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Pénzügyi vezetés 

Küldetés 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megmagyarázza a pénzügyi gazdálkodás 

alapfogalmait és közelebb hozza az olvasóhoz a vállalati pénzügyi politika kihívásait. A 

fejezet taglalja az egyes pénzügyi kategóriák leírását is. 

Célok 

A fejezet áttanulmányozása magyarázattal szolgál az alábbiak megértésére: 

1. A pénzügyi gazdálkodás fogalma és tartalma. 

2. A vállalkozások pénzügyi politikája. 

3. A vállalkozások pénzügyi gazdálkodásának kategóriái. 

4. A vállalkozások lényege és kategóriái. 

Bevezetés 

A pénzügyi gazdálkodás vagy más szóval pénzügyi menedzsment a vállalkozás 

életében fontos szerepet tölt be. A vállalkozás ugyanis csak nagy nehézségek árán képes 

létezni jó pénzügyi irányítás nélkül. A pénzügyi irányítás több alapfeltételből indul ki. Ezek 

közé soroljuk azt, hogy:  

 a nagyobb gazdagság jobb, mint a kisebb, 

 a magasabb nyereség jobb, mint az alacsonyabb,  

 jobb hamarabb, mint később, 

 a kisebb kockázat jobb, mint a nagyobb,  

 előnyösebb, ha van választási lehetőség. 

A pénzügyi irányítás lényege 

A vállalkozás pénzügyi irányításának tárgyát a tőke- és a pénzáramlás valamint a 

követelések és a kötelezettségek szervezése jelenti. Ez egy összetett, komplex tevékenység, 



 

 

amely a vállalkozás céljának elérése érdekében a vállalati pénzügyek elméleti ismereteit 

valamint több különböző módszert és eljárást is felhasznál. A vállalkozás vezetésének jelentős 

részét teszi ki. A pénzügyi irányítás folyamán a következő négy, konkrét kérdéssel is 

foglalkozni kell: 

1. Mennyi tőke szükségeltetik a vállalati tevékenységhez? 

2. Milyen forrásból szerezhető be a szükséges tőke? 

3. Hová helyezzük el a megszerzett tőkét? 

4. Hogyan osszuk el helyesen a gazdálkodás eredményét? 

Ezeket a kérdéseket oldják meg a pénzügyi döntések és a pénzügyi folyamatok 

szervezése. A pénzügyi döntések célja a vállalkozás céljainak megfogalmazása, és olyan 

eljárások keresése, melyek leginkább elősegítik e célok teljesítését. A folyamat a következő 

fázisokra osztható fel: 

 a szükséges változás felismerése és a cél megfogalmazása, 

 a lehetséges megoldások keresése, 

 az egyes alternatívák kiértékelése a jövedelmezőség és a megoldás 

kockázatosságának szempontjából, 

 döntéshozatal. 

Az elfogadott megoldások megvalósítását a pénzügyi folyamatok megszervezése 

biztosítja. A legjobb döntés sem biztosíték azonban az elvárt eredmények elérésére.  Ezért 

a helyes pénzügyi irányítás elengedhetetlen feltétele a szükséges és elegendő megbízható 

információs háttér. Az első helyen az úgynevezett összehangolt gazdasági információk 

vannak, mindamellett az ilyen információk megszerzése és kiértékelése gyakran időigényes és 

költséges feladat. 

A következő jelentős alapeszköz a belső információk. Ezeket a vállalati információs 

rendszer biztosítja be, mely magában foglalja a kalkulációt, a nyilvántartást, a kimutatásokat 

és a statisztikát. A pénzügyi irányítás szempontjából fontos a tőke- és pénzmozgás, valamint 

a követelések és a kötelezettségek mozgásainak áttekintése.  



 

 

A pénzügyi gazdálkodás pénzügyi szempontból foglalkozik a vállalkozás működésével. 

Tartalmazza a vállalkozás pénzügyi folyamatainak és gazdálkodásának irányítását. Minden 

egyes döntéshozatal és folyamat, mely végbemegy a vállalkozásban, végül visszatükröződik 

a kiadásokban és a bevételekben, vagyis végső soron a pénzügyi eredményekben. 

A vállalkozás pénzügyi gazdálkodásának tudományos alapja a vállalatfinanszírozás 

elméletének ismerete. A pénzügyi gazdálkodás rendszerére számtalan tényező hat, melyeket 

a következő három csoportba oszthatunk: 

 a vállalati szféra pénzügyi gazdálkodásának makrogazdasági rendszerei, 

 a tulajdonosok és a menedzsment közötti viszony, benne az igazgatóság és a 

felügyelő bizottság hatásköre, 

 a belső vállalatirányítási rendszer. 

A pénzügyi irányítás (pénzügyi menedzsment) több terület egymásra gyakorolt hatásának 

eredménye. Ezek a területek a vállalat nagyságától függően a pénzügyi vezetőn vagy a 

pénzügyi igazgatóságon keresztül irányítottak. A pénzügyi irányítás fő területei a vállalati 

treasury és a controlling. 

Függetlenül a megközelítési módtól (eredmény- vagy pénzforgalmi, azaz cash flow 

szemléletű) minden vállalkozás igyekszik pénzügyi területen teljesíteni a stratégiai és operatív 

célkitűzéseit. A pénzügyi gazdálkodás művészet, a vállalati pénzügyek adott vállalkozási 

egységben való irányításának művészete. Ez egy tágabb értelemben vett definíció, ezért a 

gazdálkodást a vállalati pénzügyek öt alapvető egymással összefüggő funkciójával 

határozhatjuk meg: 

 az üzemeltetési és a beruházási vállalati programok támogatására szolgáló tőke 

beszerzése – finanszírozási funkció, 

 a  legjobb projektek kiválasztása, amelyekbe a vállalat, figyelembe véve a várható 

kockázatot és nyereséget, befekteti a saját forrásait – tőkeköltségvetési funkció,  

 a belső cash flow valamint a saját és az idegen tőke kölcsönös viszonyának 

irányítása, az értékük maximalizálása a kötelezettségek befizetése céljával – 

pénzügyi irányítási funkció, 



 

 

 a vállalat vagyonkezelői, irányítási és vezetési funkciójának fejlesztése – 

vagyonkezelési funkció, 

 a vállalkozás felkészítése valamennyi létező kockázati tényező 

figyelembevételével – kockázatkezelési funkció. 

A pénzügyi irányításnak és annak minden alkotóelemének egy adott célhoz kell 

közelednie, mely cél az összetett vállalati stratégia része. Az elmúlt időszakban 

a vállalkozások fő célja általában a nyereség maximalizálása volt. Annak ellenére, hogy a 

a nyereség maximalizálása úgy tűnik elégséges cél a pénzügyi menedzsment számára, mégis 

több hiányossága is van: 

 az adatok, melyekből megállapítható a vállalat nyeresége a múltból származnak, 

 annak ellenére, hogy a menedzserek igyekeznek maximalizálni a nyereséget egy 

adott időszakban, a különböző időszakokban elért nyereség nem veszi 

figyelembe a pénz időértékét, 

 a nyereség, mint könyvelési kategória objektíven nagyon nehezen mérhető érték, 

mely függ az alkalmazott számviteli elvektől,  

 a nyereségre való fókuszálás nem (vagy nem elég hangsúlyosan) veszi 

figyelembe a kockázati tényezőket. 

A modern pénzügy a vállalat piaci értékének maximalizálását tartja pénzügyi céljának, 

ami a nyilvánosan működtetett társaságok esetében a vállalat értékpapír növekedésében 

nyilvánul meg. A részvények piaci értéke visszatükrözi a pillanatnyi megítélést, a cash flow 

mértékét és a várható kockázatokat is. 

Mindkét felsorolt vállalati cél megegyezhet, de lehet ellentétes is.  Alapvető különbségek:  

 a nyereség vagy a piaci értéknek a maximalizálása, mint cél függ a vállalat 

nyereségfelosztásának stratégiájától: 

 hozam stratégia – az adott évben a tulajdonosoknak a lehető legtöbb osztalék 

kifizetése és a legkevesebb nyereség meghagyása befektetés céljával. 

 növekedési stratégia – a jövőbeli beruházások megvalósításhoz a lehető 

legnagyobb eredménytartalék képzése, 



 

 

 vegyes stratégia – közbülső fokozat a szélsőséges hozam és növekedési stratégia 

között. 

 A nyereség maximalizálása alatt az adott időszakban vagy az ezt követő elszámolási 

időszakban a  maximális pénzügyi eredményesség elérésére tett erőfeszítést értjük, 

míg a piaci érték maximalizálása az aktívák maximális értékének elérését jelenti.  

 A nyereség maximalizálása első közelítésben rövid távú célnak tűnik, míg a piaci érték 

maximalizálása hosszú távú célként látható, 

 A nyereség maximalizálása az egy tulajdonos által birtokolt vállalatoknál gyakoribb, 

a piaci érték maximalizációjának pedig ott, ahol a vállalat tulajdonosi struktúrája sok 

kistulajdonos között oszlik meg, akiknek a személyes részesedése a nyereség 

felosztásánál minimális. 

 A piaci érték maximalizálásának ott van értelme, ahol azt szeretnénk elérni, hogy 

a vállalat gyorsabban növekedjen, a nyereség maximalizálásának ott mutatkozik meg, 

ahol nem célunk a vállalat növekedése.   

A vállalat pénzügyi politikája 

A vállalkozás pénzügyi politikája határozza meg a pénzügyi tevékenység szervezésének és 

irányításának alapjait, és minden egyes vállalkozás maga alakítja ki, hogy sikeresen 

támogassa a vállalkozói céljainak megvalósítását. A pénzügyi politika alkotórészei 

a következők: 

 a pénzügyi célok megfogalmazása, 

 döntéshozás a meghatározott cél elérését biztosító eszközökről és 

intézkedésekről, 

 a vállalkozói tevékenység pénzügyi eredményeinek felosztása. 

A múltban gyakran találkoztunk azzal a nézettel, hogy a vállalkozás alapvető célja 

a nyereség elérése. A nyereség vall a vállalkozás gazdasági helyzetéről, tevékenységének 

hatékonyságáról, de ez az alábbi okok miatt nem elégséges: 



 

 

 a kimutatott nyereség nagysága attól függ, hogy hogyan vannak felértékelve a vállalat 

vagyonának egyes elemei, 

 a nyilvántartásban a nyereség a pénzügyi eredményt fejezi ki, melyet a vállalat az 

elmúlt időszakban ért el, nem mutatja viszont a vállalat piaci kilátásait, a jövőbeni 

gazdasági fejlődését, 

 nem tükrözi vissza az egyes immateriális javakat, amelyek nem szerepelnek 

a könyvelési nyilvántartásban.  

Ezért a fejlődés olyan stádiumba jutott, hogy a vállalkozás alapvető pénzügyi célja a 

vállalat piaci értékének maximalizálása. Ennek az alapvető célnak a bebiztosítására 

irányulnak a vállalat részcéljai is. Ide soroljuk a jövedelmezőséget, a likviditást és a 

stabilitást.  

A jövedelmezőség a nyereségességet fejezi ki,  képességet a gazdálkodás pozitív 

eredményének létrehozására. A vállalkozás akkor jövedelmező, ha nyereséges. 

A likviditás képességet jelent a vagyon készpénzzé való átalakítására. A pénz a vállalkozás 

olyan eszköze, amely a legnagyobb likviditási képességgel bír.  

A stabilitás egy olyan képesség, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozói tevékenység az 

állandóan változó külső és belső körülmények ellenére a kívánt jövedelmezőségi és likviditási 

színvonalat érje el. Ez a kívánt színvonal olyan mértéket jelent, amelyet a vállalat az adott 

időszakban szeretne elérni a pénzügyi tervében. 

A vállalat pénzügyi irányításának kategóriái 

A pénzügyi irányításban számtalan jelentős kategóriával és fogalommal találkozunk. Ezek 

a következők:  

 a vállalkozás gazdálkodásának eredménye, 

 cash flow, 

 kamat és kamatláb, 

 a pénz időértéke, 

 a kockázat és bizonytalanság,  

 a megtérülési ráta, 

 az alternatív lehetőségek költségei. 



 

 

Gazdálkodási eredmény 

A gazdálkodás eredménye a vállalat összes hozamának és az összes költségének 

a különbségét jelenti, mely a gazdálkodás eredménykimutatásából határozható meg. Nyereség 

akkor keletkezik, ha nagyobb a hozam, mint a költség. Ha viszont a hozam alacsonyabb, mint 

a költségek, akkor veszteség keletkezik. Egy társaság az adott évben az elmúlt időszak 

tartalékainak felszabadításával ugyan elérhet nyereséget, ám a tartalék felhasználás levonása 

után a társaság valójában veszteséges, tehát az adott évben a nyereség nem tükrözi a társaság 

tevékenységének valós eredményét. Ebből kifolyólag a gazdálkodás eredménye általában nem 

mutatja a vállalat valódi eredményét, ezért azt szükséges még korrigálni.  

A nyereség, mint a gazdálkodás végeredménye értékes mennyiségi és minőségi mutató. Ez 

a tulajdonosok bevételének forrása és fontos a vállalat fejlődésében is. Ennek ellenére nem 

feltétlenül megbízható mutatója a hatékonyságnak és a vállalat gazdálkodásának sem. 

Cash flow 

A cash flow kulcsfontosságú tényező a vállalat fizetőképességét és a likviditását illetően, 

és ugyanúgy fontos valamennyi beruházási döntéshez is. A pénzmozgást, mely a különböző 

pénzbeli bevételeket és kiadásokat tartalmazza általánosan a cash flow kifejezéssel illetjük. 

A cash flow a vállalat valós pénzmozgását mutatja. Fontos mutató, melyet a következő 

okokból vezettek be: 

 az eszközök és azok pénzbeli kapcsolatának kifejezése közti különbségek (pl. 

gépvásárlás hitelre) 

 a kiadásokkal járó gazdasági tevékenységek és azok pénzügyi realizálása közötti időbeli 

különbség (pl. a bérköltségek keletkezése és azok kifizetése) és különböző könyvelési 

metódusok használata (pl. tárgyi eszközök leírásának és a tartalékok felértékelésének 

többféle módja). 

A cash flow kimutatásnak az a célja, hogy a pénzügyi zárlat információt adjon arról, hogy 

a számviteli időszakban a vállalat milyen pénzeszközökre tett szert és honnan, és hogyan 

használta fel azokat. A pénzáramlás áttekintése elemzi a különbséget a pénzeszközök állapota 

és a pénzügyi ekvivalensek között a számviteli időszak elején. A pénzáramláshoz tartozik 

a készpénz bevétele, a pénzeszközök gyarapodása, a készpénz kiadása és a pénzeszközök 

fogyása. 



 

 

Kamat és kamatláb 

Ezek a kifejezések szintén kulcsfontosságúak a pénzügyi vezetésben. A kamat a hitel 

nyújtásának ára, úgy is felfoghatjuk, mint a pénzhasználatért fizetett díjat. A kamat és az 

adósság közötti arányt kamatlábnak nevezzük. A kamatlába kamattarifa százalékos kifejezése. 

Az infláció és a kamatbevétel adózási nagyságának függvényében megkülönböztetünk 

nominális és reális kamatlábat. A nominális kamatláb értékét a kölcsönadó és az adós közötti 

megegyezés határozza meg és a hitelszerződésben tüntetik fel. A reális kamatláb az adózás és 

az infláció hatásától meg van tisztítva. A kamattal és a kamatlábbal dolgozunk a tőke árának 

meghatározásánál, a tőke értékének megállapításánál, az értékpapírok piaci értékének 

kiszámításánál, a pénzügyi döntéseknél, stb. 

A pénz időértéke 

A pénz időértéke azt a tényt mutatja meg, hogy a pénzügyi döntéseket nem csupán 

a vállalat bevételei és kiadásai befolyásolják, hanem azok időbeli eloszlása is. Érvényes az, 

hogy a pénz - amelyik a jelenben rendelkezésre áll nagyobb értékkel bír, mint az, mellyel 

majd csak a jövőben fogunk rendelkezni. Erre hatással van a pénzügyi beruházások 

jövedelmezősége és az árszint fejlődése.   

 A befektetés jövedelmezősége eltérő a különböző befektetési módok esetében. A kockázat 

nélküli befektetéseknél minimális jövedelmezőségség (kötvény) érhető el, és adott a 

kamatláb. A finanszírozás más formáinál magasabb hozamokkal találkozhatunk, melyek 

nagyobb kockázatvállalással járnak együtt. 

Az árszint változása az értékcsökkenés vagy értéknövekedés intenzitását fejezi ki az idő 

viszonylatában. Az infláció emelkedését az árszint növekedése jellemzi. Ellenkezőleg hat 

viszont a dezinfláció, ekkor ugyanis az árszint csökken. 

A pénz időértékét figyelembe veszik a befektetési döntéseknél, az értékpapírok értékének 

kiszámításánál, a hitel visszavásárlásánál, a vagyon felértékelésénél, stb. 



 

 

Kockázat és bizonytalanság 

A kockázat tulajdonképpen bizonytalanságot jelent, melyet különböző metódusok 

segítségével számszerűsítünk. A kockázat kifejezi a várható értéktől való eltérés 

valószínűségét, mely a valós körülmények hatására jöhetnek létre. 

A bizonytalanság egy olyan helyzet, melyben habár ismerhetjük azokat a  lehetséges 

kimeneteket, melyek bekövetkezhetnek, mégsem tudjuk kellő megbízhatósággal 

megállapítani, hogy azok milyen valószínűséggel fognak bekövetkezni.  

A bizonyosság azt a helyzetet fejezi ki, amikor egy adott döntésnek vagy tettnek csak egy 

előre meghatározott végeredménye lehet. 

Meghatározhatatlan az a helyzet, amikor nem vagyunk képesek elégséges 

megbízhatósággal meghatározni sem azokat az állapotokat, sem azokat a folyamatokat, 

amelyek az adott területen bekövetkezhetnek. 

A vállalkozói döntések meghozatalánál nagyrészt bizonytalanok a feltételek. A vezetés 

folyamata szempontjából fontos meghatározni a bizonytalanság fokát, mégpedig úgy, hogy 

számszerűsítjük a kockázati tényező változását. 

Elvárt megtérülési ráta 

A megtérülési ráta az a százalékban kifejezett tiszta hozam, amelyet a beruházásra 

fordított saját- és külső tőke hoz. Ez az össztőke specifikus jövedelmezőségi mutatója. Az 

a tőke, amit a vállalat az egyes időszakokban beruházhat mindig korlátozott, ezért a cég 

a beruházási lehetőségek közül mindig a legelőnyösebbet igyekszik kiválasztani. 

A kiválasztás egyik lehetséges kritériuma pedig éppen a megtérülési ráta. Ez azt jelenti, hogy 

a cég azok közül a beruházási projektek közül választ, amelyek megtérülése várhatóan túllépi 

a befektetett tőkére elvárt megtérülési rátát. [7] 

Alternatív lehetőségek költsége 

Ezzel a kifejezéssel illetjük a pénzforrások vagy egyéb források alternatív 

felhasználásának mértékét. Ha döntést hozunk a felhasználás egyik módja mellett, akkor fel 



 

 

kell adnunk az összes többi lehetőséget, tehát le kell mondanunk a velük járó hozamról vagy 

egyéb előnyökről is.  

A vállalat és kategóriái 

A piacgazdaságban a gazdaság alapvető egysége a vállalat. A vállalat helyzete 

a rendszerelméletben megfogalmazott alapvető definíciójából adódik, mely a vállalatot, mint 

egy rendszert határozza meg. A vállalat, mint rendszer olyan rendezett elemek halmaza, 

amelyben meg van határozva: 

 az egyes elemek közötti viszony, 

 az egyes elemek a belső szerkezetük és összetételük szempontjából, 

 a halmaz és a környezete közötti viszonyok, az ún. kölcsönhatás a környezettel, 

 az egész halmaz célja. 

A vállalat a gazdasági döntés alapegysége és a piacgazdaság alapvető gazdasági tárgya. 

Több definíciója is lehet. A legáltalánosabb definíció például így hangzik: A vállalat egy 

szociális formáció, mely sajátos cél által vezérelt emberi tevékenységgel van feltöltve. 

A makro- és mikro ökonómiában a vállalat egy gazdasági egység, mely termékeket állít elő 

vagy szolgáltatást nyújt, melyeket az árupiacon árusít, valamint a termelés piacán keresletet 

hoz létre az előállításukhoz szükséges  gyártási tényezőkben. Éppen ellentéte 

a magánháztartásoknak. Végeredményben leszögezhetjük, hogy a gazdasági vállalatnak 

három síkja van: 

 Vállalatok csoportja (tevékenység pénzügyi területe), 

 társaság (jogi, számviteli és adózási tevékenységi terület), 

 szerkezet (fizikai egység és a termelés szervezési területe, pl. gyár, 

iroda). 

A vállalat, vállalkozó, vállalkozás, vállalkozói tevékenység kifejezések gyakran 

használatosak a piacgazdaságban. J.A. Schumpeter munkáiban arról beszél, hogy a vállalkozó 

egy olyan tényező, aki tevékenységével a piacgazdaságot dinamikus mozgásba hozza és 

vállalkozói tevékenységének eredményeként a nyereséget nevezi meg, de nem tartja 

elsődleges motivációnak a vállalkozáshoz, bár a stimulációs hatását nem becsüli alá.  



 

 

A modern elmélet alapján a vállalkozás emberi tevékenység, amelynek célja, hogy 

a gazdaságban egyensúlyi állapotot alakítson ki.  A vállalkozás gazdasági tevékenység, melyet 

gazdasági ingerek keltenek életre. Ha azt akarjuk, hogy a gazdasági tevékenység sikeres 

legyen, szükséges, hogy a vállalkozáshoz ki legyenek alakítva az objektív és szubjektív 

feltételek. 

