasztása fontos 

szempont kell, hogy legyen. A viszonyítás alapját képezhetik: 

 

 a korábbi évek mutatói, 

 az ágazatra jellemző, országos átlagok, vagy képzett mutatók, 

 a hasonló nagyságú és adottságú vállalat(ok) adatai, 

 a régióra jellemző mutatók, 

 a pénzintézetek által biztosított adatok stb. 

 

A pénzügyi elemzés legfontosabb adatbázisát az éves beszámoló részeit is képező tervrészek 

adják. Az eredményes elemző munka során az alábbi szempontokra nagy hangsúlyt kell 

helyezni: 

 

 a mérleg és az eredménykimutatás adatainak ellenőrzése, 

 a mérleg és az eredménykimutatás olvasásának képessége, vagyis minden tétel 

összetételének, értékelésük módjának, a vállalat gazdasági tevékenységében 

játszott szerepének, más tételekkel való kapcsolatának, a lehetséges változások 

jellegének és jelentőségének ismerete, 

 a mérleg adatainak elemzési célokra történő átrendezése, kiegészítése,  

 az abszolút és relatív eltérések meghatározása, az eltérések okainak kiderítése, 

számszerűsítése főleg az eredményre, a vagyoni helyzetre gyakorolt hatást kell 

kimutatni, 

 az eltérések okok szerinti csoportosítása, 

 a végső következtetések levonása, és az azokhoz kapcsolódó intézkedések 

megtétele. 

 

A vagyoni helyzetről készített elemzés alapadatai a mérlegből, a jövedelmi helyzetről az 

eredménykimutatás adatbázisából számított mutatók, a vállalat pénzügyi helyzetéről a mérleg 

és az eredménykimutatás együttes adataiból nyerhetünk információt. A rendelkezésre álló 

adatbázis alapján készült elemzés lehet: 

 

1. Átfogó elemzés: Általában csak a változás mértékét és irányát kifejező mutatókat 

tartalmazza, az azt kiváltó okok kevésbé részletezettek. 

2. Értékmutatókon alapuló elemzés: Az ok-okozati összefüggésekre is rávilágít, a 

tervrészek szöveges információit is felhasználja. 
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3.  Részletes elemzés: Egy-egy terület részletes vizsgálata során az eltérések minden 

lényeges okát fel lehet tárni. Ezen elemzéshez érték és mennyiségi adatok egyaránt 

szükségesek. 

 

A pénzügyi mutatószámokkal és mutatószám rendszerekkel szemben megfogalmazható, 

hogy azok – tartalmuknál fogva – biztosítsák a terv adatainak értékelhetőségét, 

elbírálhatóságát, felszínre hozzák az adatokban rejlő információt annak érdekében, hogy 

következtetéseket lehessen levonni, és nagy tömegű adat összegzésére legyenek alkalmasak. 

Mondhatnánk, hogy ezek a szempontok a gazdasági – és nem csak a pénzügyi – elemzés 

során számított mutatókra vonatkoztathatók. Ez azonban nem lenne teljesen helytálló 

megfogalmazás. A pénzügyi elemzés során rendkívül összetett folyamatok eredményét 

egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók megválasztása alapos szakmai 

felkészültséget és hozzáértést követel meg. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert több tucat 

azon pénzügyi mutatók száma, amelyek a kapcsolódó szakirodalomban megtalálhatók. 

Könnyen eshetünk tehát abba a hibába, hogy nem látjuk a fától az erdőt. A pénzügyi mutatók 

– tartalmuknál fogva – lehetnek: 

 állapotjelző mutatók,  

 a folyamatjelző mutatók, 

 vegyes mutatók (amelyeket állapotot és folyamatot kifejező adatokból képezünk). 

A mutatószámok rendszerét (Katits–Suvák, 1999) munkája alapján, csak a fontosabb 

területekre koncentrálva, az alábbi struktúrában tárgyaljuk: 

A/ Mérlegelemzés 

1. Likviditási ráták 

2. Adósság és hitelképességi ráták 

B/ Eredménykimutatás elemzése 

1. Profitabilitási ráták 

C/ Mérleg és eredmény kimutatás együttes elemzése 

      1 Hatékonysági ráták 

2. Tőkestruktúra-hányadosok 

3. Finanszírozási erő 

4. Növekedési ráták 

D/ Cash flow elemzés 

 

A/1. Likviditási ráták 

Ezek a ráták a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányából számíthatók. A 

vállalat rövid lejáratú kötelezettségei teljesíthetőségéről tájékoztatnak. 