A vállalkozás objektív előfeltételeit a piacgazdaság és a vonatkozó jogszabályok alakítják 

ki, melyek jogi biztosítékot nyújtanak valamennyi tulajdonosnak, és létrehozzák a vállalkozók 

részére a vállalkozásra megfelelő környezetet. Az objektív előfeltételek ezen csoportja 

ösztönzi a külső vállalkozási kedvet ahhoz, hogy megtalálják, kialakítsák, vagy kihasználják 

azokat a lehetőségeket, melyek a piacon keletkeznek. A vállalkozási egységeken belül is 

kialakulnak objektív feltételek, melyek belső vállalkozási kedv növekedéséhez vezetnek. 

Ekkor azok a gazdasági lehetőségek kerülnek kihasználásra, melyek eddig a saját vállalkozási 

egységben voltak elrejtve. Az átalakulási folyamat egyes részeiben zajló alkotó 

tevékenységekről van szó, pl. a gyártásban, az üzleti szférában, a műszaki fejlődésben, 

a tárgyi állóeszközök és az alkalmazottak jobb kihasználásában. 

A vállalkozás szubjektív előfeltételei azokat az egyéni tulajdonságokat foglalják magukba, 

amelyek képesek a vállalkozás valamely fajtájának megvalósítására. Ezek függnek magától az 

embertől, annak képességeitől, felkészültségétől, és a vállalkozó motiváltságától. A vállalkozó 

rendelkezik meghatározott személyiségjegyekkel, melyek az ő saját vállalkozói képességét 

tükrözik vissza. 

A kereskedelmi törvénykönyv szerint a vállalkozásnak az alábbi ismertetőjegyei vannak:  

 a vállalkozás rendszeres tevékenység, 

 önállóság, 

 saját névvel jelzett tevékenység, 

 saját felelősség, 

 nyereség elérése. 

F. Etner úgy definiálja a vállalatot, mint egy helyet, ahol termelés folyik, és ahol döntenek 

annak szintjéről és általában az értékesítési árról is. Az eszközök, melyeket ehhez szükséges 

bebiztosítani – tényezőnek, kialakított eszközöknek – „gyártmány, termék” nevezzük. Ismert 

tény, hogy  egy adott termékmennyiségig a gyártás lehet olcsó. Az egységre kiszámolt 

termelési költségek a termelés volumene függvényében csökkennek, ezért vannak 



 

 

erőfeszítések arra, hogy a termelést egyre nagyobb cégekbe összpontosítsák. A következő 

tényező, amely összefügg ezzel, a források beszerzése a nagybani gyártáshoz. A harmadik ok, 

hogy miért vannak vállalatok, a vezetés szükségessége. A termelés egyre inkább a 

nagy vállalatokban összpontosul, mert a hatékonyság megköveteli a nagy volumenű gyártást, 

az alapanyagok nagy volumenű beszerzését, a hatékony vezetést és a tevékenységek 

folyamatos ellenőrzését. 

.E. Gutenberg szerint az ipari létesítménynek az alábbi ismertetőjegyei vannak: 

  a gyártási tényezők kombinációja, 

  a gazdaságosság alapelve, 

 a pénzügyi egyensúly alapelve. 

Befejezés 

Ebben a fejezetben a pénzügyi irányítás területeinek alapfogalmaival foglalkoztunk. 

Taglaltuk a vállalat pénzügyi irányításának problematikáját és definícióját, leírtuk a vállalat 

pénzügyi irányításának kategóriáit és ismertettük a vállalatok egyes fajtáit és típusait. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen szempontok alapján oszthatók fel a vállalatok? 

2. Magyarázza meg a vállalatok pénzügyi irányításának lényegét! 

3. Írja le a pénzügyi irányítás kategóriáit! 

 

 

 

 

 



 

 

A vállalat vagyona és tőkéje 

Küldetés 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megértesse a számviteli mérleg lényegét, általános 

áttekintést nyújtson a vállalat vagyonának és tőkéjének szerkezetéről, a vagyon és a tőke 

egyes elemeiről. 

Célok 

A fejezet áttanulmányozása után az alábbi ismeretekről lesz elképzelése és ismerete:  

- mérleg és annak formái, 

- a vállalat vagyona és tőkéje. 

Bevezető  

A vállalatok az éves pénzügyi zárlatuk részeként pénzügyi kimutatásokat készítenek 

különböző felhasználók részére. A pénzügyi kimutatások fontos információkat tartalmaznak 

a gazdálkodó szervezet tevékenységéről. A pénzügyi zárlat alapvető kimutatásai 

a következők: a mérleg, a nyereség és veszteség kimutatás és a cash-flow kimutatás, mely 

a pénzügyi elemzés szempontjából fontos.  Ezek a kimutatások hármas egyenleg rendszert 

alkotnak. A mérleg, központi egyenleg, azon feltételeket jellemzi, amelyek alatt az 

újratermelési folyamat ment végbe. A nyereség és veszteség kimutatás és a pénzügyi áramlás 

specifikus egyensúlyt eredményező változók, amelyek a mérleg önálló elemei. Mindkét 

kimutatás a vállalat reprodukciós folyamatának eredményeiről vall, de mindkettő más 

szemszögből. A nyereség és veszteség kimutatás a hozam – költéség szempontjából, míg a 

cash-flow a bevétel – kiadás oldaláról.  

Mérleg – a vállalat vagyona és tőkéje 

A vállalati vagyon olyan javak összessége, amelyre vonatkozóan a vállalat tulajdonosi 

jogokkal rendelkezik. A vállalat saját vagyonát két alapvető csoport alkotja, az állóeszközök 

és forgóeszközök. Az aktívák következő csoportja idő alapján különböztetődik meg. A vagyon 



 

 

tehát azon aktívák összessége, melyek az elmúlt időszak történéseinek eredményei és 

felértékelhetők. Megállapíthatjuk, hogy a vállalat vagyonstruktúrája alatt a vállalat aktíváit 

értjük. Ezek gazdasági eszközök, melyek az elmúlt események eredményei, és amelyektől 

elvárjuk, hogy a jövőben hasznot hozzanak a vállalatnak. A passzívák, tehát a vállalat 

tőkestruktúrája alatt a források struktúráját értjük, melyekből a vagyon keletkezett. 

A passzívák tehát a vagyon forrásai, melyek a könyvviteli egység kötelezettségeinek 

összegértéke. Aki szeretné megismerni az aktívák és passzívák alaposabb felosztását, nézzen 

bele az éves mérlegbe. 

A mérleg a vagyon fajtáinak és származtatható forrásainak áttekinthető és rendszerezett 

értékkifejező eszköze egy adott naphoz viszonyítva. Tehát tájékoztatással szolgál az adott 

állapotról, kötelezettségekről és a saját tőke pénzben kifejezett értékéről - egy adott naphoz 

viszonyítva, melyet mérleg-fordulónapnak nevezünk. A mérleg kétkarú tányéros mérlegként 

képzelhető el. A mérleg bal oldalán az aktívák, a jobb oldalán pedig a passzívák helyezkednek 

el. Az aktívum annyit jelent, hogy mozgásban lenni, hasznot hozni, míg a passzívum a 

tétlenséget jelenti, és a képességet a tevékenység elmagyarázására és a vagyon eredetének 

szemléltetésére. A mérleg jobb oldalából látható, honnan származnak a baloldalon megjelenő 

eszközök, és hová voltak befektetve.  

A mérleget kétféle módon lehet felállítani: 

 Horizontálisan, 

 Vertikálisan. 

A horizontális mérleg esetében a bal oldalon az aktívák, míg a jobb oldalon a passzívák 

találhatók. A vertikális mérleg az alapadatok alternatív összerendezését jelenti, melynek 

előnye, hogy a tulajdonosnak a vállalat iránti igényét fejezi ki, önállóan kimutatja 

a munkatőke tételeit, és ezzel hasznos információkat ad azokról a nettó likvid 

pénzeszközökről, melyek a vállalat rendelkezésére állnak. Hátránya, hogy hiányzik a 

mérlegfőösszeg összesített számbeli kifejezése. 

 A mérleg a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetének kimutatása egy adott 

időpillanatban, és összesíti annak vagyonát, külső és saját forrásait. Tájékoztatást ad a 

gazdálkodó egység gazdasági javakba, aktívákba való beruházásainak jellegéről és 

volumenéről. A mérlegből nyert információk nagyon hasznosak, de minden felhasználónak 

bizonyos tények figyelembevételével kell értelmeznie azokat, mint pl. a vállalkozás 

folytatásának alapelve, a becslés kihasználása, az értékelés problematikája, stb. Ezek 



 

 

ignorálása az adott valóság és események helytelen, elferdített értelmezéséhez vezethet. 

Aszerint, hogy mikor és milyen okból készül a mérleg, a következőképpen oszthatjuk fel: 

Publikus mérlegről, akkor beszélünk, ha közzétételre készül. A belső mérleg kizárólag a 

vállalaton belül van közzétéve azzal a céllal, hogy a vagyon és a kötelezettségek állapotát egy 

köztes időszakban meghatározza. Minden vállalat készít egyedi mérleget is. Ha a vállalatok 

konszolidált egységet alkotnak, akkor az anyavállalat konszolidált mérleget készít. A szokásos 

mérleg az elszámolási időszak utolsó napjára készül. A rendkívüli mérleget meghatározott 

időpontokra állítják össze (rendkívüli helyzetben). Egyike a rendkívüli mérlegnek a nyitó 

mérleg, mely a vállalkozás kezdetekor állítódik fel. Az időközi mérleg a könyvviteli időszak 

közben állítódik össze.  

Állóvagyon  

Az állvagyon olyan vagyon, amely a gazdasági folyamatban nem változatja formáját, 

tartósan megmarad és folyamatosan használódik el. A vagyonstruktúrájának légyegét alkotja. 

Nem viszonteladás céljával lett beszerezve. Három csoportra osztjuk fel:  

1. Immateriális javak,  

2. Tárgyi állóeszközök,  

3. Hosszú távú pénzügyi eszközök.  

Az immateriális javak azok a javak, amelyek nem teljesítik a forgóeszközök 

követelményeit. Olyan vagyont jelent, amelyre érvényesek a következők:  

1. Nem értékesítési célú (pl. szellemi termékek, vagyoni értékű jogok), 

2. Nem kereskedési célt szolgál, 

3. Nem likvid eszköz. 

A befektetett eszközök egyik alaptulajdonsága a jövedelemtermelés, mely általában 

meghaladja az egy évet. Ez a jövedelem biztosítja a forrásokat a további aktív eszközök 

beszerzésére, és így jön létre a vagyon és a források körforgása.  

Az immateriális eszköz azonosítható nem pénzbeli vagyon, melynek nincs kézzel fogható 

formája, a gyártásnál, az áru- és szolgáltatások nyújtásnál kerül felhasználásra, bérbe adásra 

másoknak, stb. 



 

 

A hosszú távú pénzügyi eszközökhöz tartoznak pl. a részvények, a részvényjellegű 

értékpapírok, a leányvállalatok részvényei, a jelentős befolyással rendelkező társaságoknál 

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, vállalati részesedések, az egyéb hosszú lejáratú 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a gazdasági egység által a vállalati konszolidált 

csoportnak nyújtott kölcsönök, az egyéb pénzügyi eszközök. 

Forgóeszközök  

A forgóeszközök különböző formában fordulnak elő a vállalatban. Dologi formában, mint 

anyagkészlet, befejezetlen vagy késztermék, pénzbeli formában, mint pénz a kézipénztárban 

és a bankszámlán, követelések, rövid lejáratú pénzügyi vagyon. 

A forgóeszközök változnak egyik formából a másikba és állandó mozgásban vannak. 

Összehasonlítva a nem forgó eszközökkel, melyek fordulata nagyon lassú, a forgóeszközök 

nagyon gyorsan mozognak. Minél nagyobb a fordulatszámuk, annál nagyobb nyereséget 

hoznak. 

A forgóeszközökhöz tartoznak a következő tételek:  

 készletek, 

 rövid lejáratú követelések, 

 hosszúlejáratú követelések, 

 pénz számlák. 

A készletek a vagyonnak azt a részét képezik, amelyik rövidtávon használatosak. Ennek 

a vagyonfajtának az anyagfogyasztása azonnal beszámítódik a kiadásokba és a legyártott 

termék eladási árába. Tulajdonképpen minden vagyoni tétel a készlethez tartozik, amelynek 

a beszerzési célját tekintve nincs hosszú távú jellege. Az optimális nagyságuk biztosítja 

a gyártó és a vállalkozó sikerességét. A készletet úgy is meghatározhatjuk, mint vagyont 

nyersanyag formájában, ami lehet  segédanyag vagy a működéshez szükséges alapanyag, és 

amely fel lesz használva a gyártásnál vagy a szolgáltatásban. A készletet úgy is definiálhatjuk, 

mint a gyártási folyamat eladásra szánt vagyonát, vagy mint az általános vállalkozásban 

eladás céljával raktározott vagyont. 

A készlet a forgóeszközök első csoportját alkotja, és gazdasági eszközöket jelentenek. 

A készlet egyik része a termékek előállítására szolgál, a másik része pedig a vállalatban 



 

 

keletkezik (a befejezetlen gyártás készlete, a saját félkész termékek, a kész termékek 

készlete). A tevékenység tárgyát alkotó készlethez nem kizárólagosan tartozik az áru, melyet 

a vállalat újraeladás céljával vásárol. A mezőgazdasági vállalatokban az élőállatok szintén 

a készlethez tartoznak. 

A követelés a gazdasági egység áruért járó pénzigénye a felvásárlótól vagy más 

szubjektumtól. A futamidő alapján a követelés lehet hosszútávú és rövidtávú. A rövidtávú 

követeléstől elvárjuk, hogy egy éven belül teljesüljön. Az összes többi követelés 

a hosszútávúak csoportjába tartozik.  

A pénz számlák a pénzeszközt jelentik, ide tartoznak a készpénz és a bankszámlákon 

tartott pénz, valamint a megszerzett rövid lejáratú pénzügyi vagyon. 

Saját tőke 

A saját tőke a tulajdonos vagyona; ő a vállalati kockázat végső felelőse. Ezért a részaránya 

az össztőkében a vállalat pénzügyi biztonságának a kifejezője. A saját tőke nem állandó érték, 

hanem az adott időszakban a gazdasági eredmények függvényében változik. Vállalkozás 

esetében a saját tőkét a pénzbeli és nem pénzbeli betétek alkotják. A saját tőkét úgy is 

meghatározhatjuk, mint a vagyon és a kötelezettségek különbségét.  

A saját tőke főbb alkotóelemei:  

 alap vagy jegyzett tőke, 

 tőkealap, 

 nyereségalap 

 az elmúlt évek mérleg szerinti eredménye, 

 a gazdálkodás eredménye az adott számviteli időszakban. 

Az alaptőkét a társaság tulajdonosainak pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásai alkotják. 

A tőke minimális összegét a gazdálkodó szervezet jogi formája határozza meg. Az alaptőke 

összege, annak növelése vagy csökkentése bejegyzésre kerül a cégbíróságnál. 

Részvénytársaság esetén a jegyzett tőke bizonyos meghatározott névértékű részvények 

kibocsátásából keletkezik. 



 

 

A tőkealapot a vállalat azon alapjai alkotják, melyek más forrásból származnak, mint 

a vállalat számviteli nyeresége. Olyan alapokról van szó, melyek pénzbeli és természetbeni 

hozzájárulásokból van kialakítva és kiegészítve, mint pl. részvény kibocsátási felár, a 

tulajdonosok térítésmentesen nyújtott hozzájárulása. 

A nyereségből kialakított tőkéhez fűződik a vállalat eredményének egy meghatározott 

összegének elhelyezése egy pontosan meghatározott célra. A nyereségből van elkülönítve, egy 

előre meghatározott fejlesztésre. Ezek az alapok vagy törvényből adódóan vannak kialakítva – 

kötelező tartalékalap, vagy pedig a társaság dönt a képzéséről. 

Az elmúlt évek gazdasági eredménye a nem szétosztott nyereségből vagy keletkező 

veszteségből képződik. Az eredménytartalék a vagyon saját forrással való fedezetét növeli, 

vagy csökkenti. 

A gazdálkodás eredménye a számviteli időszakban nyereség vagy veszteség formájában 

jelenik meg. A nyereséget a gazdasági egység adott testületének döntése alapján felosztható a 

tulajdonosok között.  

Záväzky 

A kötelezettség fizetési kötelességet jelent a leszállított áruért vagy az elvégzett 

szolgáltatásért. A kötelezettség a vállalat idegen forrása. A számvitelben a kötelezettséget úgy 

értelmezzük, mint a gazdálkodó egység létező kötelességét, amely az elmúlt időszakban 

keletkezett, a jövőben kiadással jár.  

A kötelezettségekhez tartoznak: 

 bizonyos meghatározott tartalékok, 

 hosszú távú kötelezettségek, 

 rövidtávú kötelezettségek,  

 banki hitelek és felvett kölcsönök. 

A tartalékok a veszteség és kiadások kockázatából adódó óvatosság okán vannak képezve. 

A számviteli törvény értelmében úgy határozhatjuk meg a tartalékot, mint bizonytalan 

időzítésű és mértékű kötelezettség. A tartalékokat felosztjuk törvény által előírtra és saját 

elhatározásúra. A tartalékok ráfordítást jelenítenek meg, melyek becsült nagyságával a jövőre 

vonatkozóan számolni kell, viszont nem tudjuk mikor és milyen mértékben, valamint, hogy 

ténylegesen bekövetkezik e. 



 

 

A hosszútávú kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeknek a futamideje, vagy 

a kiegyenlítése hosszabb, mint egy év.  

A rövidtávú kötelezettségek olyan kötelezettségek, melyeknek futamideje egy éven belül 

esedékes. 

A bankhitel a banktól kapott pénzeszköz, melyet adott feltételek teljesítése mellett, adott 

célra és adott időszakra ad a vállalatnak. Ezzel a pénzzel a vállalat tartozik a banknak. Melyet 

vissza kell adnia. A hitelért a vállalat kamatot fizet, melynek összege függ pl. a hitel típusától, 

összegétől, a futamidőtől. A hitelen kívül a vállalat rövidtávú pénzbeli kölcsön révén más 

személyektől is pénzhez juthat, a bankokon és a társaság tulajdonosain kívül. 

Az aktívák és passzívák időbeni megkülönböztetése  

Az aktívák időbeni megkülönböztetését a jövőbeni időszak költségei és bevételei jelentik. 

A passzívák időbeni megkülönböztetését a jövőben időszak kiadásai és hozamai jelentik.  Az 

időbeni megkülönböztetés számviteli tételei könyvelésének kritériuma az a tény, hogy ismert 

a dologi tartalmuk, az összeg és az időszak. 

A kiadások és bevételek a megfelelő eredményszámlákon vannak elszámolva. 

Befejezés 

Ebben a fejezetben a mérleg kimutatásával, a vagyon és a tőke szerkezeti felépítésével 

foglalkoztunk, mely fontos minden egyes vállalat számára. A vagyon szerkezete hatással van 

a vállalat likviditására. A vállalat likviditása az egyik oldalon növeli a pénzügyi stabilitást, 

a másik oldalon viszont a csökkenti a hatékonyságot. A likviditásnak az adott tevékenységhez 

kell igazodnia, hasonlóan a tőkeszerkezethez. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen mérlegfajtákat ismer? 

2. Írja le, mi alkotja a vállalat vagyonát! 

3. Határozza meg a vállalat tőkéjét! 

4. Soroljon fel példákat az eszközök és források időbeli elhatárolására! 



 

 

A nyereség és veszteség kimutatása, a 

vállalat költségei és hozamai  

A nyereség és veszteség kimutatása nyújt információt az adott elszámolási időszak 

gazdálkodási eredményéről.  A hozam és költség egyenlege, így információt nyerhetünk 

belőle a vállalat gazdálkodásának  fajtájáról, mértékéről és struktúrájáról. A kimutatás 

információt közvetít a vállalat hozami és teljesítményi erejéről.  

A nyereség és a veszteség kimutatása (eredménykimutatás) olyan kimutatás, mely a kettős 

könyvelést vezető vállalatnál a könyvviteli zárlat részét képezi. A vállalat reprodukciós 

folyamatának lefolyását jellemzi, és a pénzügyi elemzés fontos adatforrása. Elkészítése 

kötelező. A bevételek és kiadások különbségéből adódik a vizsgált időszak gazdálkodásának 

eredménye. Az eredménykimutatás olyan kimutatás, mely lehetővé teszi azon tényezők 

elemzését, melyek meghatározzák a gazdasági eredmény képzését. A pénzügyi elemzés 

részére nagy jelentőséggel bírnak.  A nyereség és veszteség kimutatása (eredménykimutatás) a 

hozam, költség és nyereség  különböző kategóriáit - keletkezésük időpontjában - rögzíti,  

tekintet nélkül arra, hogy azok reálisan valós pénzbeli bevételek vagy kiadások-e. Például 

a vállalat beszámítja a költségeibe (és ezáltal csökkenti nyereségét) az értékcsökkenési 

leírásokat akkor is, ha semmilyen pénzbeli kiadást az adott időpontban nem valósít meg. Vagy 

pedig, mint hozam mutatja ki a vállat az áruból származó forgalmat, mely a jogi előírásaink 

szerint úgy értelmezendő, mint a beszállítónak kiállított számla időpontja, bár az áruért a 

pénzt később kapja meg, mint a követelések kifizetése, vagy pedig mint az üzleti hitel 

részlete. Tehát tartalmi és időbeli eltérés keletkezik a költségek és a kiadások, a hozam és 

a bevétel, a nyereség és a készpénzeszközök állása között. A vállalat magas bevételt és 

nyereséget mutathat ki a számvitelébe, de a készpénz bevételei és a pénzeszközei lényegesen 

különböznek. Ilyen helyzetek napjainkban vállalatainknál nagyon gyakoriak, melyek 

nyereséget mutatnak ki, de olyan nem kifizetett nyereségről van szó, vagy kötött 

követelésekről – gyakran be sem hajtható –  követelésekről van szó. A gazdasági eredmény 

képzésének folyamatát és sikeres vagy sikertelen gazdálkodásának okait a költségek és 

hozamok határozzák meg az adott könyvviteli időszakban, melyeket költségi és hozami 

tételeken követünk nyomon. Az eredménykimutatás jelzi nekünk, hogy az adott időszak 

gazdálkodásának mértékéről és jelleméről nyújt információt.  Az aktívák számláinak 



 

 

maradványai és a passzívák számlainak maradványai közti különbségek a számviteli időszak 

végén ugyan olyanok, mint a nyereség és veszteség kimutatásában az adott – megegyező – 

számviteli időszak végén a hozam és költségek számláinak állásában a különbség.  Tehát 

a nyereség és veszteség kimutatása az adott elszámolási időszakban dinamikus képet ad 

a vállalat gazdálkodásáról.  

Ugyanúgy, mint a mérleg kimutatás, a nyereség és veszteség kimutatás is horizontális és 

vertikális struktúrával rendelkezik. A horizontális forma – tehát könyvelési forma, akkor 

valósul meg, ha a költségi tételeket az egy oldalon és a hozamokat a más oldalon mutatjuk ki.     

A vertikális forma - tehát a levonási forma, a tételek oszlopokba való elrendezését jelenti, 

mely a hozammal kezdődik és ebből vonjuk le a költségeket.    

A nyereség és veszteség kimutatásának szerkezete a benne kimutatott költségek és 

hozamok szerkezetéből  kifolyólag adott. A kimutatásban római számokkal vannak 

megjelölve a hozamok, és az ábécé betűivel a költségek. A gazdasági tevékenység 

hozamainak és a költségekeinek különbsége a gazdasági aktivitás gazdasági eredményét 

képezik, a pénzügyi tevékenység hozamainak és költségeinek a különbsége a gazdálkodás 

pénzügyi aktivitásának eredményét, valamint a rendkívüli tevékenység  hozamainak  és 

költségeinek a különbsége pedig a rendkívüli gazdálkodási aktivitás eredményét adják. 

A vállalat költségei és hozamai 

A vállalat a gazdaság alapvető része. Mint ahogy azt már említettük, az elsődleges célja a 

nyereség hosszú távú maximalizálása.  Ehhez szükséges, hogy:  

 a vállalat tartósan terméket és szolgáltatást nyújtson, melyek iránt a piacon érdeklődés 

van,  

 az adott helyzetben a legalacsonyabb költséget érje el.    

A forgalom nagyságát a vállalat csak részben tudja befolyásolni, de a költségek 

mértékének befolyásolása teljesen a hatáskörébe tartozik. Hogy a vállalat vezető alkalmazottai 

dolgozni tudjanak a költségekkel, muszáj egy alapvető tudást elsajátítaniuk az adott területen. 

A piac gazdaságban ez rendkívül fontos, mert a kereslet és kínálat függvényében kialakított 

piaci árnál a költségek a fő meghatározó tényezők a kínálat nagyságában. A nyereség 



 

 

irányításánál a menedzsereknek minőségi információkra van szükségük a költségekről és 

hozamokról.   A menedzsmentnek az alapvető kérdésekre kellene a válaszokat keresnie:   

 milyen költségek keletkeztek,  

 hol keletkeztek,  

 miért keletkeztek.  

Ezek a kérdések a múltra vonatkoznak, viszont a menedzsment a jövőre összpontosít, 

a múlttal csak olyan mértékben foglalkozik, amilyenben az ösztönző a jövőbeni tervezésre és 

irányításra nézve. Ahhoz, hogy a menedzser a vezetés minden szintjén és bármely 

tevékenységben vezér lehessen, a költségek területén alapos tudással kell rendelkeznie.  

 A költségek általában a vállalat felhasznált gazdasági forrásai egy adott teljesítményhez, 

tevékenységek eredménye, melytől gazdasági hatást várnak. A vállalat hatékony fejlődése 

a termelési tényezők  racionális  gazdálkodási felhasználását követeli meg, melyekkel 

rendelkezik. Gazdálkodásnak nevezzük a termelési tényezők kihasználását, a felújításukról 

való gondoskodást és fejlesztésüket a technikai fejlődéssel, valamint a termékek és 

szolgáltatások keresletével összhangban.  Helyes gazdálkodásról akkor beszélünk, ha 

a vállalat tevékenységét azon elv alapján irányítják, miszerint a legkevesebb munkával a 

legnagyobb haszont érjük el, ez akkor valósul meg, amikor az élő- és holtmunka költségeinek 

folyamatos csökkentésére összpontosítunk. A gazdaságosság elvéből (maximum termék 

előállítása minimális termelési tényező felhasználásával) adódik a költségek fontossága és 

elméleti tanulmányozásának és gyakorlati alkalmazásának nélkülözhetetlen, folyamatos 

megfigyelése.  

A vállalat valamennyi tevékenysége összefügg az élő- és holtmunka igényével. 

A ledolgozott órákat, a felhasznált anyagot és energiát, a tárgyi állóeszközök kopását 

természetben kifejezve nem lehet összeadni. Csak akkor tehetünk így, ha a vállalati termelési 

tényezők igényét euróban fejezzük ki. Az ilyen igényt költségeknek nevezzük és a következő 

képen határozzuk meg:   

 A költséget gyakran a kiadások fogalmával azonosítják. Ez nem helyes, mivel ez a két 

fogalom különbözik egymástól. Előfordulhat közöttük tárgyi és időbeli eltérés is. 



 

 

  A költség, a vállalat gyártási tényezőinek szükségletét és további teljesítményével és 

tevékenységével összefüggő célirányosan felhasznált költségeit jelentik.  

A kiadás a vállalat  pénzügyi eszközeinek csökkenését jelenti, ami a kifizetés időpontjában 

keletkezik. A költségek a termelési tényezők egy adott teljesítmény elérésére való 

felhasználását (elhasználását) jelentik, és a fogyasztás időpontjában keletkeznek.  

A költségek keletkezésének anyagi alapja az alapvető termelési tényezők felhasználása, 

melyeknek rendelkezésre kell állniuk a tervezett teljesítmény eléréséhez szükséges 

mennyiségben és összetételben. Ide tartozik a szükséges képzettségi struktúrával rendelkező 

munkások száma, a szükséges anyagmennyiség, gépek, épületek, közlekedési eszközök stb. A 

vállalatban az adott teljesítménnyel így első ránézésre a költségek keletkezése összefügg a 

gyártási folyamat (tevékenység) kezdetével. A valóságban azonban ez másképp van.  

A valóságban azonban ez nem így van. Mielőtt elkezdődne egy adott termék gyártása, 

szükséges a termék, esetleg a gyártási folyamat előkészítése szerkezeti, technológiai és 

szervezeti szempontból is. Ez  termelés műszaki előkészítéséért felelős részlegnek a feladata. 

A vállalat költségei, a teljesítményének eléréséhez szükséges gazdasági források hatékony 

és céltudatos kihasználásának pénzbeli kifejezését jelentik. A költség keletkezési és lefolyási 

folyamatában meghatározó elem a végtermelés. A vállalat teljesítménye költséghordozó. 

A költségek keletkezése és folyamata a vállalatban a végtermelés befejeztével és a vásárló 

vagy ügyfélnek való értékesítésével zárul. Az végtermelés megvalósításának racionalitása 

egyben a vállalat üzleti folyamataival összefüggő üzemeltetési költségeinek ésszerű végső 

mércéje is. A költségek általában nem csupán a vállalati tevékenység folyamatának egy adott 

pillanatát fejezik ki, hanem az egész folyamatot.    

Hatékonyság alatt a sikeres termelési-gazdasági tevékenységet érthetjük. A vállalat 

fejlődésének feltétele a hatékonyság növelése.  Ez többféle módszerrel is elérhetjük. Ezek 

egyike a költségek hatékonyságának fokozott effektív növelése. Ezért a hatékonyság és 

a költségek viszonya állandó figyelmet igényel. A hatékonyság nagy jelentőséggel bíró 

kapcsolatokat foglal magába a források, a termelés és a fogyasztás közt. Maximális 

hatékonyság a források felhasználásának csökkentésével és a termelési mennyiség  

növelésével érhető el. A hatékonyság mérésére szolgáló mutatók kiválasztásánál bennünket 

elsősorban a cég bemeneti és kimeneti műveletei érdekelnek. A bemeneti művelet tényleges 



 

 

tartalmát a gépek, a nyersanyag és a munkaerő jelentik, melyek kimeneti műveletté 

transzformálódnak (kész termékek és szolgáltatások). 

A vállalat gazdasági tevékenységének hatékonyságát az elért eredmények és a ráfordított 

összköltség függvényében értékelhetjük. A hatékonyság felülvizsgálásánál nem elegendő csak 

a gazdasági tevékenység eredményének és költségeinek viszonyát vizsgálni, melyek 

célirányosan összefüggnek a végtermeléssel, hanem a piacon való értékesítésének lehetőségét 

(a  vásárlók és az ügyfelek számára) is vizsgálni kell. A megvalósított teljesítmények pénzbeni 

ekvivalense a hozam, mely végeredményben igazolja a keletkezett költségek célirányosságát. 

A hozam a vagyon növekedését jelenti, mely a vállalati tevékenységének megvalósítása által 

keletkezik – a termékek, az áru eladásából, munka vagy szolgáltatás nyújtásból.  

A leggyakrabban pénz formájában nyilvánulnak meg. A megszerzett pénzeszközökre 

a vállalatnak nagy szüksége van az újítások finanszírozására – a folyamatos vállalkozási 

tevékenységek reprodukálására, és jelentősen befolyásolják a vállalat pénzügyi helyzetét.  

A hozamot, mint a vállalat eladott teljesítményének pénzbeni egyenértékét a következők 

alkotják: 

 a ráfordított költségek kifizetése és a nyereség elérése, 

 a piacon való részvétel sikerességének mértéke. 

A vállalat költségeinek jelentőségét a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

 Csak a költségek  kimutatásának segítségével tudjuk megállapítani mennyibe kerül egy 

adott termék gyártása és értékesítése. 

 A gazdaságosság kritériuma a költség. A vállalatok érdeke a költségek csökkentése, 

mert az ellenkező tendencia pénzügyi nehézségekhez vezetnének számukra.  

 A költségek szintje a vállalat munkaerővel, nyersanyaggal és pénzeszközeivel történő 

gazdálkodásának tükre, és lehetővé teszi a vállalati tevékenység hatékonyságának 

értékelését. Ezért a  vezetés jelentős eszköze is.   

 A költségek a vállalati munka minőségének szintetikus mutatói. 

 A költségek alapvető szerepet játszanak az ár kialakításánál, az értékesítési és belső ár 

fő összetevői. Ezért fontosak a vállalati és vállalaton belüli irányítás folyamatában.  



 

 

 A költségek a bruttó hazai össztermék szétosztására szolgálnak, mégpedig    

a fogyasztási költségekre, bruttó beruházások részre. 

A vállalat gazdasági tevékenysége a bemeneti műveletek mozgására és célirányos végső 

teljesítménnyé való transzformációjára irányul.  Ahhoz, hogy a költségeket a vállalat vezetés 

eszköze ként és hatékonyságának mérésére használjuk, és segítségükkel a gazdasági döntés 

meghozatalához szükséges számításokat végezhessünk, előbb meg kell ismerkednünk 

a lényegükkel, keletkezésükkel, besorolásukkal és csökkentésük lehetőségeivel.  

A vállalat pénzügyi vezetése szempontjából nagy jelentőséggel bír a költségek 

irányításának területe. A költségek irányítása, mint tevékenység nehezen meghatározható. 

Mondhatjuk, hogy a menedzserek rövid- és hosszútávú döntések keretén belüli hozzáállásáról 

és aktivitásairól van szó, melyek értéknövelőek az ügyfél részére és csökkentik a termékek, az 

áruk és a szolgáltatások költségeit. A költségmenedzsment széles irányzattal rendelkezik. 

Tartalmazza a költségek csökkentésével kapcsolatos tevékenységeket, és a tervezés és 

ellenőrzés szempontjából össze van kapcsolva a költségvetési folyamattal. 

A költségmenedzsment elsődleges alapvonásai a következők:   

 a termék, szolgáltatás vagy más költségobjektum költségvetése – a figyelt cél 

figyelmen kívül hagyásával - a költségvetési rendszer az adott termékhez 

mindig közvetlen költséget sorol és közvetett költségre oszt,  

 információszerzés a tervezéshez, az ellenőrzéshez és a teljesítmény méréséhez – 

a költségvetés a tervezés és az ellenőrzés leginkább használatos eszköze,  

 a döntéshez szükséges releváns információk elemzése – a döntéskor a menedzser 

számára egyértelműnek kell lennie, mely hozamot és költségeket kell 

figyelembe vennie, és melyeket figyelmen kívül hagynia. 

A költségek  a gazdasági haszon csökkenését jelentik, melyek a könyvelési időszak alatt a 

 pénzeszközök csökkenésében vagy az egyéb, nem pénzbeni vagyon felhasználásában, vagy  

kötelezettségek formájában nyilvánulnak meg, melyek közvetlenül összefüggnek 

a termékértékesítéssel, a szolgáltatásnyújtással, vagy  más tevékenységekkel. Következmény 

ként a saját tőke csökkenését eredményezik. A termékértékesítés költségei, a felhasznált 

nyersanyag, az energiafogyasztás, a bérköltségek, az értékcsökkentő leírások a költségek közé 



 

 

tartoznak. Keletkezésük révén általában pénzkiadásra, vagy pedig a vagyon egy részének 

felhasználására kerül sor.  

A költségek eredményes irányításának előfeltétele a felosztásuk. Az értékeléshez és az 

eredményesség és hatékonyság irányításához lényeges a költségek alábbi felosztása:   

 a költségek típus szerinti felosztása, 

 a költségek célirányos felosztása, 

 a költségek felosztása kalkulációs képlet alapján, 

 a költségek felosztása a teljesítmény nagyságának függvényében.  

 

A KÖLTSÉGEK TÍPUS SZERINTI FELOSZTÁSA 

A költségek típus szerinti besorolása a reprodukciós folyamatba belépő költségekre 

irányul a környezetből, azaz a szükséges típusú termelési tényezők beillesztése. Ez adja meg a 

feleletet arra a kérdésre, hogy „milyen költségek keletkeznek“. A vállalaton belül 

tájékoztatással szolgál a termelési tényezők és külső forrásai közötti arányok bebiztosításáról, 

a mennyiség, a minőség, az összetétel és az idő szempontjából.  A költségek 

ilyen felosztásnak az a hátránya, hogy csak globálisan, a vállalat teljes tevékenységét mutatják 

ki, lehetőség nélkül annak megállapítására, hogy mire voltak felhasználva, tehát  keletkezésük 

megokolása nélkül. Ez nem teszi lehetővé a vállalat belső szerkezetében és az egyes részleges 

eredményekben történt felhasználásuk értékelését. 

 A költségek csoportosításáról van szó, a termelési folyamat egyes tényezői szempontjából  

az szerint, hogy a vagyon vagy a munka felhasználásával függnek e össze.  

Ebből a szempontból a következő gazdaságilag egyenrangú csoportokra osztjuk őket:  

 anyagköltség ( anyag és energia szükséglet), 

 szolgáltatások (külső), 

 bérköltségek és egyéb személyes költségek, 

 adók és illetékek,  



 

 

 egyéb gazdasági tevékenységgel kapcsolatos költségek, 

 értékcsökkentő leírások és tartalékok,  

 pénzügyi költségek, 

 rendkívüli költségek, 

 jövedelemadó. 

A típus szerinti felosztás jellemző tulajdonsága az egyes  költségtételek gazdasági 

egysége, ugyanis csak egy költségfajtát tartalmaznak. 

A költségek típus szerinti felosztásának jelentősége abban rejlik, hogy:   

 lehetővé teszi annak kiderítését, hogy a költségek közül mennyi az abszolút és 

relatív anyagköltség, értékcsökkentő leírás, bérköltség,  

 az egyes költségtípusok változásainak viszonya visszatükrözi a termelés 

jellemében és a vállalat munkakörülményeiben bekövetkezett változásokat, 

 a termelés költségvetésének típus szerinti felosztását a költségtervnek és 

a vállalat részleges üzleti tervének összekötését teszi lehetővé. 

Ez a felosztás fontos a vállalat munkájának elemzésénél, mert több nagyon fontos 

gazdasági következtetés elkészítését teszi lehetővé, pl. a munkaerő termelékenységének 

növekedéséről,  az élő munka mennyiségének csökkentéséről, stb. Lehetővé teszi az alapvető 

irányok és költségcsökkentő tényezők meghatározását. Mindemellett az egyes 

költségtípusokat elsődleges költségek ként tartja nyilván. A továbbiakban ezek a költségek 

külső költségeknek  is tekinthetők, mivel a más alany vagyona, munkája és szolgáltatása  

kihasználásával keletkeznek.  

 

 

A KÖLTSÉGEK CÉLSZERŰ FELOSZTÁSA 



 

 

Ez a felosztás az ésszerű döntéshozatallal és a költséghatékonyság ellenőrzésével függ 

össze azzal a céllal, hogy megállapítsuk, a vállalat költségeiben megtakarítás avagy túllépés 

jött e létre. Különböző fokozatokból tevődik össze. Előbb a költségek az egyes tevékenységi 

területekre tagolódnak, és aztán ezeken a tevékenységi területeken belül tovább osztódnak az 

egyes tevékenységi fajták között, technikai fokozatokra stb. Az ezekhez a tevékenységekhez 

fűződő viszonyuk alapján a költségek két alapvető csoportra oszthatók:  

 technológia költségek, 

 a vállalati tevékenységek folyamatának kialakítására, bebiztosítására és a 

feltételeinek fenntartására szolgáló költségek. 

A megfelelő költséghatékonyság értékelését akkor tehetjük meg, amikor már a feladat  

meg van határozva, vagyis hogy milyen mértékű költségszint racionális. A technikai költségek 

nagy része közvetlenül összefügg a részleges vagy a végtermeléssel. A technikai költségek 

ezen részét átlagos költségnek nevezzük. Ezeknek a költségeknek a nagysága egyenes 

arányban növekszik a teljesítmény emelkedésével. A technikai költségek egy része összefügg 

a technikai folyamattal, mint egésszel, ezért a mennyisége nem növekszik egyenes arányban 

a teljesítmény növekedésével. Befolyással van rá azoknak a tevékenységeknek a köre, melyek 

a technikai folyamatot biztosítják be. A nagyságuk ezért ezen tevékenységek szintjének 

szervezésétől függ  a vállalatban.  A szolgáltatási és igazgatási költségekkel együtt 

a rezsiköltségek csoportjába soroljuk őket.   

A KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA KALKULÁCIÓS KÉPLET ALAPJÁN 

A költségek kalkulációs felosztása a költségek okai összefüggésének meghatározásából, 

egy adott végleges vagy részleges teljesítménnyel indul ki. A költségek teljesítményhez 

kötődésének oksági szempontjából a költségek két csoportját különböztetjük meg:  

 közvetlen költségek, melyek konkrét teljesítménnyel függnek össze, 

 közvetett költségek, melyek a gyártási folyamat működését biztosítják be. 

           Ezen besorolás lényege abban rejlik, hogy minden költség a gyártási folyamathoz 

fűződő viszonya alapján osztódik el, tehát a szerint, milyen felhasználása lehet csak az adott 

költség fajtának. Például a tüzelőanyag technikai célra, vagy vállalati helyiségek kifűtésére 



 

 

használható, a bérköltség és az egyéb személyi költség felosztható a munkások, a társaságot 

(vállalatot) vezető alkalmazottak bérére.   

A költségek kalkulációs felosztása a költségek típus szerinti felosztásának elmélyítésére 

szolgál, mivel a reálisan elért gazdaságossági és nyereségi szintet mutatja. Az eddig elért 

tapasztalatok alapján általánosságban a termelő vállalat részére az alábbi kalkulációs elemeket 

tartalmazó kalkulációs képlet javasolt:  

  1. közvetlen anyag  

  2. közvetlen bér  

  3. egyéb közvetlen költségek 

  4. közvetlen rezsiköltség (termelési) 

     1.– 4.    GYÁRTÁSI ÖNKÖLTSÉG  (működés) 

  5. kezelési költség 

  6. értékesítési költség 

     1.- 6.    TELJESITMÉNY KIVITELEZÉSI ÖNKÖLTSÉG 

  7. nyereség 

     1.- 7.    ÉRTÉKESITÉSI ÁR 

 
Az alábbi kalkulációs képletet a vállalatok szükség szerint módosíthatják egyes elemek 

hozzáadásával (kihagyásával) a saját feltételeik alapján a költségeket a termék (teljesítmény) 

kialakításának jelentősége alapján rendezhetik.  A vállalat különböző tevékenységeinek 

jellege eltérést idéz elő a kalkulációs tétel megnevezésében, vagy a számítási képletben 

speciális tételek is előfordulnak. 

A kalkulációs képletek tételei két csoportba oszthatók: 

 Önálló költségtételek – ezek elsősorban technikai költségek és közvetlen 

(egység) költségnek nevezzük őket. A közvetlen költségnek tartjuk azokat, 

melyek közvetlenül függnek össze az adott teljesítménnyel, és amelyek 

kalkulációs egységük közvetlenül szabványok vagy valós mértékük pontos 

megállapításával határozódnak meg.  

 Komplex költségtételek. Elsősorban a termelés kiszolgálásának és vezetésének 

költségei, és közvetett (rezsi) költségeknek is hívjuk őket. Ezek a költségek 

többféle teljesítményt érintenek, eseten ként egy teljesítményt viszont 

közvetlenül nem függnek vele össze. A közvetett költségek a kalkulációs 

egységre csak meghatározott szétosztással (osztással, költségvetéssel, 

pótlékkal, kivonással ) számítódnak ki. 



 

 

A költségek felosztása közvetett és  közvetlen költségekre viszonylagos. Konkrét 

feltételektől függ - a társadalmi szervezet formájától és a gyártás típusaitól, a kalkulációs 

egység megválasztásától, a fogyasztási normák mértékétől, a pontosságtól stb. 