 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Likviditás III. 

fokozat 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

zökForgóeszkö
  

A vállalkozás fizetőképességét általánosan 

jellemzi. Értéke elfogadható, ha 1,3-nál 

nagyobb. 

Likviditás II. 

fokozat 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

Készletek -zökForgóeszkö
  

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak 

fedezetet az értékpapírok, követelések és a  

likvid pénzeszközök. 

Likviditás I. 

fokozat 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

okÉrtékpapír ök Pénzeszköz



 

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújt 

fedezetet a likvid pénzeszközök és értékpapírok 

állományértéke. 
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Likviditási 

gyorsráta 
100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

ökpénzeszköz Likvid
  

A likviditási mutató korrigált változata, 

megmutatja, hogy a rövid lejáratú 

kötelezettségek mekkora hányadára nyújt 

fedezetet a likvid pénzeszközök állományértéke 

 

A/2. Adósság és hitelképességi ráták 

A mutatók azt jelzik, hogy a vállalat a jövőben milyen mértékben lesz képes eleget tenni a 

hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítésének.  

 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Adósság-

állomány 

aránya 

100
Saját tökeományAdósságáll

ományAdósságáll



 

A vállalkozás hosszú lejáratú 

kötelezettségeinek értékét és a hosszú lejáratú 

forrásszerkezetét fejezi ki. A hosszú lejáratú 

idegen tőke és az összes tartós forrás arányát 

mutatja. Értéke ne haladja meg a 60-65%-ot. 

Saját tőke 

aránya 
100

Saját tökeományAdósságáll

keSaját t ő



 

A saját tőke és az összes tartós forrás arányát 

mutatja. Jó, ha értéke meghaladja a 30-35%-

ot. 

Adósság-

állomány 

fedezettsége 

100
ományAdósságáll

ketőSaját
  

A saját tőke és az adósságállomány 

összhangját, vagy annak hiányát mutatja. 

Adósság-

szolgálati 

fedezet 

100

kamatai és  részlete ő  törlesztesedékes

ségekkötelezettlejáratú Hosszú 

ÉCSeredmény szerinti  Mérleg



 

Azt fejezi ki, hogy a vállalkozás következő 

üzleti évben esedékes adósságszolgálata 

(törlesztő rész + kamatok) fedezett-e az erre 

fordítható forrásokból. A mutató eredménye 

biztonságosnak tekinthető, ha értéke 1,3 

feletti. 

Tőkeerősség 100
forrás Összes

keSaját t ő
  

A vállalkozás saját tőkéje (jegyzett tőke, 

eredmény-, értékelési-, lekötött- és 

tőketartalék és mérleg szerinti eredmény) 

hogyan aránylik az eszközöket fedező, összes 

rendelkezésre álló forráshoz. Általános 

követelmény, hogy értéke 30%-nál magasabb 

legyen 

Saját tőke 

változása I. 
100

keSaját t ő

eredmény szerinti Mérleg
  

A saját tőke tárgyévi gyarapodásának saját 

tőkéhez viszonyított aránya. A saját tőke 

növekedésének mértékét fejezi ki.  

Saját tőke 

változása II. 
100

keőJegyzett t

eredmény szerinti Mérleg
  A tárgyévi, egységnyi jegyzett tőkével 

előállított eredmény mértéke mutatja. 

Saját tőke – 

jegyzett tőke 

aránya 

100
ökeJegyzett t

keSaját t ő
  

Megmutatja a jegyzett tőkéhez képest a saját 

tőke teljes növekményét. A 100% alatti érték 

a vállalkozás vagyonának csökkenését jelenti. 

Kötelezettségek 

aránya 
100

forrás Összes

ségekKötelezett
  

A vállalkozás idegen tőkéje (hosszú lejáratú, 

rövid lejáratú, hátrasorolt) hogyan aránylik az 

eszközöket fedező, összes rendelkezésre álló 

forráshoz. Általános követelmény, hogy 

értéke 70%-nál alacsonyabb legyen 

Befektetett 

eszközök 

fedezete I. 

100
eszközöktBefektett

keSaját t ő
  

A befektetett eszközök saját tőkéből való 

fedezetét mutatja meg, értéke kedvező, ha 

100% közeli vagy azt meghaladó. 

Befektetett 

eszközök 

fedezete II. 

100
eszközökt Befektetet

köt. lej.Hosszú Saját töke



 

A befektetett eszközök hosszú lejáratú 

forrásokkal való fedezetét mutatja meg. 
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Forgótőke 

fedezettsége 100

keForgót ő

őkeforgót Nettó
  

Megmutatja, hogy mekkora a hosszú lejáratú 

forrásokkal finanszírozott forgóeszközök 

aránya 

 

 

B/ Eredménykimutatás elemzése, 1. Profitabilitási ráták 
 

A vállalkozások működésének eredményességét a jövedelmezőségi mutatók alapján 

vizsgáljuk. A jövedelmezőség átfogó vizsgálata során az egyes eredménykategóriákat 

valamilyen vetítési alaphoz viszonyítjuk, az elemzés feltárja és számszerűsíti azokat a 

tényezőket, amelyek befolyásolták, vagy befolyásolhatták volna a gazdasági tevékenységet. A 

vizsgálat során különböző eredménykategóriák és vetítési alapok vehetők figyelembe. A 

vállalkozásnak nem kell valamennyi jövedelmezőségi mutatót kiszámítani, azokat kell 

kiválasztania közülük, melyek a vállalkozás jövedelmezőségi szintjére vonatkozóan hasznos 

információkkal szolgálnak. A leggyakrabban használt jövedelmezőségi mutatókat az  

alábbiakban foglaljuk össze. 
 

Megnevezés Számítás Magyarázat 

Árbevétel arányos 

jövedelmezőség 
100

kategória Árbevétel

tegóriaEredményka
  

A vállalkozás árbevételének mekkora részét teszi ki 

az eredmény. 

Átlagos fedezeti 

hányad 
100

árbevétele nettó sÉrtékesíté

összeg Fedezeti
  

Az egyes termékek, teljesítmények bevételéből 

mekkora rész marad az értékesítés közvetlen 

költségeinek levonását követően a közvetett 

költségek és a nyereség fedezésére. 

Tőkearányos 

jövedelmezőség 
100

összetevöi Töke

tegóriaEredményka
  A vállalkozás tőkéjének eredményhozamát fejezi ki. 

ROE 

(Return on Equity) 
100

Saját töke

eredményAdózott 
  

A saját tőke hozama. Egységnyi saját tőke értékkel 

előállított adózott eredmény. 

Eszközarányos 

jövedelmezőség 
100

összetevöiEszközök 

tegóriaEredményka
  

Az eszközök jövedelemtermelő képességére ad 

választ. Egységnyi eszközértékkel előállítható 

eredmény. 

ROA 

(Return on Assets) 
100

eszköz Összes

eredményAdózott 
  

Az eszközarányos megtérülés az összes eszköz 

jövedelemtermelő képességére ad választ. Egységnyi 

eszközértékkel előállított adózott eredmény. 

ROI 

(Return on 

Investment) 
100

eszközt Befektetet

eredményAdózott 
  

A lekötött tőke megtérülése a befektetett eszköz/tőke 

jövedelemtermelő képességére ad választ. Egységnyi 

befektetett eszközértékkel előállított adózott 

eredmény. 

Költségarányos 

jövedelmezőség 
100

kategória költség Termelési

tegóriaEredményka
  

Egységnyi termelési költséggel előállított eredmény 

értéke. 

Bérarányos 

jövedelmezőség 
100

Bérköltség

tegóriaEredményka
  Egységnyi bérköltséggel előállított eredmény értéke. 

 

 

Eredménykategóriák: (1) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye; (2) szokásos vállalkozási 

eredmény; (3) adózás előtti eredmény; (4) adózott eredmény; (5) mérleg szerinti eredmény; 

(6) fedezeti összeg; (7) relációs eredmény (belföld, külföld stb.). 

 

Árbevétel kategóriák: (1) értékesítés nettó árbevétele; (2) értékesítés nettó árbevétele + egyéb 

bevételek; (3) értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele; 
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(4) értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele + rendkívüli 

bevételek. 