A költségek felosztásának jelentősége a kalkulációs képlet tételeinek alapján abban rejlik, 

hogy lehetővé teszi: 

 a költségek figyelemmel követését keletkezésük célja és helye alapján, ami 

fontos feltétele a racionális belső vállalati vezetésnek,  

 az adott vállalatban az egyes termékek gyártási költségeinek elemzését és 

összehasonlítását az előző időszakban elért eredményekkel, vagy ugyanazon 

termék gyártási költségeit más vállalatoknál,  

 a költségcsökkentés tartalékainak felfedését és az elért megtakarítás 

megállapítását, 

 az egyes termékek gyártási költségeinek kalkulálását. 

 
KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA A TELJESÍTMÉNY MENNYISÉGÉNEK 

FÜGGVÉNYÉBEN 

A vállalat valós tevékenységi folyamatában, a költségek irányításakor három alapvető 

kérdés létezik: milyen költségek keletkeznek, hol keletkeznek, és milyen célból keletkeznek. 

Ennek felel meg a költségek fentebb jellemzett felosztása is. 

Ezen kívül a költségek abban az értelemben is bonyolult kategóriába tartoznak, hogy az 

egyes kategóriák különböző intenzitással reagálnak a gyártás mennyiségi változásaira. Ezért 

ismeretes a költségek felosztása változó és fix költségekre is. Az eltelt évtizedekben nálunk 

nem voltak kialakítva a feltételei a költségek ilyen fajta felosztásuk alapján történő 

figyelemmel kísérésére. Ezt a felosztási módot napjainkban is alábecsülik, pedig 

a piacgazdaság kialakításával összefüggésben nagy jelentőséggel bír, főleg a tervezésnél, 

gazdasági elemzésnél és az árak kialakítása esetében. 

Termék vagy szolgáltatás nélkül nem létezhet semmilyen költség. Ezért a költségek és 

a teljesítmény nagyságának viszonya is nagyon fontos. A gyártás nagyságának változása 

közvetlenül befolyásolja a költségek alakulását, miközben az egyes költségfajták különbözően 



 

 

viselkednek. A gyártás optimális nagyságának keresésénél ismernünk kell a költségek 

alakulását és meg kell határoznunk, hogy a gyártás növelésével hogyan függ össze a költségek 

növekedése.    

A költségeket a termelés nagyságától függően változó és fix költség ként különböztetjük 

meg. A változó költségek ismételten keletkeznek minden egyes teljesítményegységben, ezért 

a változó költségek terjedelmi is változik a teljesítmény nagyságának függvényében. 

A változó költségekre jellemző, hogy:  

 arányos,  

 aránytalan. 

 

Az arányos költségek ugyanolyan arányban fejlődnek, mint a gyártás. A termelés 

egységére átszámítva változatlan gyártási körülmények mellett mindig egyformák. Az egyes 

termékek szempontjából tehát állandó kiadások (az alapanyag költségei). Az arányos 

költségeknél a reakció együttható értéke 1.   

A gyártási feltételek változásakor ezen költségek fejődésében az anyagszükséglet 

normájának hatására ugrás következik be. Az anyagfelhasználás normájának csökkentése 

(növelése) után viszont a költségek továbbra is arányosan fejlődnek tovább.  

Az aránytalan költségek lehetnek progresszívek, degresszívek és regresszívek. 

A progresszív költségek olyanok, melyek teljes nagysága gyorsabban növekszik mint 

a teljesítmény nagysága, és csökkenő volumenű gyártásnál pedig lassabban csökken. 

A teljesítmény nagyságának változása az egységnyi gyártás költségeinek emelkedését idézi 

elő. A progresszív költség keletkezése általában az  előre nem tervezett teljesítménnyel függ 

össze a vállalat tevékenységében. Ide tartoznak például a túlórákért, az éjszakai műszakért  

kifizetett pótdíj stb. A reakció együttható nagyobb, mint 1.   

A degresszív költségek a teljesítmény nagyságának változásával úgy változnak, hogy 

a teljes nagyságuk növekedése lassúbb, mint a teljesítményé. A növekedő 

teljesítménymennyiség a gyártási egységre eső költség csökkenését idézi elő. Ide tartoznak 



 

 

a technikai fűtőanyag, a segédanyagok, a tárgyi állóeszközök javítási költségei, stb. A reakció 

együttható nagyobb, mint 0, és kisebb, mint 1.   

A regresszív költségek fordított arányban fejlődnek a teljesítmény nagyságával, azaz 

összértékük a teljesítmény nagyságának növekedésekor csökken, a csökkenésekor pedig 

megnövekszik. Regresszív költségeknek nevezhető az állásidőért, várakozási időért kifizetett 

bér stb. Ezek a költségek közvetlen összefüggnek a vállalat gyártási kapacitásának 

kihasználásával. Ezen költségek fejlődése lehet proporcionális, progresszív vagy degresszív, 

miközben a reakció együttható mindig negatív.   

A változó költségek összértékét a proporcionális, progresszív, degresszív és regresszív 

költségek teszik ki. Szerkezetük befolyásolja az összes változós költség fejlődését. Ebből 

következik, hogy az egy egységnyi gyártásra eső költségek a különböző terjedelmű 

teljesítményeknél mindig eltérőek lesznek.   

A költségek fejlődése a vállalati tevékenység feltételeinek változása hatására változik. Ez 

azt jelenti, hogy a változás hatására megváltozik a  teljesítmény, a gyártási kapacitás 

kihasználtságának mértéke, az ár, alapanyag-, technológia szükséglet, a munka irányítása, és 

ennek hatására például a proporcionális költségek degresszív, regresszív és progresszív 

költségekké válnak. A gazdaságtan irodalmában ezeknek a költségeknek a speciális 

megnevezésével találkozhatunk – rugalmas költségek (hajlítható, flexibil, mozgásban lévő). 

Ott fordulnak elő, ahol a költségek fejlődésére több tényező hat, és a többféle nagyságú és 

szerkezetű teljesítményeknél megváltozik  hatásuk mértéke. Az ilyen költségek fejlődési 

görbéje kombinációja az előző, változó költségek fejlődését ábrázoló grafikának.  

A fix költségek a nem osztható gyártási tényezők egyszeri betétjének eredményeként 

keletkeznek a kapacitáskihasználás egy adott intervallumán belül lehetővé téve a teljesítmény 

nagyságának változását.  A fix költségek, mint gazdasági kategória nemcsak a termelésben 

keletkeznek, hanem mindenütt, ahol változatlan bemenetel esetén különböző kimeneteli 

mértéket érnek el.  

 

A fixköltségek (állandó, merev, nem rugalmas) a költségcsökkentés egyik legfontosabb 

tartalékát alkotják. Néha kapacitásköltségnek is hívják őket, mert a gyártás bizonyos 

mértékének bebiztosítása céljával, a globális és egyszeri technika kialakítása, szervezési és 



 

 

munkafeltételek szükségessége hívja őket életre. A kapacitás terjedelmének változásánál az 

önmaguk abszolút mértékében változnak. A létező kapacitáson belül a termelés mértékében 

nem változnak végképp, vagy csak jelentéktelen mértékben. A fixköltségek tehát az 

összteljesítményhez kötődnek, habár a gyártási egységre való átszámításnál a költségek 

állandó jellege megszűnik.  

A változó és fix költségek felosztásának jelentősége, hogy: 

  pontosítja a költségek tervezését és ellenőrzését, mert a költségek 

megkülönböztetésén alapul, ami befolyásolja a vezetés bizonyos fokát,  

  lehetővé teszi a fixköltség meghatározását, amely a hatékonyság növelésének 

fontos nem befektetési forrása, 

  előfeltételeket alakít ki a költségek kihasználtságának kiértékelésére a gyártási 

kapacitás foka kihasználásának függvényében, 

  alapja a változó költségek összeállításában és az alternatív költségvetéseknek, 

  a fixköltségek és a nyereség megtérítéséhez való hozzájárulás kiszámítását 

szolgálja.  

A KÖLTSÉGEK TOVÁBBI FELOSZTÁSAI 

A vállalkozási tevékenységben találkozunk még további jelentős költségmegnevezésekkel 

is, melyeket a döntések meghozásánál használunk ki. A döntési feladatok általában a közeli és 

távolabbi jövőre vonatkoznak, és többségüket lehetetlen meghozni minőségi, azaz reális a 

költségeket érintő információk nélkül. A vállalaton belül a döntéshozatal tárgya a tevékenység 

különböző dologi területei és alternatíváik, ezért szükséges minden egyes feladathoz olyan 

információt társítani a költségekről és a teljesítményről, amelyek tartalmilag és terjedelmileg 

megfelelnek a megoldandó probléma szempontjainak. Az adott döntés szempontjából 

releváns költségekről és hozamról beszélünk. Tehát a releváns költségek azok, melyek 

közvetlenül szükségesek a  konkrét tevékenység megvalósítására. Ha az adott tevékenység 

nem valósul meg, nem jönnek létre a költségek, ezért ezek a költségek a jövőben 

annullálhatóak lesznek.  



 

 

 Az irreleváns költségek (hozam) ellenkezőleg, a döntéshozatal szempontjából nem 

befolyásolhatóak, tehát változatlanok maradnak bármilyen döntés is születik. Az irreleváns 

költségek külön csoportját alkotják az olyan költségek, amelyeket változatlan állapotukban 

szükséges átvenni. Ez legfőképpen a hosszútávra befektetett fixköltségeket jelenti, melyeknek 

szintjéről még a múltban született döntés. Semmilyen további döntéssel nem tudunk már 

rajtuk változtatni, ezért elveszett (elsüllyedt) költségeknek nevezzük őket.  

Az alternatív költséget más néven opportunity costnak, vagy lehetőségköltségnek is lehet 

nevezni. Egy tevékenység választásának alternatív költsége nem más, mint egy másik 

lehetőség feláldozott alternatív haszna, jövedelme. Az opportunista költségek kategóriája 

főleg az elvégzett teljesítményválaszték optimalizálását érintő döntéshozatalban használatos, 

ha a termelés a forrásokra van korlátozva.   

A releváns költségek és hozam egyik fontos formája, melynek rendkívüli jelentősége van 

a gazdasági folyamat értékelésében és a döntéshozatalban, a járulékos költségek és hozam. A 

hozam elérésére ráfordított további  költségekből keletkeznek és közvetlen az elért szinthez 

kapcsolódnak. A kiterjedésük szerint ismerünk: 

 jednotkové prírastkové náklady (výnosy) sú spojené a kvantifikované za každú 

ďalšiu jednotku výkonu. Označujú sa aj ako hraničné, marginálne náklady. 

  a járulékos összköltséget (hozam), mely a végállapot és az előző állapot 

összehasonlításából keletkezett összevont érték,  

   az egységnyi járulékos költségek (hozam) össze vannak kapcsolva és 

számszerűsítve minden egyes további teljesítményegységre. Más néven 

határköltség, marginális költség. 

A marginális költség alatt a változó költségből azt az összeget értjük, amelyik 

hozzáadódik minden következő termék ráfordított előző egységmennyiségének összes változó 

költségéhez. Azokat a változó költségeket, melyek a gyártás volumenének növekedésével 

függnek össze, járulékos költségeknek nevezzük.   

 



 

 

Ha a gyártás növekszik az adott kapacitáson belül, a járulékos költségek csak a változó 

költségeket tartalmazzák. Ha a termelés növekedésének feltétele a gyártás kapacitásának 

kiszélesítése, a járulékos költségek tartalmazni fogják a változó és a fixköltségeket is.   

A marginális költség tehát járulékos költséget (kiegészítő) jelent, mindig a költség- és 

a hozamnövekedés összehasonlítása alapján döntődik el. Alapvető szerepet játszik itt 

a marginális költség és a marginális haszon. A marginális költség az összköltség görbéjének 

irányadója.    

A marginális költségek jelentősége abban rejlik, hogy egy nagyon fontos kérdésre adnak 

választ: Gazdasági szempontból meddig növelhető az egyes gyártási teljesítmények volumene 

az adott termeléskapacitás mellett? Csak addig, amíg a termék lehívási ára egyenlő vagy 

magasabb, mint a marginális (járulékos) költségek.   

A következő típus a becsült költség. Ezek feltételezett költségek a felhasználást vagy 

hasznot képviselik, melyekre a valóságban nem lett semmilyen készpénz ráfordítva. 

Az implicit költségek a kifizetetlen gyártási tényezők. Az explicit költségek azok 

a költségek, melyeket a vállalat az idegen tőke felhasználásáért fizet ki bérletként (kamat), 

a megvásárolt alapanyagért, stb.  

Az improduktív költségek azok a költségek, amelyeket a vállalat más vállalatok vagy az 

állammal szembeni  kötelezettségei és meghatározott kötelességei be nem tartásáért fizet. 

Ezek a bírságok és büntetések.   

Az egyes költségtételek részét az összköltségre százalékban kifejezve költségszerkezetnek 

nevezzük. Minden egyes szempont szerint kifejezhető, ami alapján a költségeket felosztjuk. 

Leggyakrabban használatos a kalkulációs képlet és a költségtípusok szerinti költségszerkezet. 

A szerkezet a konkrét költségelem függőségét mutatja meg a termelés volumenétől az adott 

vagy a változó gyártásszerkezetben.  

A gyártási költségek szerkezetében bekövetkezett változások az állandó gazdasági, 

technikai és gyártásszervezési változásokat fejezik ki, ezért a költségszerkezet fontos mutatója 

a vállalat elemzési munkájának. 

A költségek szerkezetét különböző tényezők határozzák meg. Egyesek az objektív 

feltételekből adottak, mások a vállalatok munkájának jellegével vannak összeköttetésben. 



 

 

A költségszerkezetre leginkább a gyártás jellege, az egyes ágazatok termelésének sajátossága, 

a termelés társadalmi szervezetének formája, a gyártás típusa, stb. van hatással. 

A költségszerkezetre ható további tényezők: a termékválaszték és a termelés volumene, 

a gyártás dologi elemeinek a beszerzési feltételei, a munka hatékonysága, együttműködés, 

a termelés technikai és szervezettségi szintje, az értékcsökkentő leírások, stb.  

Az irányítás általánosságban egy céltudatos tevékenység, amely bizonyos folyamatok 

létrejöttét idézi elő, vagy befolyásolja lefolyásukat.  A vállalatirányítás tartalma a vállalkozói 

funkció fejlesztése, vagyis a döntést arról, hogy a vállalat milyen kezdeményezéseket fejtsen 

ki és milyen alapvető intézkedéseket tegyen meg a tevékenységének különböző ágazataiban, 

hogy eredményei javuljanak, és gazdasági pozíciója erősödjön.   

Ebben a fontos tevékenységben pontos és objektív különböző területekről információra 

van szükség, legfőképpen a költségeket illetően. Ez főleg három okból érvényes: a költségek 

a kínálat nagyságának meghatározó mértékű előidézői, a költségek szintjét jelentős mértékben 

a vállalat saját maga tudja befolyásolni és a nyereség nagysága általában a költségek 

nagyságától függ.    

A költségek alkalmazása a vállalat irányítási folyamatában napjainkra új dimenziót öltött. 

Ez abból adódik, hogy a vállalat maga határozza meg saját lehetőségei alapján  feladatait, 

maga választja meg a feladatok teljesítésének ellenőrzési módját, elemzését és az adott célok 

eléréséhez szükséges eszközöket.   

A költségek kihasználása, mint a vállalat irányításának eszköze sokféle. Megfelelően 

használják a vállalat belső részlegei működésének az szabályozására. A vállalat 

nyereségközpontú alapelve magával vonja a vezetők gazdaságosság iránti igyekezetét, vagyis 

a gyártási tényezők ésszerű kihasználását a költségek csökkentése céljával. Minél kisebbek 

lesznek ugyanis a költségek az adott forgalomnál, annál nagyobb lesz a nyereség.   

Ahhoz, hogy figyelemmel tudjuk követni a gazdaságosság fejlődését és szintjét, meg kell 

tudnunk azt mérni. Erre három mutatót használunk:  

 költségmutató, 

 költséghatékonyság, 

 nyereség. 



 

 

A költségek abszolút értékéből nem lehet meghatározni a költségek hatékonyságának 

felhasználását. Ennek a mutatónak a segítségével nem lehet megítélni a vállalatok 

gazdálkodását, sem összehasonlítást végezni közöttük.  Ezért erre a célra a költség arány 

mutatót? (ukazovetel nákladovosti) kezdték el használni.  

Az eredmény megadja, hogy hány centnyi  költség esik 1€ hozamra. Ennek 

a megszerkesztett mutatónak az érthetőség, és a számítás egyszerűsége az előnye. Negatívan 

nyilvánul meg viszont az  a tény, hogy mint szintetikus mutatót, sok tényező befolyásolja, pl.: 

 a termékek költségeinek változása figyelmen kívül hagyva, hogy mi idézte 

azt elő (az anyagárak, a munkások bérezése...), 

 termékek árának változása a vállalat termelési programjában, 

 a gyártás minőségi struktúrájának változása (hogyha a magasabb minőségi 

osztályba sorolt termékekre előnyösebb ár van megszabva), 

 a gyártás választékának változásai eltérően jövedelmező teljesítmény 

mellett. 

Az újítások és a fixköltségek hatására bekövetkezett költségváltozás úgy állapítható meg, 

mint különbség az  összköltségmutató és az összehasonlítható termelés költségmutatói közt.  

A költség arány ezen szétbontásának a jelentősége abban van, hogy könnyen meghatározható 

az újítások hatása a költségek mértékére.  

A költséghatékonyságot a forgalom – költség arányából állapítják meg (F/K). 

A költséghatékonyság növelését a forgalom növekedésénél, csökkenésénél esetenként 

mindkét módon egyszerre jegyezzük. A törekvés célja, hogy a legmagasabb értéket érjük el.  

A nyereség, a forgalom és a költségek közti különbség  (F-K). Ha eltekintünk az ár, 

a választék ás egyéb tényezők hatásától, akkor a nyereség és a gazdaságosság viszonylag 

egyenes arányban növekszenek – a gazdaságosság növekedése a nyereség emelkedését hozza 

magával, és ez fordítva.   

A hatékonyság egy többjelentésű fogalom és a gyakorlatban különféle összefüggésekben 

használják. A hatékonyság révén fejezik ki a vállalati tevékenységek új minőségi elemeit – 

mindent, ami javítja a kezdőállapotot. Ez egy gazdasági kategória, amely a társadalom 



 

 

fejlődésének bizonyos objektív feltételeit tükrözi vissza, melyeknek az adott időben való 

változásával, változik a hatékonyság tartalma is. Hatékonyság alatt érthetjük a vállalat sikeres 

gyártási-gazdasági tevékenységét, új technológia, vagy munkaszervezés  bevezetését, 

a költségfogyasztás szabványának csökkentését, stb. 

A vállalat fejlődésének feltétele a hatékonyságának növelése, mely többféle módon érhető 

el. Az egyik módja a hatékonyság növelésének a költséghatékonyság  fokozása. Ez a módszer 

állandó érvényességű, mert csak ezzel érhető el  a társadalmi munka szisztematikus 

megtakarítása egy gyártási egységre és a magasabb jövedelmezőség. A hatékonyság magába 

foglalja a nagy fontossággal bíró források, a termelés és a fogyasztás közötti viszonyt.  

Elsősorban a gyártási tényezők  létező forrásainak az optimális  kihasználásáról van szó. 

A források kihasználásának hatékonysági kritériumai meglehetősen gyakran változnak 

a természeti törvények ismereteinek, a nemzetközi munkabeosztás alakulásának változásával,  

stb. Maximális hatékonyságot a források felhasználásának csökkentésével és a gyártás 

mértékének növelésével érhetünk el. A valóságban ez általában a piac és a források 

nagyságával van körülhatárolva, ezért  a hatékonyság növelése konkrét feltételek alapján két 

egyenrangú változatban megy végbe:  

 a termelés mennyiségének és szerkezetének elérése minimális 

forrásfelhasználással (megtakarítás), 

 a termelés maximalizálása az adott volumenű és szerkezetű források mellett 

(eredményesség). 

A megtakarítás és az eredményesség extrém hozzáállást jelentenek a  hatékonyság 

növeléséhez, általában különböző kombinációkban fognak megnyilvánulni.  Mindkét véglet 

alapjában véve ugyanahhoz a végeredményhez vezet – az egységnyi teljesítmény 

forrásfelhasználásának csökkenéséhez, és ezzel a munkatermelékenység növeléséhez. Ezzel 

az eredményesség szert tesz az első fő jellemző karakterjegyére – a gazdaságosságra.  

Másodsorban a források eredményes használati értékké való transzformációjáról van szó, 

mely a reprodukciós folyamat legfontosabb fázisát alkotja. Ennél az oknál fogva úgy az 

elmélet, mint a gyakorlat a nagy figyelmet szentelnek ennek, ezért a termelési területen belül  

a gazdasági hatékonyság problematikája van a legjobban feldolgozva.  



 

 

Harmadsorban a haszonérték által kialakított szükségletek kielégítésének hatékonyságáról  

van szó. Így a hatékonyság a célszerűség és az elvégzett munka céltudatosságának a  

formájában nyilvánul meg, melyet a termék használati értéke fejez ki (minőség, osztály). Ez 

a hatékonyság második fő karakterjegye.  

A hatékonyság mérésére szolgáló mutatók kiválasztásánál bennünket elsősorban a vállalat 

bemeneti és kimeneti tevékenységei érdekelnek. A bemenet dologi tartalmát a gépek, 

nyersanyag, munkaerő alkotják, melyek átalakulva kimenetté válnak – kész termékek és 

szolgáltatások formájában.  Ebben a kifejezésformában a bemenet csak részlegesen felel meg 

a hatékonyság kiszámítására, ezért gyakrabban használják annak pénzbeni kifejezését 

költségek formájában.  

A tervezés minden egyes vállalat természetes és hasznos aktivitása, mely segítségével 

megtalálja saját lehetőségeit, elemzi a lehetséges kockázatokat és ennek alapján megfelelő 

tanulságot von le saját magatartását illetően.  A tervezés a vállalat vezetésének jelentős 

eszköze.  

Az objektíven összeállított terv a vállalat hatékonyságának fontos előfeltétele. Ez 

általánosságban érvényes a minden tevékenységet magába foglaló vállalati tervre,  és külön 

költségtervre nézve is. Azért, mert a vállalat minőségi munkájának legfontosabb mutatója 

a költség, mivel visszatükröződik benne a vállalat gyártási és értékesítési tevékenysége.  