 

Tőke összetevői: (1) saját tőke; (2) idegen tőke; (3) összes tőke; 

 

Eszközök összetevői: (1) befektetett eszközök; (2) forgóeszközök; (3) összes eszközérték; 

 

 

C/1. Hatékonysági ráták 

Ezen mutatók azt mérik, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a birtokában lévő 

eszközöket, hogy forgótőke menedzsmentje megfelel-e az elvárásoknak. Ezeket a mutatókat a 

vállalat aktivitási, tevékenységi rátáinak is nevezik. 

 

 

Eszközarányos forgalom = 
ÖE

NÁB
 

 

 

    ahol  NÁB: Nettó árbevétel 

ÖE: Összes eszközérték 

     

 

A lekötött tőke hatékonysága = 
LT

NÁB
 

 

    ahol LT: Lekötött tőke 

 

 

Készletek forgási sebessége = 
ÁLKÉ

NÁB
 

 

    ahol ÁLKÉ: Átlagosan lekötött készlet 

 

 

Vevői követelések forgási sebessége = 
KÖV

NÁB
 

 

 

   ahol KÖV. Vevői követelések  

 

 

Vevői követelések behajtásának ideje = 
nap/NÁB

KÖV
 

 

 

Szállítói tartozás rendezésének ideje =
ENJB

SZT
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ahol     SZT: Szállítói tartozás 

      ENJB: Egy napi beszerzés 

 

 

C/2. Tőkestruktúra hányadosok: 

 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya = 
ségekKötelezett

HLK
 

 

 

Kölcsöntőke-részvénytőke arány = 
RT

HLK
 

 

    ahol RT: Részvénytőke 

 

 

 

Hitelarány = 
ÖE

ÖH
 

 

   

ahol ÖH: Összes hitel 

 

C/3. Finanszírozási erő 

E mutatók az eddigiekben használt eredmény kategóriák helyett a cash flow kategóriát 

tartalmazzák. Ennek az a szakmai magyarázata illetve indoka, hogy a kötelezettségek 

teljesítéséhez csak mobil pénzeszközök használhatók. Az alkalmazott mutatók az alábbiak: A 

mutatók értelmezésénél egyértelműen definiálni szükséges, hogy a cash flow tartalma mi.  

 

 

Cash flow mutató (CF):= Belső forrásképződés + Eredménytartalék változása + Céltartalék 

változása 

 

 

 

 

Cash flow-forgalom ráta = 
NÁB

CF
 

 

 

Dinamikus eladósodási fok = 
RLKHLK

CF


 

 

 

 

Adósságtörlesztési erő = 
RLKHLK

ÉCSCF
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Belső finanszírozási erő = 
BENN

CF
 

 

 

ahol  BENN: Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értékének 

növekedése 

 

Dinamikus likviditási fok = 
RLK

CF
 

 

 

                                         

                                          Adósságtörlesztési képesség = 
PEÖK

CF


 

     

    ahol ÖK: Összes kötelezettség 

     PE: Pénzeszközök 

 

C/4. Növekedési ráták 

A növekedési ráták arra adnak választ, hogy a vállalat kizárólag a belső finanszírozási 

forrásokkal milyen mértékben volt képes befektetéseit és működését finanszírozni. 

 

 

Belső növekedési ráta = 
bROA1

bROA




 

 

    ahol  ROA: Eszközarányos megtérülés 

     b: Profit-visszatartási ráta 

 

 

  Fenntartható növekedési ráta = 
bROE

bROE





1
 

 

   

ahol  ROE: Részvény-tőke arányos megtérülés 

 

A mutató – tartalmánál fogva – azt a maximális növekedési ütemet adja, amit a vállalat külső 

részvény-tőke nélkül képes fenntartani úgy, hogy közben változatlan marad a tőkestruktúrája. 

 
 

5.4.6. Kockázatok becslése és kezelése 

 

 

Az üzleti terv elkészítésekor figyelembe kell vennünk az események bekövetkezési 

valószínűségeit is. Amennyiben az események, környezeti állapotok bekövetkezési 

valószínűségei nem ismertek, bizonytalanság melletti döntésről beszélünk, míg ha ismerjük 

azokat, kockázat melletti döntésről van szó. 
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Az üzleti terv akkor lesz igazán meggyőző, ha tételesen áttekinti a lehetséges kockázati 

forrásokat is, amelyek a vállalkozást, az adott projektet érinthetik. A kockázatok között súlya, 

jelentősége tekintetében igen nagy különbségek vannak, ezek egy részére fel lehet készülni. 

Ennek megfelelően az üzleti tervben be kell mutatni, hogy mi történik, ha valami nem úgy 

sikerül, mint ahogyan tervezték, hiszen fontos, hogy a terv olvasói lássák azt, hogy a 

vállalkozásnak van cselekvési alternatívája. 

 

Az érzékenységi vizsgálat („What-If”-analízis) és a kockázatelemzés során arra keresünk 

választ, hogy az alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések 

bekövetkezésének valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók (eredmény, 

pénzforgalom, vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi mutatók stb.) alakulására. Az elemzés első 

lépésében az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a hatásokat, amelyeket a 

költségeket és hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai okoznak a 

teljesítménymutatókban. A második lépésben megvizsgáljuk, hogy a változásoknak milyen a 

bekövetkezési valószínűsége és ezek figyelembe vételével határozzuk meg a 

teljesítménymutatók várható értékét. 

 

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, 

amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítmény 

mutatókra. Az érzékenységi vizsgálat elvégzésének többféle lehetősége van, így a változók 

rugalmassága, kritikus értékek meghatározása, szcenárió-elemzés. 

 

Vizsgálható a változók rugalmassága, elaszticitása, mely azt fejezi ki, hogy valamely 

termelési tényező, ható tényező 1%-os változásának hatására „ceteris paribus”, azaz minden 

más tényező változatlansága mellett, a termelésben, eredményben hány %-os változás 

következik be. A kapott mutató a vizsgált rendszer érzékenységét fejezi ki az adott tényező 

tekintetében. Az EU útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1% mértékű 

változása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 5%, vagy annál nagyobb 

mértékű változását okozza. 

 

Az érzékenységvizsgálat elvégzésének második lehetősége az úgynevezett kritikusérték-

számítás, mely arra keresi a választ, hogy az adott rendszerben a minimálisan elvárt eredmény 

eléréséhez milyen gazdasági és technológiai értékekre van szükség. Itt is érvényes az a 

feltétel, mely szerint az egyes tényezőket külön-külön, „ceteris paribus” vizsgáljuk. Itt 

megjegyezzük, hogy a fedezeti pont elemzés is egyfajta kritikusérték vizsgálat. 

 

Harmadik lehetőségként pedig a szcenárió-elemzés adódik, mely a változók bizonyos 

csoportjára, általában a legmeghatározóbb (kritikus) paraméterekre vonatkozó forgatókönyv 

elemzést jelenti. A szcenárió-elemzés az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” 

vagy egyszerűen egy „A” és „B” változatot vizsgál, melyek eredményét összehasonlítva 

úgynevezett hatásvizsgálatot végezhetünk. 

 

Az érzékenységvizsgálatok segítségével egy-egy, illetve néhány (korlátozott számú) változó 

érték változásának hatásait tudjuk tanulmányozni. Ezzel szemben a Monte Carlo szimuláció 

olyan módszer, amellyel az összes lehetséges kombináció vizsgálható. Segítségével lehetővé 

válik, hogy a projekt kimeneteleinek teljes eloszlását vizsgálhassuk. 

A felmerülő kockázatok formáit többféleképpen csoportosíthatjuk, az alábbiakban egy 

lehetséges bontást ismertetünk: 
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Termelési kockázat: A termelési kockázat a termésmennyiség, -minőség változásában, 

termeléskiesésben mutatkozhat meg, amelynek oka lehet az időjárás, betegségek, 

kártevők, gépek, berendezések meghibásodása stb. 

Piaci kockázat: A piaci kockázat elsődlegesen az előállított termékek, szolgáltatások, 

illetve a vásárolt alapanyagok, szolgáltatások áringadozásában mérhető le. Itt kell 

megemlítenünk a megtermelt termékek és előállított szolgáltatások értékesítési 

nehézségeit is. 