A vállalati tevékenység hatékonyságának előfeltétele, hogy a betervezett 

gyártásmennyiség a lehető legkisebb költségek mellett valósuljon meg.  Ezen minimális 

költségmennyiség meghatározása a vállalat tevékenységére, a vállalat tartalékainak felfedése 

és kihasználása a költségcsökkentés mellett a költségtervezés alap feladata. A költségterv 

a vállalat tevékenységének értékoldalát fejezi ki. Azzal, hogy a terv meghatározza, mennyi az 

anyagszükséglet egy adott teljesítmény eléréséhez, mennyi béreszköz használható fel 

a tervezett feladatok végrehajtására - a terv egyszerre a  forgalomszétosztás eszközévé válik, 

melyet a vállalat a saját teljesítményének megvalósításával szerez meg.   

Egy jó költségterv kidolgozásához az előző időszakban elért eredmények alapos elemzése 

szükséges. Ez és a piaci felmérés alapján, valamint a konkrét lehetőségek kiértékelésének 

alapján, az üzleti tervnek és a vállalat minden tevékenységét magába foglaló javító 

intézkedésnek több változatát is ki kell dolgozni. Ezen lépéseknek az optimális költségterv  



 

 

összeállításához kellene vezetniük. A vállalat általános optimális termelését (tevékenységét) 

két módszerrel lehet kifejezni:  

 minimális költségű egységnyi termelés,  

 maximális összegű nyereség.  

Az optimális költség ismertetőjegyei a következők:  

    minden külön kimutatott költségekkel rendelkező termelési folyamatnak 

megvan a maga optimuma, és ez minden egyes terméknél más pontban 

található,   

  a költség csúcsértéke annál a termelésmennyiségnél van, amelynél a gyártási 

kapacitás ésszerű kihasználásával az egységnyi termelésre a legkisebb 

kiadásokat érik el,  

  legkisebb költségeket a munkabiztonsági előírások betartásával lehet elérni 

(védőeszközök, a törvényben előírt munkaszünetek  betartása)  

  a költségek csúcsértékét a változékonyság jellemzi, mert változik a termelés 

mennyiségével, és a termelési feltételeknek a változásával.  

A fentiekből az következik, hogy a költségtervnek maximális eredményességet kell 

biztosítania. Ahhoz, hogy a tervben ezt képesek legyünk meghatározni, sok objektív 

információra van szükségünk.   

A hozam a gazdasági haszon növelését jelenti a számviteli időszakban, melynek 

eredménye a saját tőke növekedése, ami más, mint a tulajdonosok hozzájárulásával 

keletkezett növekedés. A gazdasági haszon növekedése a társaság aktívájának 

értékemelkedésében nyilvánul meg, vagy a kötelezettségek csökkenésében, melyek 

a gyártásból, az eladott áru kézbesítéséből, a szolgáltatás nyújtásából, vagy a társaság egyéb 

fő vagy központi műveletéből származnak.  

A hozam nagyrészt mindjárt az ügyfél és a beszállító közötti tranzakció létrejöttekor 

kimutatjuk. Ekkor követelés jön létre, illetve a beszállító beveszi a pénzeszközt, és bejegyzi 

a hozam keletkezését. A hozam a társaság fő műveleteiből származik, többnyire a vállalat 

szokásos tevékenységének gazdasági eredménye, és bruttó értékben mutatjuk ki. A hozamok 



 

 

közé tartozik például a bevétel, az illetékek, a kamatok, osztalékok, jutalmak és a bérleti díjak. 

A nyereség a befektetések és a tárgyi eszköz értékesítésének, a visszafizetési kötelezettségek 

kifizetésének eredménye.  

A vállalat gazdasági tevékenységének hatékonyságát az elért eredményei és a befektetett 

összköltség viszonya alapján értékelhetjük. A hatékonyság értékelésénél elengedhetetlen 

nemcsak a gazdasági tevékenység eredményének és a költségek viszonyának vizsgálata, 

melyek célirányosan a végső teljesítményhez kapcsolódnak, hanem a piacon való 

megvalósulásuk lehetőségére is figyelni kell. A megvalósított teljesítmények pénzbeni 

egyenértéke a hozam, mely a befektetett költségek célirányosságának végső hitelesítője is. 

Leggyakrabban pénz formájában nyilvánulnak meg. A megszerzett pénzeszközök 

nélkülözhetetlenek a cég számára az újítások finanszírozására – a szokásos vállalkozói 

aktivitások reprodukciójára, és jelentősen befolyásolja a vállalat pénzügyi helyzetét. A hozam, 

mint az eladott teljesítmény pénz ekvivalense a következőket jelenti: 

 a befektetett költségek megtérülését és a nyereség bebiztosítását, 

 a piaci sikeresség mértékét. 

A hozam törvényszerűen kötődik a teljesítmény két szintjéhez: 

 külső hozam (vállalati), azaz az eladott teljesítmény érték ekvivalense, 

 belső hozam (vállalaton belüliek) konkrét vállalati rendszerben realizált 

teljesítmény mennyiségével függ össze.  

A vállalat hozamai a hatodik számviteli osztályban vannak vezetve és a nyereség és 

veszteség kimutatásban vannak kimutatva, melyből az alapvető felosztásuk következik :  

 a saját teljesítmény és áru értékesítéséből származó hozam,  

 a saját termelés készlet állapotának változásából – befejezetlen termelés, kész 

termékek 

 a saját szükségletre kifejtett teljesítmény – aktivált vagyon, szolgáltatások, 

 egyéb működési hozam – a vagyon eladásából származó hozam, beszedett 

bírságok, büntetések, 



 

 

 tartalékok és a működési hozam javítási tételei  

 pénzügyi hozam, tartalékok, és a pénzügyi hozam javítási tételei,  

 rendkívüli hozam. 

A vállalati hozamnak ez a felosztása megfelel a költségek besorolásának a gazdálkodás 

eredményében, a nyereség és veszteség kimutatás alapján. Viszonylag kevésbé gazdag, mint 

a költségek besorolása. A költség – hozam viszonyának megfigyelésénél pl. a vállalatban nem 

használják a hozam típus szerinti felosztását. A hozam célirányos felosztásának tekinthetjük 

a vállalati teljesítmény értékesítési árát.  

A gazdálkodás eredménye  

A gazdálkodás eredménye a költségek és a hozam kölcsönös viszonyának szintetikus 

kifejezése, mely lehetővé teszi a vállalat gazdálkodásának az értékelését a konkrét 

teljesítmény elérésére befektetett költségek (bemenet) és az elismert hozam (kimenet) 

összehasonlításával. A bemeneti és kimeneti értékek nagyságának függvényében 

a gazdálkodás eredménye nyereség vagy veszteség.  

A transzformációs folyamat bemeneti termelési tényezőinek kombinációjával a vállalat 

célját követ figyelemmel: kimenetet nyújtani a piacnak (termékeket vagy szolgáltatásokat) 

a kért mennyiségben, minőségben és időben, melynek sikerességét a piac értékeli.  

A vállalkozásnak a piac reakciói mellett érdekes lehet annak megfigyelése is, milyen 

hatékonyan, és milyen eredménnyel teljesíti ezt a célt a „maga számára“. A transzformációs 

folyamatban kialakított hatás összesítve a vállalati tevékenység kvalitatív mutatójával van 

kifejezve, mely az ún. gazdálkodási eredmény (nyereség vagy veszteség).  

A gazdálkodási eredmény fontos pénzügyi mutató, amely a vállalkozói tevékenység 

sikerességét és hatékonyságát fejezi ki, főként a befektetett tőke viszonylatában. Alapvető 

információs forrás és a befektetett tőke pénzügyi hozamának mércéje az adott könyvviteli 

időszakban. Pénz formában jellemezhető az, hogy milyen hatékonysággal folyik az adott 

vállalatnál a tőke körforgása, és azt fejezi ki, hogy a vállalkozásba bemenetként befektetett 

vagyon nagyobb vagy kisebb, mint a kimenetnél elért eredmények.  

 



 

 

A gazdasági eredmény határozza meg a felhasználásának lehetőségeit, mint a vállalat 

belső forrásának önfinanszírozása és egyben a tulajdonosok elégedettségének mértékét is, 

akik külső saját forrás ként, tőke formájában fektettek be a vállalatba. Pontosan a nyereség  

igazságos elosztásának dilemmája a tulajdonosok között és a vállalat az egyik legérdekesebb 

területek a gazdasági eredmény felhasználásának elemzése részére.  

A gazdálkodás eredménye az elért, értékelt végső hatás a adott vállalati (gazdálkodó 

egység) tevékenységének a számviteli időszakban. A számvitelben, mint a vagyon 

növekedésének vagy csökkenésének forrását, egy adott időszakra mutathatjuk ki (év, hónap). 

Az elért nyereség/veszteség figyelemmel követésével egy idősorban,  a változások 

elemzésével a javak és költségek tételeiben, az elért eredmények összehasonlításával egy 

hasonló vállalatéival, a befektetők és valamennyi felhasználója a könyvviteli információknak 

értékelheti az adott időszakban végbement transzakciókat, és felbecsülheti a jövőbeli 

fejlődést. A gazdálkodás eredménye helyettesíthetetlen  bemeneti adat a vállalat pénzügyi 

elemzésénél, mindenek előtt a jövedelmezőség kiszámításánál és a nyereségmutatónál egy 

akcióra (EPS). Ez a mutató kötelező része a könyvviteli zárlat adatainak a nemzetközi 

számviteli szabványok alapján – IAS/IFRS. A gazdálkodás eredménye egy mutató, mely több 

összefüggést foglal magába: 

 mint a befektetett tőke  komplex jövedelmezőségi mutatója ként érvényesül, 

a vállalkozás minden jelentős kérdését illetően alapvető kritérium 

a döntéshozatalban (pl. a termelés nagysága, új termékek bevezetése, új 

befektetések),   

 mint a pénzügyi eszközök fontos felhalmozási forrása, a vállalat létezésének és 

további fejlődésének szükséges előfeltétele,   

 mint az ösztönző hatások eszköze, hatással van az alkalmazottak aktivitására és 

kezdeményező készségére, 

 mint a vállalat kiindulási mutatója, a vállalat állammal szembeni  adózási 

kötelességét határozza meg és  a jövedelmi adóalap (nyereségadó) 

kiszámítására szolgál.  

A gazdasági eredmény pontos kiszámítása, mint a vállalati transzformációs folyamat 

sikerességének mennyiségi mutatója, feltételezi a transzformációs folyamat mennyiségi 



 

 

kimenetéhez - vagyis a hozamhoz,  ill. bevételhez - a megfelelő bemenet, azaz az időben és 

dologiakban releváns költségek helyes hozzárendelését. Ez a számviteli kimutatás feladata. 

A költségek javakhoz való hozzárendelése (matching principle) a következő alapelv szerint 

működik: a költségeket a nyereség és veszteség kimutatásába összefoglaljuk és ennek folytán 

szembesítjük a hozammal abban az időszakban, amelyben le volt könyvelve és kimutatva a 

vele összefüggő gazdasági haszon hozam formájában. Ebből következik, hogy a nyereség és 

veszteség kimutatásban feltüntetett költségek és a hozam ugyanazon termelési mennyiségre 

kell, hogy vonatkozzanak.  

A költség számos tételének összefüggése a hozammal bizonyítható, a lényegükből adódik 

(pl. elhasznált alapanyag, a termelőmunkások bére...). Ezek a költségek tehát teljesítményhez 

„kötöttek“, és azon teljesítmény (eladás) megvalósításának időszakában kellene belépniük a 

nyereség és veszteség kimutatásba, melyekhez kötődnek. Addig az időpontig a befejezetlen 

termelés nem meg valósult tartalékainál és a kész termékeknél vannak „raktározva“. Ennek 

a problémának a konkrét megoldása a pénzügyi kimutatásban, az üzemeltetési költségek 

felosztásának alapelvétől függ a  nyereség és veszteség kimutatásban. A transzformációs 

folyamatban viszont olyan költségek is keletkeznek, melyek nincsenek egyenes 

összefüggésben a transzformációs folyamat teljesítményével, de összeköttetésben vannak 

azzal az időszakkal, amelyben ezek a teljesítmények keletkeztek (terembérlet, adminisztratív 

költségek, a vállalati igazgatóság kiadásai...). Ezen költségek kihasználásának hasznát 

lehetetlen közvetve a bevétel nagyságából kikövetkeztetni – kapcsolódnak az időperiódushoz, 

melyben a vállalat transzformációs folyamata zajlott. Így befolyásolják az adott időszak 

gazdálkodási eredményét.    

A gazdasági eredmény az szerint, hogy milyen tevékenység jött létre, felosztjuk: 

 gazdasági tevékenység gazdasági eredménye, 

 pénzügyi tevékenység gazdasági eredménye, 

 rendkívüli tevékenység gazdasági eredménye. 

A gazdasági tevékenység működési tevékenység, mely az üzleti egység vállalkozásának 

tárgyával függ össze, kifejtett tevékenység a működési tevékenység segítésére és összefügg a 

gazdasági tevékenységgel – kivéve a pénzügyi, rendkívüli tevékenységeket. A pénzügyi 

tevékenység olyan tevékenység, mely a pénzügyi műveletekkel függ össze.  A gazdasági és 



 

 

pénzügyi tevékenység együtt mindennapi tevékenységnek számít. A rendkívüli tevékenység 

olyan költségek és hozamok keletkezését idézi elő, melyek nincsenek összefüggésben 

a mindennapi tevékenységgel, ezért nem tételezzük fel róluk, hogy megismétlődnek, vagy 

rendszeressé válnak. Gazdasági eredmény rendkívüli tevékenységből például a következő 

következmények által jön létre: 

 Rendkívüli jellegű egyéb könyvviteli eset következtében az általános tevékenységhez 

viszonyítva, főleg a gazdasági tevékenység befejezésének és tovább adásának 

eredménye, vagy a könyvviteli egység gazdasági tevékenységének része ként, 

 természeti katasztrófa kára ként. 

A gazdálkodás eredménye az alapvető szintetikus mutatók egyike ként van számon tartva, 

mely a vállalatok gazdálkodásának eredményét mutatja, annak ellenére, hogy különféle 

lehetséges torzító hatás éri a vállalatok részéről azon igyekezetük következtében, hogy minél 

kevesebb adót fizessenek be. A gazdálkodás eredménye nem csupán a vállalkozás sikerességét 

fejezi ki, hanem a vagyon és a saját tőke növekedését biztosító alapvető forrás is egyben. 

A nagysága döntő a kölcsönök megtérülése, a vállalat alaptőkéjéből részesülő alanyok 

jutalmának kifizetése szempontjából.  

A gyakorlatban a gazdálkodás eredményének többféle formája is használatos, melyek 

tartalmukban különböznek egymástól. Ennek az eltérésnek nagy jelentősége van a pénzügyi 

elemzésben, mert lehetővé teszi a mutatók és az eredmények pontosítását. 

 A vállalat kitermelt profitjának (veszteségének) fő forrása az általános tevékenységének  

gazdasági eredménye, és ezen belül többnyire a gazdasági tevékenységből származó 

gazdasági eredmény. Miközben a termelési folyamatban, a gazdasági tevékenység 

hozamszerkezetében jelentős szerepet játszanak a termékek és szolgáltatások eladásából 

származó bevétel, a kereskedelmi vállalatoknál pedig az áru eladásából származó forgalom 

dominál. A pénzügyi tevékenység gazdálkodási eredménye a pénzügyi tevékenység 

hozamának és költségeinek a különbözete, melyek főleg az értékpapírok és egyéb pénzügyi 

műveletek tulajdonjogával, az idegen tőke felhasználásával és a  vállalkozásban külföldiekkel 

való gazdálkodás esetén a kurzuskülönbség hatásával van összefüggésben. A rendkívüli 

tevékenységből származó gazdasági eredmény túlnyomó részt rendkívüli, véletlen történések 

határozzák meg.  



 

 

Cash flow (készpénzáramlás) kimutatás  

A cash flow kifejezés az Egyesült Államokból származik, ahol a figyelését és 

megállapítását a tőkepiac  szükségletei kényszerítette ki. A cash flow egy gazdálkodó egység 

(magánszemély, vállalat, állam) adott időszakra vonatkozó pénzállomány-változása egy adott 

idő alatt.  A vállalat fizetőképesség irányításának kiindulópontja, mert:   

 az anyagi eszközök és a pénzbeni kifejezésük között van eltérés, 

 a költségeket előidézett gazdasági műveletek és pénzügyi rögzítésük között 

ellentmondás keletkezik, 

 a költségek és kiadások, valamint a hozam és bevételek közt eltérések vannak.  

A pénzügyi irányítás, tervezés, elemzés és a döntéshozás területei új szintre érkeztek, 

mellyel összefügg az információs bázis utáni igény megnövekedése. A jelenlegi fejlett 

gazdaságban a fentebb említett tevékenységek megvalósításához már nem elegendő az 

egyenleg aktíváinak és passzíváinak, vagy a nyereség és veszteség kimutatás tételeinek 

figyelemmel kísérése. A vállalat pénzügyi helyzetét a pénzeszközök és a készpénzzel 

egyenértékű  eszközök reális mozgásának szempontjából is szükséges  vizsgálni. 

A pénzáramlás (angol cash flow) áttekintése éppen ezeket az adatokat tartalmazza.   

A cash flow áttekintés áttekinthető és érthető formában jellemzi a pénzeszközök 

állapotváltozását azon tevékenységek alapján, melyekből ki lett alakítva egy adott időszak 

lefolyása alatt és ezen változások okai alapján.  

Mint ahogy azt már megemlítettük, a készpénzáramlás áttekintése a kettős könyvvitel 

zárásának összetevő része, és a megjegyzések részét képezi. A többi kimutatástól eltérően, 

amelyek elkészítését a gazdasági egységek számára a számviteli törvény elő írja, ezt az 

áttekintést a Szlovák Pénzügyminisztérium intézkedése alapján csak azok a gazdasági 

egységek készítik el, akik részére kötelező az auditált könyvviteli zárlat.  

A cash flow áttekintés bevezetésének szükségessége mindenekelőtt abból keletkezett, 

hogy a kettős könyvelési rendszer az eredményszemléletű koncepcióra van alapozva. Ez azt 

jelenti, hogy a költségeket és hozamot következetesen abban az időszakban könyvelik el, 

amelyikkel időbeli és dologi összefüggésben vannak, függetlenül a javakkal és költségekkel 

összefüggő kifizetések valós idejétől. Mindezek mellett a kiadások, mint gazdasági 

tranzakciók változó értékűek és időben, tárgyban eltérnek a költségektől és hozamoktól.  



 

 

Ezért nem lehet a gazdálkodás eredményét összehasonlítani annak a pénzeszköznek a valós 

mennyiségével, mellyel a vállalat rendelkezik.    

A pénzügyi gyakorlatban a cash flow kimutatást elsősorban a likviditás irányításának 

eszközeként és a fizetőképesség mércéjeként használják. Bemutatja, hogy a vállalkozó milyen 

módon tett szert pénzeszközökre vagy hogyan használta fel őket. Megmagyarázza, mi okozta 

a likviditásváltozást. De ennél nagyobb jelentősége van a jövőbeni pénzmozgások 

áttekintésének, konkrétan a jövő terveit tekintve, és a cash flow költségvetésének becslését 

illetően.    

Azokat az adatokat, melyeket a cash flow nyújt számunkra, néhány pontban foglalhatjuk 

össze. Ezek információk: 

 a vállalat által, az adott időszakban megszerzett pénzügyi források szerkezetéről: 

o   belső források, 

o  külső források, 

o  a pénzmozgások, főleg a külső pénzmozgások, időzítése. 

 a vállalat pénzügyi- gazadasági politikájáról az adott időszakban, 

 a pénzeszközök felhasználásának szerkezetéről, 

 a cég likviditásának változásairól, 

 a saját tevékenység pénzügyi forrásainak és a többi forrásnak a viszonyáról, 

 a vállalat képességéről a beruházások belső forrásokból való finanszírozására, 

 a gazdasági eredmény és a pénzeszközök közti különbségekről, 

 a pénzeszközök és a pénzzel egyenértékű eszközök szerkezetéről, és az esetleges 

eltérések okáról a pénzmozgás áttekintésének összegei és a mérlegben kimutatott 

megfelelő tételek között, 

 a pénzeszközök és pénzzel egyenértékű eszközök tartalmának  és szerkezetének 

meghatározására szolgáló, a közvetlenül az előző elszámolási időszakkal szemben 

elfogadott és használt alapelvekről. 

   

A cash flow kimutatásának módját jelentősen befolyásolja a megfigyelés rendelkezésére 

álló adatok mennyisége és minősége. Az áttekintés összeállításának elméleti alapjául a vállalat 

számvitele szolgál. Ez konkrétan a mérleg és a nyereség és veszteség kimutatás, a számviteli 



 

 

időszak végén és a folyó számviteli időszak elején. Természetesen, ez nem elégséges, a 

számviteli információs bázisnak maximálisan áttekinthető formában kell hozzáférhetőnek 

lennie. A pénzmozgások alapos és pontos számszerűsítése iránti igény növekedésével, 

növekszik az áttekintés összeállításához szükséges  számviteli információk iránti követelmény 

is. Ebben az értelmezésben szükséges az adatok lehívása nem csupán a könyvviteli zárlatból, 

hanem egyenesen a számviteli nyilvántartásból, mely számláinak analitikus felosztása 

respektálja  a pénzmozgások kimutatásának összeállítási követelményeit. Ilyen 

információforrás lehet a gazdasági egység főkönyve. A levezetés és a számítás alapelvével 

ennek a munkának a következő alfejezeteiben fogunk alaposabban foglalkozni. 

A helyes összeállításhoz és az ezt követő pénzáramlás áttekintésének elemzéséhez fontos 

a pontos definíció és az egyes kifejezések használata. Ezek a pénzáramlás szemszögéből 

nézve az egyes tételek, vagy pedig a tételek részei. A következő kifejezések a Szlovák 

Köztársaság Pénzügyminisztériumának 4455/2003-92 számú rendelkezésére kötődnek és 

a pénzáramlás áttekintésének elkészítését taglaló módszertani útmutatóra. 