Pénzügyi kockázat: A vállalkozás eszközeinek finanszírozása érdekében végzett pénzügyi 

tevékenység kockázata. Itt emelhetjük ki a kölcsöntőke kamatváltozásait, export esetén az 

árfolyamveszteséget, a földbérleti jog elvesztésének lehetőségeit stb. 

Véletlen veszteségek: Ez alatt a különböző természeti károkat, katasztrófákat értjük. 

Jogi kockázat: A gazdálkodás eredményességét, a vállalatok versenyképességét jelentősen 

befolyásolhatják a vállalkozás kereteit meghatározó törvények, ezek változásai, illetve az 

aktuális politika által befolyásolt állami célkitűzések. 

Emberi kockázati tényezők: Gyakran elhanyagolt szempont, de a vállalkozás sikerét 

jelentősen befolyásolhatja a menedzser rátermettsége, megbízhatósága, egészségi állapota, 

családi viszonyai. Hitel igénybevétele esetén a bankok ezeket a körülményeket is – 

különösen kisvállalkozások esetén – vizsgálják. 

 

Ezen túl különbséget kell tennünk a vállalkozástól függő és a vállalkozástól független 

kockázati tényezők között, hiszen azok kezelése között szintén különbség van. A tételesen 

összegyűjtött kockázatokat részletesen elemezni kell, ahol lehet, törekedjünk a 

számszerűsítésre. A kockázat becslésének elvi képlete: a bekövetkezés valószínűsége és a 

teljesítménymutatóban bekövetkezett hatás nagyságának szorzata. A kockázat nagyvonalú 

számszerűsítésével a kockázatokat pozícionálni lehet a bekövetkezési valószínűség és a hatás 

mértékének összevetése alapján. (37. ábra) 

 

A kockázatelemzés alapján a kockázatok nagyságától függően megoldásokat kell 

megfogalmaznunk a kockázatok kezelésére. A kockázatok kezelésének főbb módszerei a 

következők, amelyek együttesen is alkalmazhatók: 

- A projekttől, vagy projektrészektől való elállás. 

- Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. 

- A kockázatok áthárítása, amely különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, 

biztosítás vagy kezességvállalás útján történhet. 

- A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége 

alapján. 

Hatás mértéke

V
al

ó
sz
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ű

sé
g

Közepes 

kockázat

Alacsony 

kockázat

Magas

kockázat

Kritikus 

kockázat

 
 

35. ábra: A kockázatok ábrázolása a hatás mértéke és a valószínűség alapján  
Forrás: NFÜ, 2008 
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6. A controlling szerepe a pénzügyi menedzsmentben 
 

 

A vállalat eredményes működéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a döntéseket a 

megfelelő időben hozzák meg. Ez a döntési szintek mindegyikére igaz, legyen az stratégiai, 

irányítási vagy operatív döntés. A döntések meghozatalához információra van szükség. Az 

információk a döntések inputjaiként értelmezhetők, és a gyakorlati életben ugyanúgy 

nélkülözhetetlenek, mint a vállalat működéséhez szükséges más erőforrások.  

A vállalat információs rendszere az a rendszer, amely folyamatosan figyeli a vállalat 

környezetére vonatkozó és abból származtatható információkat, és ezzel egyidejűleg kezeli és 

figyeli a vállalatban zajló tevékenységekre, a vállalat és környezete közötti tranzakciókra 

vonatkozó adatokat is. Működése során mindezeket rendszerezi, feldolgozza, és hasznosítható 

információként bocsátja a döntéshozók rendelkezésére. Könnyen belátható, hogy az 

információ minősége, megbízhatósága, mennyisége, a megfelelő időben, a megfelelő döntési 

szinten való rendelkezésre állása a stratégiai tervek szakmai megalapozottságát és 

megvalósításának esélyeit alapvetően meghatározza. Ez annál is inkább így van, mert a jó 

információ mindig rendelkezik valami „plusszal” ami a döntéshozó ismeretét kiegészíti, 

hozzájárulva ezzel a döntés bizonytalanságának és kockázatának csökkentéséhez. 

 

A vállalati információs rendszer sokféle szempont szerint értelmezhető struktúrát alkot. 

Három fő alrendszerre bontható, mint: 

 

 számviteli információs rendszer, 

 vezetői információs rendszer, 

 informális információs rendszer. 