Az alapvető vállalkozási tevékenységek (angolul operating activities) a számviteli egység 

alapvető kereseti tevékenysége és egyéb tevékenysége, melyek nem tartoznak a befektetési 

vagy a pénzügyi tevékenységek közé.  

Befektetési tevékenységek (angolul investing activities) a tárgyi eszközökn, imateriális 

javak és  pénzügyi befektetések beszerzése és kiselejtezése, melyek nem részei a készpénzzel 

egyenértékű eszközöknek.  

A pénzügyi tevékenységek (angolul financing activities) olyan tevékenységek, melyek 

változásokat idéznek elő a saját tőke nagyságában és összetételében,  a gazdasági egység 

pénzügyi tevékenységére vonatkozó aktivitásaiban, a követelésekben és a kötelezettségekben.  

A fent felsorolt tevékenységek között nem említettük azokat a műveleteket, melyek 

alapján mozgás következik be a készpénzzel egyenértékű eszközök és a készpénz között. 

Tevékenységek, melyekhez például a készpénz befektetése tartozik a készpénzzel egyenértékű 

eszközökbe, ami a vállalat pénzügyi irányításának része.    

A tiszta pénzáramlást úgy határozhatjuk meg, mint végső pénzáramlás, amit  az egymással 

összefüggő bevételek és kiadások  összevonásával kapunk. Másrészt úgy jelenik meg, mint 

a bevételek és kiadások kompenzációja.  



 

 

Ezt a tiszta pénzáramlást két csoportra osztjuk fel: 

 harmadik személyek nevében térített bevételek és kiadások, amikor a pénzáramlás 

a harmadik személyek tevékenységét fejezi ki, nem a gazdasági egységét.  

 a gyors forgású tételek esetében nagyösszegű, rövid fizetési határidejű bevételek és 

kiadások.  

 

 A rendkívüli jellegű pénzáramlást aszerint mutatják ki, hogy az alapvető vállalkozási, 

beruházási vagy pénzügyi tevékenységből adódnak-e, tehát úgy mutatják ki őket, mint 

ezen tevékenységekből származó – önálló tételek - pénzáramlását, hogy az információk 

felhasználóinak lehetővé tegyék lényegük és hatásuk megértését a jelenlegi és várható 

áramlásokra.  

A nem pénzügyi tranzakciók – beruházási vagy pénzügyi jelleggel bíró aktivitások, 

melyeknél nem történik készpénz- vagy készpénzzel egyenértékű eszközmozgás, de 

végeredményben befolyásolják a vállalkozói alany vagyonának és a vagyon forrásfedezetének  

szerkezetét.  

A cash flow kimutatás célja, tájékoztatást nyújtani az információk felhasználóinak a 

vállalat pénzeszközöket és készpénzzel egyenértékű eszközöket termelő, és az azokat 

felhasználó tulajdonságairól. Lehetővé kellene tennie a felhasználóknak modellek 

alkalmazását a várható pénzáramlás jelenlegi értékének becslésére és a vállalatok közötti 

összehasonlításra. A kimutatás adatainak végeredményben a jövőben várható pénzáramlás 

helyességének átmeneti megítélésére kellene szolgálniuk, és a vállalat nyereségességének 

vizsgálatára  a tiszta pénzáramlás viszonylatában.  

A pénzáramlás áttekintése információval szolgál a folyó és a múlt (közvetlen a jenlenlegi 

előtti) számviteli időszak pénzáramlásáról, felosztva azt az alapvállalkozási, beruházási és 

pénzügyi  tevékenységekre.  

A jelenlegi vállalkozásoknál ez a felosztás bizonyos mértékű felelősségaspektust is 

kifejez: hogy eltérő-e a vállalattulajdonosokra és a vezetőségre delegált felelősség.  A tipikus 

vállalatnál érvényes, hogy a pénzügyi és a beruházási területekért nagyobb felelősséggel 

vannak a vállalattulajdonosok, és az üzemeltetési tevékenységért a vállalati menedzsment 

felel.  



 

 

1.  A gazdasági tevékenységből származó pénzáramlások. 

 Az üzemeltetési tevékenység a vállalat alapvető tevékenységét testesíti meg, mely 

a finanszírozás kulcsfontosságú forrása. Abból, hogy a vállalat képes-e pénzeszközök 

létrehozására az általános vállalkozási tevékenységéből, megítélhetjük a külső finanszírozási 

források bebiztosításának képességét is. Éppen a saját gazdasági tevékenysége által, 

a gazdálkodó egység pénzáramlást alakít ki a kölcsönök (hitelek), a kamatok, a bérletek, az 

osztalékok és a nyereségből való részesedések, stb. kifizetésére. Az adott tevékenység 

múltbéli pénzáramlási tételek által nyújtott információk hasznosak a vállalati jövőbeni cash 

flow meghatározásához. Olyan tevékenységekről van szó, mint pl. az áruértékesítés, a 

szolgáltatásnyújtás, és a velük összefüggő tartalékok beszerzése, számlakiállítás és 

inkasszálás, az áruértékesítésből származó kiadások, szolgáltatások felhasználása. 

2. Befektetési tevékenységből származó pénzáramlás 

Ez a terület a tárgyi eszközök és az immateriális javak, valamint a pénzügyi beruházások  

beszerzését és kiselejtezését tartalmazza. Az adott esetben olyan invesztícióról van szó, amely 

készpénzzel nem egyenértékű. Ezen pénzáramlásoknak a figyelemmel való követése  

elsősorban a vállalat tulajdonosai számára érdekes. Tájékoztatást adnak azoknak 

a rendelkezésre álló forrásoknak a nagyságáról, melyek a cég fejlesztésébe voltak beruházva, 

és végeredményben nyereséget kell majd hozniuk a jövőben.  

3. Pénzügyi tevékenységből származó pénzáramlás  

A pénzellátás tevékenység, melynek során a pénzellátás idegen eredetű és saját forrásának 

szerkezetében változásra kerül sor. A tulajdonosok és a hitelezők számára fontos figyelemmel 

követésük, mert ezekből tudjuk kikövetkeztetni és előre jelezni a cég jövőbeni 

pénzellátásához szükséges további pénzáramlásokat.  

A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának (SZKP) a pénzáramlás áttekintésének 

kidolgozásához kibocsátott módszertani útmutatója előnyben részesíti a tételek vertikális 

elrendezését, abból az okból kifolyólag, hogy ez nagyobb tájékoztatóképességgel bír az 

információkat felhasználók számára. 

A pénzáramlást összeállító módszer egy eljárás, mellyel a pénzáramlást mutatják ki. 

A SKP intézkedése a pénzáramlás kimutatására két módszert határoz meg: a direkt és az 

indirekt módszert. A módszer kiválasztása a pénzáramlás kimutatására, a gazdálkodó egység 

hatásköre, mivel a kimutatás legfőképpen a vállalati menedzsment számára kell hogy 



 

 

információforrással szolgáljon. Az intézkedés alapján, ez a két kimutatási módszer egymással 

alternatív és egyenrangú ként van kimutatva. Mégis az irodalomban gyakran említik, hogy 

a direkt módszer nagyobb tájékoztató képességgel bír, és fontos információkat tartalmaz, 

főleg a jövő tervezését illetően. A többi pénzáramlásnál egyértelműen a direkt módszer van 

meghatározva. A felhasznált módszert illetően a gazdasági egység köteles tájékoztatást adni 

a megjegyzésekben. 

Direkt módszer  

A direkt módszer a bruttó pénzáramlások kimutatására van alapozva, vagyis a bruttó 

bevétel és kiadások megfelelően kiválasztott csoportjára, melyek a figyelemmel követett 

időszakban jöttek létre, mely időszak általában egy év.  

A gazdasági tevékenységből származó pénzáramlását a könyvviteli egység a SZKP 

intézkedése alapján kétféle módszerrel mutathatja ki, melyek az információ megszerzésének 

módjában különböznek. Tiszta modifikált direkt módszerről van szó. A módszer 

kiválasztásánál alapvető döntést befolyásoló tényező a szükséges információk elérhetősége.  

 Tiszta direkt módszer 

A valós bevételek és kiadások megfigyelésére van alapozva, majd azoknak a kiválasztott 

csoportokba való besorolására. Azokból az adatokból indul ki, amelyek a gazdasági 

tevékenység azon számviteli tételeit érintik, amelyeknél pénzeszközök és a velük egyenértékű 

eszközök állapotában változás áll be. Elméleti szempontból ez a módszer egyszerű és 

egyáltalán nem ütközik akadályokba. A gyakorlatban viszont azzal is találkozunk, hogy 

a pénztári és banki műveletekből, melyek a megfelelő számlákon vannak elkönyvelve, nem 

lehet meghatározni a célt, ami miatt keletkeztek. Ezeknek az eseteknek a megoldása, 

a pénzeszközök számláihoz  következetes analitikus nyilvántartás, és a számviteli bizonylatok 

az egyes bevételek és kiadások szerinti kóddal való ellátása.  

 Módosított tétel  

Az egyes költségek kiadásokra való, és az egyes javak bevételre való transzformációján 

alapul. Ennél a módszernél elsősorban a nyereség és veszteség kimutatásból indulunk ki. Az 

üzemeltetési tevékenységből adódó hozamot és a költségeket a mérleg tételeinek 

állapotváltozásával  korrigálják  (aktívák és passzívák). Az alapvállalkozói tevékenységből 

származó költségeket és hozamot a SZKP 4455/2003-92-es számú intézkedése a következő 

képen szabályozza:  



 

 

 az alapvállalkozási tevékenységből származó tartalékok, követelések és 

kötelezettségek állapotának a változását,  

 a készpénzzel egyenértékű eszközökhöz nem besorolt, rövid lejáratú pénzügyi 

eszközök állapotának változását, 

 az átmeneti számlák állapotának változását, 

 az egyéb nem pénzbeli tételeket,  

 egyéb tételeket, melyek befolyással vannak a beruházási és a pénzügyi 

pénzáramlásra. 

A költség negatív pénzáramlás, melynek következtében a pénzeszközök és a velük 

egyenértékű eszközök csökkenése következik be, ezért mínusz előjellel vannak feltüntetve. 

Mivel a hozam pozitív pénzáramlás, ezét plusz előjellel tüntetik fel.  

Abban az esetben, ha a gazdasági egység nem képes a mérleg tételeinek változását 

hozzárendelni a nyereség és veszteség kimutatás egyes tételeihez, akkor külön mutatja ki 

őket, amivel lecsökkenti a tájékoztatási képességet és a pénzáramlás pontos áttekintését.  

Indirekt módszer  

Ez a gyakorlatban a leggyakrabban használt módszer, és a bemeneti adatok esetében 

a legkevésbé tartják igényesnek. Az indirekt módszer használatához alapadat, a mindennapi 

gazdálkodási tevékenység eredménye a jövedelemadó levonása előtt, melyet a nyereség és 

veszteség kimutatásból állapíthatunk meg, mint a hozam és a költségek különbségét az adott 

könyvviteli időszakban. Az így megállapított gazdálkodás eredményét ezt követően alakítják 

a  nem pénzbeli tételekkel és mérleg tételeinek változásával. Ezek a javítások a következők 

[9]:  

1. Nem pénzáramlási tétel: 

a. a hozamot, mely nem pénzbeli bevétel volt, leszámoljuk, 

b. a költséget, mely nem pénzbeli kiadás volt, hozzászámoljuk. 

2. Mérleg tételek: 

a. Az aktívák csökkenésével és a passzívák növelésével összefüggő 

bevételeket hozzáadják, 

b. az aktívák növelésével vagy a passzívák csökkenésével összefüggő 

kiadásokat leszámolják. 



 

 

Mivel az indirekt módszer csak az üzemeltetési tevékenységben használatos, az így elért  

készpénzáramlást korrigálni kell azokkal a tételekkel, amelyek a pénzügyi és befektetési 

tevékenységre vonatkoznak.  

Az alábbiakban szemléltetjük azokat  a tételeket, melyek a vállalat egyes 

tevékenységeiben előidézik a pénzeszközök be- és kiáramlását (+ beáramlást idéz elő, - 

kiáramlást idéz elő): 

 Táblázat: A pénzeszközök beáramlását és kiáramlását előidéző tételek 

Működési tevékenység Befektetési tevékenység Pénzügyi tevékenység  

+ bruttó nyereség  + tárgyi eszközök csökkenése + hosszú lejáratú 

kötelezettségek növekedése 

+ értékcsökkentő leírások - tárgyi eszközök növekedése  - úbytok dlhodobých záväzkov 

+ tartalék és követelés 

csökkenés 

+ hosszútávú pénzügyi 

eszközök csökkenése 

+ hosszú lejáratú követelések 

csökkenése 

- tartalék és követelés 

növekedés 

- hosszú távú pénzügyi 

eszközök növekedése 

- hosszú lejáratú követelések 

növekedése 

+ rövid lejáratú értékpapírok 

csökkenése 

 + a saját tőke növekedése 

további forrásokból 

- rövid lejáratú értékpapírok 

növekedése 

 - osztalékok kifizetése 

- rövid lejáratú kötelezettségek 

csökkenése 

  

+ rövid lejáratú kötelezettségek 

növekedése 

  

- jövedelemadó befizetése   

 

Befejezés  

Ebben a fejezetben a nyereség és veszteség kimutatás problematikájával foglalkoztunk, és 

a készpénzáramlás kimutatásával, melyek a mérlegkimutatással együtt a vállalat könyvviteli 

zárlatának részét képezik. A költségirányításnál nagyon fontos ezeknek a kimutatásoknak 

a figyelemmel követése.  

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel, a költségek mely fajtáit és típusait ismeri. 

2. Magyarázza el a készpénzáramlási kimutatás összeállítását direkt és indirekt módszerrel. 

3. Határozza meg  a gazdasági eredmény kifejezést.  

4. A gazdasági eredmény milyen fajtáit ismeri? 

 



 

 

Pénzügyi tervezés 

Küldetés 

A negyedik fejezet küldetése a pénzügyi tervezés lényegének megértése, a pénzügyi terv 

és a pénzügyi tervmodellek elkészítésének a leírása.  

Célok 

Ennek a fejezetnek az áttanulmányozása után egyértelművé válik:  

- mi a pénzügyi tervezés, 

- milyen pénzügyi terveket ismerünk, 

- milyenek a pénzügyi tervmodellek.  

Bevezetés  

A tervezés, a vállalat irányításának alapvető, kiinduló funkciója. A tervezés 

döntéshozatal a jövőt illetően – mit, mikor és kinek kell majd megtennie ahhoz, hogy 

a kitűzött célok teljesüljenek. A tervezési folyamat végeredménye az üzleti terv.  Az üzleti terv 

szerkezete, tartalma és részletességi szintje, főleg a vállalat nagyságától, a tevékenységi 

folyamattól, az ipartól, a termelési típustól, a gazdasági ágazatba tartozástól, a szervezeti 

felépítéstől  és egyebektől függ. A vállalat saját maga választhatja meg a tervezési rendszerét. 

Az üzleti terv minden egyes alrendszere (stratégiai terv, fejlesztési terv stb.) tartalmaz 

részleges terveket a vállalati tevékenység egyes területei alapján. Általában az alábbi 

résztervekről van szó: marketingterv, gyártási terv, a nyersanyag és az alapanyagok 

felvásárlási terve, pénzügyi terv, emberi erőforrások terve, befektetési terv, kutatási és 

fejlesztési terv, beszerzési terv, környezetvédelmi terv, a menedzsment fejlesztési terve, stb. 

A vállalat pénzügyi terve 

A pénzügyi terv szerepe jelentős a részleges tervek, a stratégiai, az üzleti, az éves vagy a 

működési terv között. 



 

 

A pénzügyi terv összeállítása, mely átvetíti az üzleti tervet a pénzáramlásokba, a tervezés 

befejezését jelenti. Összekötő elem a vállalat tulajdonosainak, vezetésének az elképzelései és 

vágyai, valamint a valóság között. Az üzleti terv realitását igazolja, ill. a befektető 

meggyőzésére szolgál a várható jövedelmezőségről.  

A pénzügyi terv kidolgozása megköveteli a jövőbeni fejlődés lehetséges 

variánsainak modellezési képességét. Erre a célra ajánlatos a pénzügyi terv modelljének 

valamelyik táblázatkezelőben való összeállítása, pl. Excelben, és annak segítségével 

egyszerűen és gyorsan kiszámolni bármilyen kezdeti feltételváltozás hatását a pénzáramba.  

A pénzügyi terv egy dokumentum, melyben egymással szemben helyezkedik el a jelenlegi 

és a jövőbeni pénzeszköz szükséglet, a pillanatnyi létező és a jövőben, a fedezésükre várható 

források, tehát a pénzügyi terv tartalmazza egy adott időszakra, az előre szétszámolt 

bevételeket és kiadásokat. 

A vállalat a pénzügyi terv segítségével ellenőrzi a meghozott döntések pénzügyi 

következményét a többi részleges tervben, és végeredményben a gyártási tényezők hatékony 

kihasználására bír hatással. A vállalat tervalkotási folyamatában a pénzügyi terv aktív 

funkciója, a  a transzformációs folyamat tárgyi és értéki oldalának kölcsönös 

összekapcsolásán alapul. A termelés és értékesítés irányának döntésénél, a gyártási tényezők 

kombinációjánál, a vállalat egyes fejlesztési variánsainak kiválasztásánál és hasonló, 

elengedhetetlen a transzformációs folyamat értéki és tárgyi oldalának kölcsönös kapcsolati 

értékelése a rendszer egészében. Az értékparaméterek (nyereség, megtérülési ráta, költségek) 

mindig konkrét termékekkel vannak feltöltve, és fordítva, a konkrét termékek, a vállalat 

konkrét gyártása a gyártási tényezők kvantitatív szerkezetével és a felhasználásuk mértékével 

meghatározzák az értékparaméterek szintjét. 

A pénzügyi tervezés folyamat, mely magába foglalja a vállalat pénzügyi céljainak 

kialakítását, és az elérésükhöz szükséges intézkedések és tevékenységek összességét. 

A komplex vállalati terv beillesztett része, és a pénzügyi irányítás jelentős eszköze. 

Végeredménye a pénzügyi terv.  

A pénzügyi tervezés formalizált döntéshozatal a finanszírozás módját illetően 

(tőkeszerzés), a tőke befektetésről nyereséget hozó vagyonba és a pénzügyi gazdálkodásról. 

A vállalati tervezés rendszerét a jövedelmezőség és a kockázat kritériumai alapján integrálja. 

Előrejelzési szerepe van, mivel hamarabb felfedi a  lehetséges pénzügyi helyzetek 

valószínűségét, mint ahogy azok bekövetkeznek. 



 

 

A vállalati menedzsment döntései csak a jövőre lehetnek hatással, a következő percre, 

napra, hónapra, évre vagy a következő néhány évre. Egy, a jelenben meghozott döntés sem 

lehet hatással a múltra, és nem is változtathatja meg azt. A múltat már csak sokféleképpen 

magyarázhatjuk és értelmezhetjük. Mivel minden döntés a jövőre irányul, a pénzügyi terv 

készítésénél minden pénzügyi menedzsernek tisztában kell lennie az időszerűség 

alapkérdésével a tervezésben, és a döntéshozatalban is. 

Horizont plánovania berie do úvahy časovú periódu do budúcnosti, v ktorej by mal 

manažment plánovať. Z hľadiska podstatných rozdielov v charaktere a obsahu podnikových 

činností sa vyvinuli dve základné koncepcie časového plánovania (horizontu plánovania): 

A tervezési horizont figyelembe veszi a jövőbeni időszakot, melyben a menedzsmentnek 

terveznie kellene. A vállalati tevékenységek tartalmi és jellembeli jelentős eltérései 

szempontjából két alapvető ütemezési (tervezési horizont) koncepciót alakítottak ki: 

 időszakos tervezés, 

 projekt tervezés. 

Az időszakos tervezés viszonylag rövid összefüggő időperiódusokban a tervezés, az 

ellenőrzés, a vállalat és belső egységei értékelésének szükségességéből adódik. Sajátosan 

mondva, a menedzserek, a tulajdonosok és egyéb érdekelt személyek „időtáblázatokat“ 

követelnek; melynek eredményei az időszakos pénzügyi tervek, nyereségtervek, tevékenységi 

beszámolók, mint ahogy a vállalati munka folyamatának kiértékelése is. 

A másik időszak a projekttervezést érinti. A vállalati menedzsmentnek nagyon gyakran 

szükséges specifikus, meghatározott projekteket (programok) terveznie, miközben közülük 

mindegyiknek megvan a maga időszaka. Ilyen projektek például: új gép beállítása, a régi 

üzem felújítása, vagy új üzem építése, új gyártási sor beállítása, kipróbálása, új üzlet 

beindítása, a marketing kiterjesztése más területi egységekre, kutatói-fejlesztési projekt, 

kormányzati egyezmény, stb. Az ilyen projektek egész élettartamukra terveződnek, és egyedi 

kötelezettségvállalások ként kell őket felfogni. Mindemellett feltétlenül illeszkedniük kell 

a többi tevékenységhez projekthez és a vállalati működéshez. A nagyobb projektekre 

jellemző, hogy külön nevezik meg (számozzák), elemzik, tervezik, figyelik, kiegészítik és 

ellenőrzik őket. 

A pénzügyi terv színvonala és minősége függ az egyes projektek, az időszakos tervek  

(éves és hosszútávú pénzügyi terv) és a terv részeinek illeszkedésétől az időhorizont 

egészében. 



 

 

A pénzügyi tervezést úgy kell tekinteni, mint egy végtelen folyamatot, a tervezési, 

ellenőrzési és kiértékelési tevékenység körforgását. A menedzsment minden szintjének 

figyelembe kell vennie a döntéshozatalnál (egyik napról, a másik napra, vagy a hosszútávú 

ügyekben is) a korábban kidolgozott terveket, azok felülvizsgálatát, és az újratervezésük 

eredményét. Be kell biztosítaniuk a „előrehaladási eljárást“, mint a tervezés egyik alapvető 

célját a műveleteknél és az ellenőrzésnél. 