 

A számviteli információs rendszer pénzügyi információkat biztosít a döntéshozók (pl. állam, 

külső befektetők stb.) számára a vállalat működésének megítéléséhez, a különböző pénzügyi 

kimutatások elvégzéséhez.  

 

A vezetői információs rendszer elsősorban a vezetői döntések támogatását szolgálja. Az 

információ megjelenítése lehet számszerű és nem számszerű formában. A napjainkban 

jellemző integrált „ember-számítógép rendszer” elsősorban a gazdasági döntésekhez 

szükséges és felhasználható információkat szolgáltatja. 

 

Az informális információs rendszer elsősorban a vállalati kultúrához, a vállalat szociológiai 

jellemzőihez kötődő, ezekből levezethető struktúraként értelmezhető. Az informális 

információk a vállalati működés rugalmasságát, alkalmazkodóképességének javítását segítik 

elő.  

 

A vállalatoknál a három alrendszer egy integrált rendszert kell, hogy alkosson, egyben 

biztosítva az információáramlás szabályozását is. Az információáramlás kötetlenebb formája 

a kommunikáció. A stratégiai kommunikáció célja a megfogalmazott stratégiai célok, 

programok eljuttatása az érintettekhez. A vállalaton belüli kommunikáció lehet bürokratikus 

és adhokratikus. A bürokratikus kommunikációt a túlzott hivatalos hang, merev szabályok, a 

túlzott írásbeliség stb. jellemzi. Az adhokráciát ennek ellenkezője, a humán kapcsolatok 

közvetlenebbé tétele, a formalitások visszaszorítása, az információáramlás gyorsítása és 

hatékonyabbá tétele stb. jellemzi. A kommunikáció tehát a humán oldalt helyezi előtérbe az 

információs rendszer működtetésében.  
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Napjainkban a kommunikáció és a számítástechnikai eszközök együttes alkalmazása új 

lehetőségeket, megoldásokat keltett életre. Ilyen új lehetőségként lehet megemlíteni az 

alábbiakat: pl. vállalati központi adatbázisok, a vezetői döntést támogató rendszerek, a 

különböző szakértői rendszerek stb.  

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a vállalat információs rendszerének fejlettségi szintje – erre az 

elemzési módszerek ismertetésénél is utalunk - fontos eleme a stratégia megvalósításának. Az 

információs rendszerek ugrásszerű fejlődése és a menedzsment egyre nagyobb igénye a 

megbízható információk iránt hívta életre azt a funkciót, amely elsődlegesen a felső szintű 

vezetés szempontjából hangolja össze a vállalat tervezési, ellenőrzési és információellátási 

tevékenységét, és napjainkban már szervezeti egységként is kifejezésre jut. Ez a funkció a 

kontrolling. A kontrolling egység vezetője a vezetési hierarchia magasabb szintjén 

helyezkedik el. A kontrolling rendszer struktúráját a 39. ábra szemlélteti. 

 

A kontrolling feladata: létrehozni a tervezési és információs rendszert és gondoskodni 

annak működtetéséről. Az ellenőrzéshez, értékeléshez és elemzéshez a pénzügyi és vezetői 

számviteli rendszertől kapott információkat használja fel. Ezeket az információkat 

feldolgozza a felső vezetés számára. A teljesítmények elemzéséhez szükséges adatbázist 

szintén a számviteli rendszerből meríti. A tervezési rendszerhez való kapcsolódásának főbb 

sajátossága, hogy módszertanilag és szakmailag előkészíti és ellenőrzi a tervkészítés 

folyamatát, összehangolja az egyes terv részeket, és azokat szintén előterjeszti a felső vezetés 

számára. Ez a feladat valamennyi tervtípusra kiterjed. A kontrolling szervezet folyamatosan 

figyeli (monitorizálja) és értékeli a vállalat működését. Az eredményekről a teljesítmények 

mérésére kialakított mutatószámokon keresztül tájékozatja a felső szintű vezetést. A vezetés a 

kapott információk alapján dönt a szükséges korrekciók helyéről, módjáról, azaz megtörténik 

a visszacsatolás. A döntések szakmai felelősei az érintett szakterületek vezetői.  
 

 
 

39. ábra:  A kontrolling-rendszer struktúrája 
Forrás: Horváth és Partner, (1997) alapján a szerző 
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