Az időszakos terv aktualizálása, az időhorizont kitolása és az új projektek kidolgozása, 

ezen a folyamatos tevékenységen kívül megköveteli a tervezési tevékenység bizonyos 

irányítását. 

 A tevékenységek tervezésének ilyen ütemtervét tervezési naptárnak vagy tervezési 

ciklusnak nevezik. 

A tervezési naptár hozadéka abban nyilvánul meg, hogy kialakítja a hatékony tervkészítés 

feltételeit, a tervezés már nem „halogatható“, és bebiztosítja az időszakos terv időbeni 

befejezését is. A pénzügyi tervezésnél és a tervezésnél általánosan nincs rosszabb attól, 

amikor a menedzsment későn adja ki a tervet, mint amikor már az adott periódus folyamatban 

van. 

A hatékony tervezés érdekében a vállalati menedzsmentnek ki kellene dolgoznia a 

megvalósítás egységes hozzáállását az időszakos terv és a projektterv idő igényéhez képest. 

Az időzítésnek meg kellene felelnie a sajátos vállalati igényeknek és a vállalat alapvető 

jellegzetességeinek is. Az időigényesség megközelítési módjának ismerete a pénzügyi 

tervezésben nem csupán az optimális tervezési rendszer vetületének szempontjából fontos, 

hanem a megkülönböztetett bánásmód kiindulópontja a megfelelő módszer, technika, 

tervalkotó algoritmus és tervdöntéshez. 

 A vállalat pénzügyi tervének elkészítése 

A pénzügyi terv szerkezete, tartalma és aprólékosságának foka főleg a vállalat 

nagyságától, a gyártott termékektől, és az ágazathoz való tartozásától stb. függ. A legkisebb 

vállalatoknál a pénzügyi terv létezhet csak a vállalkozó (egyéni vállalkozó) fejében is, a másik 

oldalon a nagyobb vállalatokban a pénzügyi terv jelentős és nélkülözhetetlen eszköze 

a vállalkozói tevékenység vezetésének. 



 

 

A pénzügyi terv szerkezete és tartalma függ továbbá az időszaktól, melyre a terv készül. 

A hosszútávú pénzügyi terv esetében például meghatározó szerepe van a tőkekiadásnak, a terv 

projektjeinek, az osztalékpolitikának, míg a másik oldalon, a rövidtávú időszakban nagy 

hangsúlyt fektetnek a fizetőképesség bebiztosítására, a bevételek és kiadások tervezésére és 

hasonló. 

A differenciált megközelítés a pénzügyi terv szerkezetéhez és tartalmához történhet 

nemcsak a vállalat alapvető jellegzetessége és a terv idő horizontjának szempontjából, de 

a pénzügyi tervezés egész rendszerének egyes alrendszerekre, és ezeken belül is különböző 

részekre – elemekre,  való felosztása szempontjából is. 

Az idő szempontjából a tervek és a költségvetések az alábbi módon oszthatók fel: 

a) rövidtávú (havi, negyedéves, éves) 

b) középtávú és hosszútávú (2-3 éves időszak, vagy hosszabb);úgy jelzik őket, mint 

terveket, és általában magukba foglalják a gazdasági rálátás egészét a vállalatra. 

A terv tárgyának vagy költségvetésének szempontjából megkülönböztethető: 

a) egyedi költségvetések (az üzemeltetési költségek vagy a rövidtávú likviditás 

költségvetései stb.) 

b) komplex vállalati tervek, magukba foglalják az egész vállalatot és a gazdasági 

rálátás egészét a vállalatra.  

A tervek és költségvetések összeállításának technikája szempontjából megkülönböztetünk: 

a) kötött és alternatív költségvetést, 

b) működési költségvetést és nullából kiinduló költségvetést, 

c) behatárolt időszakra készített költségvetést és változó költségvetést, 

d) limitált és indikatív költségvetést. 

 

A kötött költségvetés általában egy adott tevékenységi szintre (a tevékenység volumene) 

van meghatározva, és ezért nem különbözteti meg a változó és a fix részeit a költségnek. 

Ennél az oknál fogva nem felel meg azokra az esetekre, ha a tevékenység volumene 

ingadozik, és a valós volumen jelentősen eltérhet a költségvetésben tervezett szinttől. 

Az alternatív költségvetés a jövő időszak fejődésének különböző variánsaira van 

meghatározva. 



 

 

A működési költségvetés két alapvető értékből indul ki: a) az elmúlt időszak 

költségvetéséből és b) az elmúlt időszak valós eredményéből. Az így kapott értékeket aztán az 

aktuális időszak költségvetésének felállítása céljával korrigálják, a megfelelő tételek 

csökkentésével/növelésével, melyek az egyes feltételezett külső körülmények változásából 

vagy az árkiigazításokból adódnak. 

Ezzel ellentétben a nullából kiinduló költségvetés (ugyn. zero based budget- ZBB), olyan 

költségvetés, melynek összeállításánál minden egyes tevékenységet úgy értékelnek újra, 

mintha a költségvetést egy teljesen új tevékenységre készítenék. 

A behatárolt időszakra készített költségvetés egy adott időszakot foglal magába (hónap, 

negyedév, év) 

A változó költségvetés az összeállítását tekintve a következő alapelvekből indul ki: 

 egy adott időszakra készül, és ezen felül rövidebb időszaki felbontásokban is, 

 ezek a rövidebb időszakok nem csupán passzív „szétírási” funkciót töltenek be, de 

a költségvetés frissítésének aktív feladatát is, 

 ezért a költségvetés további szakaszának végén (pl. az 1. negyedév végén) a további 

időszak feladatai pontosításra kerülnek, mégpedig úgy, hogy figyelembe veszik az 

addigi költségvetés teljesítését és a jövőben várható feltételváltozásokat, melyek 

időközben valószínűvé váltak, 

 hogy az alap költségvetési időszak fennmaradjon, hozzácsatolják a következő időszak 

költségvetését (pl. a következő év első negyedévének költségvetését). 

A limitált költségvetés olyan feladatot állapít meg, mellyel meghatározódik a költségek 

összege, amelyiket nem lenne szabad túllépni. Ez a limit egy abszolút nem túlléphető vagy 

relatíve nem átléphető mennyiséget jelent az adott időszakban. Ebben az esetben a limit csak 

a vezető tisztségviselő  jóváhagyásával léphető túl. 

Az indikatív költségvetés a limitált költségvetéstől eltérően néhány döntő tényt 

figyelembe véve a költségmennyiségnek becslését határozza meg. 

A pénzügyi terv szerkezetét és tartalmát a vállalat maga választhatja meg, viszont 

minimálisan figyelemmel  kellene követnie az alábbi célokat: biztosítani a folytatólagosságot 

a vállalat komplex tervének valamennyi részleges tervével (horizontális kapcsolat), biztosítani 

az összeköttetést az egyes alrendszerek keretén belül (vertikális kapcsolat), lehetővé tenni 



 

 

a tájékoztatási rendszerrel való összeköttetést (könyvvitel, kimutatások, statisztika) és 

megfelelő tájékoztatást adni a pénzügyi piac részére (befektetők, részvényesek, hitelezők). 

A pénzügyi terv készítése iteratív folyamat, mely előfeltételezi több variáns elkészítését is, 

melyek a meghatározott célok elérésére fognak irányulni. Minden egyes tervvariánst először 

a finanszírozás forrásszükséglete szempontjából értékelnek. Ha a javasolt tervvariáns részére 

a szükséges mennyiségben nincsenek meg a rendelkezésre álló források, akkor ki kell 

dolgozni, hogyan történik pótlásuk a külső pénzeszközökkel. Ezen kívül minden tervvariánst 

értékelni kell a pénzügyi analízis módszereivel, főleg az eredményességi mutatójával. Az 

eredmények a meghatározott pénzügyi célokkal hasonlítódnak össze. Ha a pénzügyi analízis 

mutatóinak értékei nem felelnek meg a meghatározott céloknak, a pénzügyi terv egy 

következő variánsának kidolgozása szükséges. 

A pénzügyi tervezés egy igényes folyamat: igényli a gazdasági folyamatok kölcsönös 

összefüggéseinek ismeretét, valamint a képességet a modellezésükhöz, a részeikben 

végbemenő egyes változások hatásának gyors számszerűsítése céljával.  

A vállalat által meghatározott pénzügyi tervezés rendszerének összetételét és tartalmát 

előre meghatározza a pénzügyi terv kidolgozásánál és véghezvitelénél az egyes lépések 

sorozatossága.  

A minőségi pénzügyi terv kidolgozásához nem elegendő csak annak az eljárásnak a  

„kiválasztása“ vagy  „elsajátítása“, mely megfelel a vállalat konkrét jellemzőinek. A pénzügyi 

menedzsernek ismernie és tudnia kell alkalmazni a módszereket, a pénzügyi terv 

kidolgozásának technikáit és modelljeit, és a pénzügyi terv egyes részeinek fő tulajdonságait, 

kölcsönös összefüggéseit és viszonyaikat. 

A pénzügyi terv egyes részeinek jellemzése 

Ebben a fejezetben azokat az elemeket fogjuk jellemezni, melyek a pénzügyi terv részét 

képezik, és amelyekről azt hisszük, hogy minden kis-, középvállalat  pénzügyi tervében 

szerepelniük kellene. A következő elemekre összpontosítunk: 

 vállalat pénzügyi elemzése, (lásd 5. fejezet) 

 a vállalat pénzügyi céljai, 

 alapvető pénzügyi stratégiák, 

 hosszútávú pénzügyi terv, 

 rövidtávú pénzügyi terv és költségvetések, 



 

 

 a pénzügyi terv színvonalának és minőségének értékelése. 

Kiindulópont: a pénzügyi terv készítésének tervezési szakaszát megelőzi a vállalat alapos 

elemzése. 

A vállalat pénzügyi céljai 

A vállalat céljai - egy kívánatos állapot elérése, amelyet a vállalat igyekszik elérni saját 

létezése és tevékenysége által, és a kívánt állapot egyes fokozatainak az elérése, a vállalati 

tevékenység legfontosabb értékelő kritériumának is nevezhető. Foglaljuk össze azokat az 

alapvető követelményeket, melyeket be kellene tartani a pénzügyi célok megfogalmazásánál: 

 A fő pénzügyi célok kölcsönös összekapcsolása a kulcsfontosságú nem pénzbeli 

vállalati szándékkal (marketing-, ár-, személyi, termelési, logisztikai stb. szándék). 

 A kitűzött pénzügyi célok reális elérhetősége tekintettel az adott vállalkozás  külső 

környezetét meghatározó tényezőkre, azoknak a meglévő viszonyaira és 

valószínűsíthető fejlődési tendenciáira, vagy tekintettel a vállalat életciklusának adott 

fázisát megelőző például a fejlődésének kezdeti stádiumára. 

 A pénzügyi célok hierarchiája és következetessége (pl. az adózás előtti nyereség 

tervezése, a bevétel- és költségtervezés, és hasonlók). 

 A pénzügyi célok megfelelő ellenőrizhetősége – a pénzügyi célok közé például nem 

besorolandók az objektívan nem kiértékelhető, vagy komplikált, ill. problematikus 

elemek. (az MVA mutatóról van szó – piaci hozzáadott érték, melynek nagysága a 

tőkepiac helyzetétől befolyásolt és csak kisebb mértékben a vállalat teljesítményétől)  

A pénzügyi stratégia megalkotásának alapvető kiindulópontja általában az értékek 

maximalizálása a tulajdonosok szemszögéből nézve. Ezért a vállalatnak stratégiai céljai 

megfogalmazásánál a vállalat értékének növelésére, a beruházások megtérülésére, 

a tőkepiacon kereskedő társaságoknak pedig a részvényárfolyam növelésére kellene 

összpontosítaniuk. A vállalat pénzügyi céljai ezért általában a következő mutatók alapján 

vannak megfogalmazva:  

1. A hosszútávú pénzügyi cél a gazdasági érték maximalizálása kell, hogy legyen. Az 

így meghatározott hosszútávú pénzügyi vállalati cél jobban kifejezi a befektető 

(tulajdonos, részvényes, társ, stb.) követelményét a pénzügyi haszon 

maximalizálására és a pénzügyi mutató ezen a területen az EVA (Economic Value 

Added – gazdasági hozzáadott érték). 



 

 

2. A második alapvető pénzügyi cél az adózás előtti eredmény (EBT -Earnings before 

Tax), melynek növelése lényeges (de nem egyetlen) feltétele az EVA mutató 

létrehozásánál, növelésénél. Hasonló feladata van a működési nyereség mutatónak 

vagy a működési nyereségnek adózás előtt (EBIT – Earnings before Interest and 

Tax.) 

3. A pénzügyi célok meghatározásánál jelentős szerepe van az értékesítés növekedés 

mutatójának a piaci részesedéssel összekötve. A mutató fontossága attól adott, hogy 

a vállalati termékeladásból származó bevétel az összbevétel domináns része, és 

meghatározó hatása van a nyereségesség végleges mutatóira. 

4. A lényeges pénzügyi célok következő csoportját a célértékek alkotják a likviditás és 

a pénzügyi stabilitás területén – ezek a jellemzők viszont inkább a taktikai és 

operatív célok tulajdonságai (főleg a rövidtávú likviditás esetén), és ezért stratégiai 

szempontból megfelelőbb a kifejezésükre az általános likviditási mutató és a teljes 

eladósodottsági mutató. 

Az eljárás lényege amennyiben lehetséges a célszakosztály pontos meghatározása, azaz a 

területek, melyeket a cél meghatározása érinti; ezen célszakosztályok általában eltérően 

vannak definiálva a stratégiai és az operatív tervezés céljaira. Lényeges, hogy minden egyes 

célszakosztály részére meg legyen határozva a következő négy alapvető elem: 

4. a cél tartalma – mit kell elérni; a pénzügyi részben például a nyereségesség 

növelését, a termelés költségeinek csökkentését, az eladósodás stabilizációját, stb. 

5. cél terjedelme – milyen terjedelemben kell a célt elérni; ez az elem megköveteli, 

hogyha lehetséges, a cél pontos számszerűsítését, ami aztán később lehetővé teszi a 

teljesítés fokának az ellenőrzését; példa lehet erre egy adott szegmenstől az 

árbevételek növelése, a termékek nyereségének növelése saját költségeink szintjén, 

a költségek csökkentése, stb. 

6. célterület – melyik régióban, melyik piacon vagy milyen célcsoport részére kell hogy 

a cél teljesítve legyen; a pénzügyi céloknál ez az elem lehetővé teszi azon terület 

pontos meghatározását, melyre a cél irányul, pl. bevétel egy adott típusú termék 

esetén, működési költségek terüle, a termék előállítási költségének területe, stb. 

7. a cél határideje – mikor, ill. milyen időszak alatt kell a célt elérni: a cél határidejét 

úgy lehet megfogalmazni, mint adott időszakot  – pl. a 2006-os év, vagy relatívan – 

pl. 3 hónapon belül az új termék piacra dobását követően. 

 



 

 

A vállalat vezető menedzsmentje meghatározza a pénzügyi terv kidolgozására:  

 az átfogó (általános) célokat, 

 a specifikus (konkrét) célokat. 

Az átfogó célokra jellemző a verbális kifejezésük. Általában nem fejezik ki őket 

számszakilag. A vállalat piaci értékének állandó növekedése, a vállalat állandósult célja.  

A specifikus célok az átfogó célokból indulnak ki, és  a pénzügyi terv időhorizontjában a  

konkrét feladatokat határozzák meg (számokban kifejezve). 

Specifikus célok lehetnek az alábbiak: 

 a bevételek mennyiségének évközi növekedése (pl. négyszázalékos évközi 

növekedés az elkövetkező három év alatt), 

 a tőkebefektetések megtérülése (pl. a projektek minimális megtérülése 18,5 %), 

 a jövedelmezőség dinamikájának növekedése. 

A cél jelentőségének megfogalmazása nemcsak abban rejlik, hogy a pénzügyi terv 

elkészítésének első lépése, hanem egyszerre tölti be a motiváló funkciót a menedzsereknél és 

teljesítményük mérését is szolgálja.  

Pénzügyi stratégiák 

A pénzügyi stratégia viszonylag egész és kölcsönösen kapcsolódó stratégiai pénzügyi 

célok gyűjteménye, döntési kritériumok és szabályok, melyek a stratégiai pénzügyi terv 

(esetenként taktikai és operatív) alapját képezik.    

A pénzügyi stratégia alapvető összetevői: 

a. Adósságpolitika. 

b. Hitelpolitika. 

c. Likviditási politika 

d. Adópolitika. 

e. A gazdasági eredmény kezelésének politikája. 

f. Politika a vállalati számvitel területén. 

Az adósságpolitika tárgya elsősorban a vállalat tőkeszerkezetének optimalizálása 

megfelelő mértékű hosszú- és rövidtávú idegen források felhasználásával. A hitelpolitika az 

üzleti termékek marketingjével és értékesítésével (eladás) függ össze, az ügyfeleknek 

(fogyasztóknak) nyújtott kereskedelmi hitelekre fókuszál. A likviditáspolitika a nettó 



 

 

forgótőke összetevőinek képzésére vonatkozó szabályokkal foglalkozik azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a rövidtávú és hosszútávú likviditást is. Az adópolitika tárgya az adó- és 

járulékkötelezettségek optimalizálása egy adott időszakon belül. A gazdasági eredmény 

kezelésének a politikája az adózás utáni nyereség optimális felhasználására fókuszál a 

tulajdonosoknak és magának a vállalatnak a szemszögéből. Alapvető eleme az 

osztalékpolitika (a részvénytársaságokban), illetve a nyereségrészesedések kifizetésének 

politikája (az egyéb típusú kereskedelmi vállalatokban). A vállalati számvitel területének 

politikája (számviteli politika) felállítja a vonatkozó jogi előírások alkalmazási elvének 

alapjait a pénzügy és a számvitel területén, és a menedzsment számvitel vezetési alapelveit 

a vállalatban. 

A felső pénzügyi vezetés kidolgozza és ezzel együtt ki is értékeli a külső, releváns 

tényezők hatását a széleskörű és specifikus üzleti célokra, és az alapvető stratégiákat 

a legközelebbi időszakra. Az új piacokra történő behatolás stratégiáiról van szó, a kutatás 

területének stratégiáiról, a befektetésről, finanszírozásról, és a termékek minőségéről, 

a termelés hatékonyságáról és így tovább. 

Hosszútávú pénzügyi terv  

A hosszútávú pénzügyi terv hosszabb időre készül, mint egy év, rendszerint 3-5 évre. 

Összesített formában van kidolgozva, nincs szétírva minden egyes részterületet, hanem 

összefoglaló célmutatókat állapít meg, amelyekre nagy hangsúlyt kell fektetni az adott 

időszakban. 

A stratégiai pénzügyi tervnek a következőket kell tartalmaznia: 

 Pénzügyi célok meghatározása. 

 Pénzügyi politikák, ill. vállalati stratégia meghatározása.  

 Az értékesítés fejlődésének előrejelzése az egyes évekre, és összefoglalva az egész 

időszakra. A jövő fejlődésének előrejelzése a legfontosabb kiindulópont a pénzügyi terv 

létrehozásának folyamatában. Ennek kidolgozására előrejelzési módszerek használhatók, 

mint például az ökonometrikai modellek, az idősorok  statisztikai elemzése, korrelációs 

elemzés, esetleg szakértői modellek. Az előrejelzést azonban nem lehet csupán 

matematikai eszközökre alapozni, nem elég mechanikusan átvenni az alkalmazott 

módszerek eredményeit. Az elkészítésénél legfőképpen a piaci hatásokat és a konkurencia 

szándékait kell figyelembe venni, mivel a vállalat jövőbeli eredményeit nagyban 

befolyásolja a cég érdekérvényesítő képessége a konkurenciával szemben. Szükségszerű, 



 

 

hogy a jövőbeli fejlesztések prognózisával különböző területek szakemberei 

foglalkozzanak, akiknek akár ellentétes elképzelései is lehetnek a jövőbeli fejlődéssel 

kapcsolatban. Az ellentmondás leggyakrabban a termelés és értékesítés előrejelzésében 

nyilvánul meg. A pénzügyi terv feladata az, hogy feltárja a viták okát, és összeegyeztesse 

a két különböző tervet. Döntő szempont a pénzügyi források képzése és felhasználása.    

 A befektetési tevékenység terve (tőketervezés). A befektetés tervének kulcs szerepe van 

a pénzügyi tervezésben, mivel a vállalat jövőbeli bevételei a jelenlegi befektetési 

döntésektől függnek. A tervnek reagálnia kell a kereslet feltehető fejlődésére, a várható 

technológiai változásokra, és összhangba kell hoznia őket a vállalat jelenlegi termelési 

kapacitásával. A beruházási tervek kiválasztásánál egyértelműen azokból a pénzügyi 

kritériumokból kell kiindulni, amelyek a felhasznált források szempontjából 

a befektetések megtérülését mutatják. 

 A hosszútávú finanszírozás terve. A pénzügyi tervnek összhangba kell hoznia a jövőbeni 

pénzügyi források szükségét, és azok megszerzését. A finanszírozás legfontosabb forrásai 

továbbra is a saját források maradnak (jövőbeli bevételek), amelyek kiegészíthetőek 

hosszútávú külső finanszírozással.  A pénzügyi tervnek az értékesítési előrejelzések 

nyomon követésének segítségével meg kell határoznia a jövedelemteremtés módját. 

A vállalatok tulajdonosainak érdekében áll a hosszútávú befektetések preferálása az 

azonnali fogyasztással szemben, és amennyiben vannak a vállalatnak befektetési 

lehetőségei, le kell mondani a részvények utáni osztalék kifizetéséről, és a nyereséget újra 

be kell fektetni. A meglévő pénzügyi források, leginkább az üzleti növekedés idejében 

általában nem elegendőek az összes célkitűzés finanszírozására. Ilyen esetben a pénzügyi 

tervnek meg kellene határoznia a külső finanszírozás szükségességét (pl. befektetési, ill. 

jelzálogbank hitel, pénzügyi lízing), kalkulálni a maximálisan megengedhető árat a 

felkínált forrásért, mint ahogy  a törlesztési tervet is a megkapott forrásokért. A külső 

források beszerzésének lehetőségei, a mennyiségi és az ár korlátok miatt korlátozó 

tényezők lehetnek a vállalat további fejlődésében. Abban az esetben, ha a beruházás 

nyeresége nem fogja elérni a  banki kölcsön visszafizetéséhez elvárt szintet, akkor nem 

lehet ezen beruházásról ilyen finanszírozás mellett gondolkodni. Ebből következik, hogy 

a hosszútávú pénzügyi terv egyik központi eleme maga a készpénzáramlási terv.   

 A hosszútávú pénzügyi terv az egyes évek szerint a következő összetevőket tartalmazza: 

 a tervezett projektek, 

 a tőke kiadások tervét, 



 

 

 az osztalék politika projektjét,  

 a tervezett pénzügyi egyenleget, 

 a profit tervét, 

 a készpénzáramlás tervét. 

 Az egyes részek kidolgozottságának és részletességének foka a terv időkeretétől és 

a vállalat sajátosságaitól függ. 

 A hosszútávú pénzügyi terv összeállítójának legfontosabb feladata az, hogy 

a pénzügyi tervet rövidebb időszakokra bontsa, és folyamatosan aktualizálja azt a vállalat 

külső környezetének változásai alapján. Ellenkező esetben a pénzügyi terv formális, nem 

aktuális dokumentummá válik. 

Rövidtávú pénzügyi terv  

A pénzügyi tervezés rendszerének következő eleme a rövidtávú pénzügyi terv. A rövidtávú 

pénzügyi terv egy évre, vagy ennél rövidebb időtartamra kerül összeállításra (pl. negyedév, 

hónap). Alapos részletezettséggel van kidolgozva és a továbbiakban egyes részlegek 

tevékenységét öleli fel. 

Tekintettel arra, hogy a vállalat pénzügyi eredményei egyértelműek a számviteli 

kimutatásokból, a „pro-forma” kimutatások a legmegfelelőbb formái a pénzügyi terv 

összeállítására. A pénzügyi terv kimenete egy éves időszakra: 

 hozam, költség terv  és terv a nyereség képzésére, 

 tervezett egyensúly/mérleg, 

 cash-flow/készpénzáramlási terve, 

 a nyereség szétosztásának terve, 

 a külső finanszírozás terve. 

Az egy évnél rövidebb időintervallumok esetében a pénzügyi terv alapja a 

készpénzáramlási terv, azaz bevételek és kiadások. 

 A tervezett kimutatásokat nem kell olyan részletesen tagolva összeállítani, mint 

a pénzügyi kimutatásokat, lehetnek rövidítettebb formában kidolgozva, szükség esetén 

a célértékekhez mérten alakítottak. Ez főleg a költség/hozam elemzéseknél érvényesül, amely 

az irányítás igénye szerint a működési részben sokkal részletesebben foglalhat helyet. 

A tervezett  mérlegben a beruházások következményei tükröződnek: a pénzügyi források 

képzése és megszerzése, mint ahogy törlesztésük is. A hozam és kiadások tervével, valamint 



 

 

a nyereség elosztási tervvel összefüggésben van összeállítva. A készpénzforgalom terv 

összeállításának célja a befektetett kiadások előrevetítése, ugyanakkor a kereskedelmi és 

beszerzési politika következményeinek meghatározása a pénzmozgás területén, annak 

érdekében, hogy a vállalat ne ütközzön problémákba a kötelezettségek törlesztésénél. 

 A készpénzáramlás terve éves szinten általában indirekt módszerrel állítódik össze 

a várható profit alapján, amely korrigálódik azokkal a tételekkel, amelyek nem okoznak 

pénzmozgást, és fordítva. Ebben a formában kerül kidolgozásra a készpénzmozgás terve 

a szükséges külső finanszírozás igényléséhez is. A bevételek és kiadások éves tervének 

kidolgozása nem elegendő az irányítás szempontjából, mert a problémák a fizetőképességgel 

kapcsolatban felléphetnek akkor is, ha az éves készpénzmozgási terv egyensúlyban van. Ezért 

ajánlott a készpénzmozgás tervének elkészítése negyedévekre, hónapokra, esetlegesen 

dekádokra, ill. hetekre, miközben a választott időszak hossza a vállalat kifizetéseinek 

mennyiségétől függ. Ebben az esetben a bevételek és kiadások terve direkt módszerrel 

állítódik össze. 

A készpénzáramlás terve a legegyszerűbb formában, kísérletek és tévedések módszerével 

kerül kidolgozásra, úgy, hogy a választott időtávra elérje a pozitív eredményt. A terv 

kidolgozása folyamán felfedeződnek az eltérések a bevételek és kiadások között, és 

megoldások változatai születnek a problémára. A bevételek és kiadások eltérésének kezelésére 

megoldás lehet a kintlévőségek megtérülési idejének megváltoztatása, a követelések átadása 

egy faktoring cégnek, a szállítói számla fizetési határidejének az eltolása, 

a készpénzkedvezmények kihasználása a gyorsabb kifizetések érdekében, rövid távú banki 

hitel, esetlegesen a beruházási projektek megvalósítási idejének kitolása, stb. 

A kidolgozott pénzügyi terv színvonalának és minőségének 

értékelése 

A jó pénzügyi menedzser nem elégszik meg a kidolgozott pénzügyi tervvel mindaddig, 

még nem deríti ki milyen a terv színvonala és minősége, tehát, hogy a terv biztosítja-e 

a vállalt fellendülését, esetleg nem vezet-e a jövőben pénzügyi nehézséghez. 

A kidolgozott pénzügyi terv színvonalának és minőségének értékelésére a következő 

módszerek javasoltak: 

a)  arányos pénzügyi mutatók 

b) Altman modell, ill. annak módosítása a helyi vállalkozási feltételekhez mérten, 



 

 

c) célok szerinti értékelés, 

d) gazdasági szabványok 

e) gazdasági hozzáadott érték - EVA 

Ha a pénzügyi terv színvonalának és minőségének értékelésére arányos pénzügyi 

mutatókat használunk, kiválasztásuk olyan kell hogy legyen, melyek számszerűsíthetőek. 

Értsd úgy, hogy a mutatóknak egyezni kell a pénzügyi terv tervezett szerkezetével és a 

pénzügyi terv tartalmával és mutatóival. Az eljárás alkalmazása feltételezi továbbá az ún. 

minta értékek összehasonlítását is.  

A minta értékek funkcióját a pénzügyi tervek céljain kívül teljesíthetik a hasonló, sikeres 

szervezetek mutatói is egy adott időkeretig, ill. egy anyagilag egészséges szervezet 

mutatóinak aktuális értékei, amelyeket a terv időtartamával összefüggésben fokozunk.  

Ha a pénzügyi terv színvonalának és minőségének értékelésére Almatov modelljét 

használjuk, nem kell minden esetben értékelő táblázatot használnunk (nem törvényszerű, 

hogy minden feltételnek megfelel, melyek alapján a szlovák vállalakozók működnek), de 

elegendő, ha évközi fejlődési pontszámokat használunk. Z dinamikus pont (növekvő). 

A pénzügyi terv értékelésének következő módszere vagy eljárása a célok szerinti 

értékelés. Ez az eljárás azon kisvállalkozások esetén megfelelő, ahol a pénzügyi terv 

megformált céljai nem nagy kiterjedésűek (ésszerűen megszerkesztett tervező táblák), és 

a terv rövidebb időtartamra van összeállítva. 

A pénzügyi terv értékelése pozitív, ha a felsorolt egyenlőtlenségek érvényesek. Az egyes 

mutatók az évközi növekedés ütemében vannak kifejezve. Az egyenlőtlenségek összetételét 

meg tudjuk változtatni, kiterjeszteni a vállalat feltételei, a pénzügyi terv tartalma és a vállalati 

környezet paraméterei szerint. 

Pénzügyi modellek készítése 

A pénzügyi menedzser a terv létrehozásánál módszerek, technikák és pénzügyi modellek 

széles skáláját használhatja fel. A fő funkciójuk a pénzügyi terv létrehozásának folyamatában 

az információnyújtás a döntéshozatalhoz és kidolgozáshoz a különböző finanszírozási tervek 

variációit (tervezett szempontok) illetően, amelyek meghatározott célokból és különböző 

jövővel kapcsolatos elképzelésből indulnak ki. Egyetlen módszer sem vezet azonban 



 

 

egyenesen az optimális és komplex finanszírozási tervhez. Ilyen megoldást találni(ha 

egyáltalán lehetséges) a pénzügyi menedzser helyettesíthetetlen feladata. 

A pénzügyi terv létrehozásának alap módszereinek a következőket tartjuk: 

a) A pénzügyi terv létrehozásának speciális módszerei 

- az árbevételek százalékos elosztásának módszere, 

- az arányos pénzügyi mutatók módszere, 

- a költségvetés fokozatos összeállításának módszere, 

- a regressziós módszer, 

- a nullpont elemzésének módszere, 

- a globális módszer, 

- a pénzügyi modellek. 

 A pénzügyi terv létrehozásának speciális módszerei azok, amelyek a pénzügyi tervezés 

területén jöttek létre, és itt is kerülnek a leggyakrabban felhasználásra. Kivételt képez az 

arányos mutatók módszere, amely sokkal inkább a pénzügyi elemzés módszere. 

b) A pénzügyi menedzsment egyéb módszerei 

- a vállalat pénzügyi szerkezetét optimalizáló modellek, 

- az osztalékpolitika modelljei, 

- a forgótőke módszerei és modelljei, 

- a projektek gazdasági hatékonyságát értékelő módszerek, 

- a pénzügyi befektetések módszerei, modelljei és hasonlóak. 

A pénzügyi menedzsment részterületeinek ezen módszerei a jövővel kapcsolatos döntések 

esetén használatosak. Végeredményben minden döntés a jövőbe mutat, a legközelebbi percre, 

napra, hónapra, évre... A pénzügyi menedzser ezeket a módszereket megfelelően köti össze 

a pénzügyi terv létrehozásának módszereivel. 

1) Az árbevételek százalékos elosztásának módszere 

A módszer abból a feltevésből indul ki, hogy az egyes aktív, passzív részek, a költségek és 

a bevétel állandó. Ez a feltevés azonban csak korlátozottan érvényes, mert a tárgyi eszközök 

és a hosszútávú források nem változnak arányosan az árbevétel fejlődésével, sokkal inkább 

a hosszútávú befektetés függvényével arányosan. A forgótőke eszközeivel és a változó 

költségekkel jöhet számításba arányos kapcsolat. Ezen részek tervezett értéke egyszerűen 



 

 

szorzat ként határozódik meg, mint  a felelős százalékos arányok és az adott időre tervezett 

bevételek nagysága. 

2) Az arányos pénzügyi mutatók módszere 

 A módszer lényege a kiválasztott aránymutatók és a várható bevételek felhasználása 

a tervezett pénzügyi egyensúly létrehozásában (az aktíva és a pénzügyi és tőke struktúra 

tervezése). Az arányos pénzügyi mutatók pedig úgy lépnek itt fel, mint „minta értékek”, 

amelyeket a vállalat a jövőben el akar érni. Olyan mutatókról lehet szó, amelyek 

a következőképpen határozhatók meg: 

 a vállalat specifikus (konkrét) céljai, 

 az ugyanabban az ágazatban vagy termelési szakon tevékenykedő vállalatok átlagos 

mutatói, 

 virágzó hasonló külföldi cég, konkurencia arányos mutatói, stb. 

 A pénzügyi egyensúly létrehozásánál nem szükséges, hogy minden egyes aránymutató 

megfeleljen az ipar, a szakág, stb. átlagos színvonalának. Elegendő létrehozni a megfelelést 

a pénzügyi egyensúly legmeghatározóbb elemeiben. 

3) A költségvetés fokozatos összeállításának módszere 

 A módszer jellemző vonásai a következők: a rövidtávú (éves, negyedéves, hónapos 

időhorizont) pénzügyi tervezésnél érvényesül, a belső vállalatvezetés rendszerének része, 

a költségvetések a nagyobb részletességre törekszenek. 

 A pénzügyi terv kötődik az ún. funkcionális költségvetésekre (eladás, termelés, 

vásárlás, ...), amely megfelelnek a vállalat funkcióinak. A költségvetések a pénzügyi terv 

eredeti javaslatával kerülnek összevetésre és összehangolásra kerülnek, amelynek 

eredményeképpen létrejön a pénzügyi terv egy reális variánsa 

 A költségvetések rendszerét a terv teljesítésének ellenőrzésénél használjuk fel, az 

eltérések meghatározására, az emberek meghatározására, akik ezért felelősek, és 

összefüggésben van az egyes belső szervezeti egységek menedzsereinek motivációs 

rendszerével is. (felelősségközpontok) 

 Összehasonlításra kerül a kidolgozott költségvetés a rugalmas költségvetéssel és 

a valós eredményekkel, azzal a céllal, hogy információs forrásokat szerezzünk a feladatok 

teljesítésének ellenőrzésére, és a tervezett és valós eredmények közötti eltérések elemzésére. 



 

 

4) Regresszív módszer 

 A regresszív módszert a pénzügyi egyensúly azon részeinek tervezésére lehet 

felhasználni, amelyek közvetlenül vannak befolyásolva az árbevételek növekedésének 

dinamikájával, vagy a vállalat egyéb teljesítménymutatója által. Ezzel a módszerrel lehet 

tervezni például a készletet, a követeléseket, a rövid lejáratú kötelezettségeket, hasonló. Ha 

a százalékos elosztás módszerének alkalmazásánál az arány az árbevételek és az egyensúly 

összetevői közé állandó ként helyeződik, a regresszív módszer esetében pedig mindez 

ellentétesen,  figyelembe véve a statisztikailag bizonyított tényt a változó arányokról, kerül 

figyelembe. Ebben határozható meg a legfőbb eltérés közöttük. A következő jellemvonás 

a regressziós módszer hosszútávú alkalmazhatósága, miközben az arányos elosztás módszere 

általában elveszíti indokoltságát az árbevétel szempontjából. 

5) A nullpont elemzésének módszere 

 A nullpont elemzésével a nyereség nagyságának változása kerül megvizsgálásra, és 

a termékek eladási ára a különböző nagyságú értékesítési tevékenységek fix költségeinek 

megoszlása alapján. A pénzügyi menedzser a pénzügyi terv kidolgozásánál az új projektek 

értékelésére, a tervek variációinak értékelésére (eladási mennyiség, költségek variánsai), és 

a kereskedelmi aktivitás minimumának meghatározására -amelyek alá nem eshetnek az 

árbevételek – használja ezt az elemzést.  

 A nullpont elemzése segít megállapítani, hogy milyen mennyiségű tevékenység vezet 

egyensúlyhoz az árbevételek és a költségek között és hogy milyen további mennyiségnövelés 

vezet nagyobb nyereséghez. 

 Praktikus probléma lehet a módszer alkalmazásánál a költség egészének szétosztása 

fix és változó költségekre. 

6) Globális módszer 

 Ez sok vállalatban a hagyományos pénzügyi terv készítő módszerek közé tartozik. 

Fokozatosan kristályosodott ki, mint a vállalat, múltban érvényes komplex tervének 

metodikájának és szerkezetének része. A kidolgozott terv anyagi részéből indul ki, (az eladás 

terve, termelés, beszerzés, beruházás, technikai fejlesztés, emberi erőforrások és stb.), 

amelyekből átveszi az előírt szükséges pénzforrásokat és a létrehozott pénzügyi források 

mennyiségét. A módszer negatívumai közé leginkább a pénzügyi terv passzív funkciója 



 

 

tartozik, ha a tervezett döntések szempontjából a terv anyagi részei az elsődlegesek. Ezzel 

a módszerrel szokták megalkotni a pénzügyi terveket a kezdő vállalkozók, akiknek az 

elsődleges (módszertani szempontból) a jövőbeni termék, szolgáltatások, rendelkezésre álló 

termelési kapacitás, nyersanyagok, emberi erőforrások és haosnló. 

7) Pénzügyi modellek 

a) A hosszútávú pénzügyi terv létrehozásának modellje 

 A hosszútávú pénzügyi terv modellje a bázisév elvárt pénzügyi kimutatásából 

(eredménykimutatás, a pénzügyi áramlások mérlege és kimutatása), a meghatározott pénzügyi 

célokból, és azokból a célokból indul ki, amelyek további részcélok létrehozásához vezetnek 

(értékesítési terv, beruházási terv, ...). A lépések fokozatossága lehetővé teszi a befektetési 

döntések (a pénzügyi erőforrások iránti igény) és a pénzügyi döntések (elérhető pénzügyi 

források) összekapcsolását. 

 A kiinduló időszak várt valósága csak azoknál a részeknél kerül előrejelzésre, amelyek 

összeköttetésben vannak a meghatározott célokkal, és azoknál a részeknél, amelyek 

összefüggnek a tervezett mutatókkal. 

 Az egyes tervező táblázatot - a pénzügyi terv részei (a nyereség terve, a nyereség 

felosztásának terve, a pénzügyi kimutatás, a pénzáramlás terve) – csak azok a részek 

tartalmazzák, amelyeket a rendelkezésre álló információkkal az adott időtartam alatt 

számszerűsíteni lehet. A táblák ésszerű szerkezetét például így lehet elérni: a nyereség 

tervében helyettesíteni lehet a működési költségeket a működési nyereség marzsával 

[(működési nyereség/bevétel).100] a pénzügyi mérlegben a forgóeszközöket és a rövid 

lejáratú kötelezettségeket a nettó forgótőkével, mint ahogy az egyéb tételek összevonásával a 

részletes könyvviteli zárlatban. 

a) A pénzügyi terv kialakításának szimulációs modelljei 

 A szimulációs modellek lényege: igyekezet arra, hogy matematikailag kifejezzék 

a vállalat pénzügyi műveletei és az extrém gazdasági környezet által létrehozott feltételek. 

A változó és várható külső tényezőkhöz való alkalmazkodással lehetséges megbecsülni 

a jelenben elfogadott döntések hatását a jövőre. Lehetővé teszik a menedzsernek a hipotézisek 

megalkotását, és különböző elvek (általában a változó és a megfigyelt jelenség közötti 

kapcsolat matematikai kifejezéséről van szó) alapján elemezni a változások hatását 

a megfigyelt jelenségre. 



 

 

 A szimulációs modelleknek több különböző fajtája létezik, amelyek kiterjedésben és 

részletességben térnek el. Mindegyikben közösek azonban az alábbi tulajdonságok: 

 „alulról felfelé“ eljárás–a legtöbb modell bemeneti része döntéseket és előrejelzéseket 

tartalmaz, amelyek a vállalat szervezeti struktúrájának különböző szintjein valósulnak 

meg, mint például a bevételek divíziós elővetítése és a kívánt tőkeszerkezet. 

Következésképpen a számítógép úgy használódik, mint egy elektronikus hivatalnok, 

amely összekapcsolja az összes különböző bemenet hatását. 

 Több számvitel, mint pénzügy –a modell alapvető kerete a források és felhasználásuk 

közötti végső egyenlőség. Az összes erőforrás és erőforrásigény, legyen közvetlen vagy 

közvetett, mind bemenete a modellnek. A kimenet a források egyértelmű szükségét vagy 

többletét jelöli a következő termelési időszak kezdetéig 

 Determinisztikus megközelítés – a felhasználó „legjobb“ megítélése alapján. 

  A „próba-szerencse“ módszer ismétlődő használata 

 

c) A pénzügyi terv létrehozásának optimalizáló modelljei 

  

 A pénzügyi tervezésben gyakran használatosak az optimalizáló modellek is, amelyek 

segítenek a pénzügyi menedzsernek megtalálni a legjobb megoldást az adott feltételek és 

korlátozások mellett. 

 Az optimalizáció feladatainak megoldásánál a leggyakrabban a lineáris programozás 

használatos. A matematikai megoldás abból a feltételezésből indul ki, hogy a gazdasági 

tevékenységek eredményei egyenesen arányosak a felhasznált erőforrásokkal. A lineáris 

programozás az optimális tervezés hatékony eszköze abban az esetben, ha az a feladat, hogy 

a megoldások sokaságából kiválasszuk az optimális megoldást, valamint, ha a felvezetett 

problémát elegendő pontossággal ki tudjuk fejezni matematikailag, lineáris kapcsolattal 

(modellel). 

A pénzügyi tervezés alapelvei  

Ha a pénzügyi tervezésnek, ill. pénzügyi terveknek a vállalat pénzügyi vezetésnél 

teljesítenie kell a feladatát, szükség van bizonyos alapelvek és irányelvek tiszteletben tartására 

a pénzügyi tervezés folyamatában. 



 

 

A pénzügyi áramlás preferenciájának elve: Ez az elv azt hangsúlyozza, hogy mind a rövid 

mind pedig a hosszú időtartamú pénzügyi bevételek emelkedjenek felül a teljes pénzügyi 

kiadásokon; még ha ez az elvárás teljesen egyértelműnek és logikusnak hangzik is, a vállalti 

gyakorlatban nagyon sokszor találkozni azzal a véleménnyel, hogy a pénzügyi gazdálkodás 

döntő szempontjai olyan kategóriák, mint a nyereség, bevételek és kiadások. A pénzügyi 

áramlás preferenciájának elvárása felszólít a nyereség növekedésének és a pénzügyi áramlás 

növekedésének megkülönböztetésére, a bevételek és jövedelem, valamint a kiadások és 

költségek megkülönböztetésére, és ezért hiba lenne egy nyereséges vállalatot automatikusan 

pénzügyileg egészséges vállalatnak tekinteni. A pénzügyi áramlás preferenciája a 

gyakorlatban főleg a likviditás vezetésénél fontos tényező és mint lényeges tényező a 

befektetési döntéseknél érvényesül.  

Az idő tényező tiszteletének elve: Ennek az elvnek a lényege, hogy a pénzügyi 

menedzsmenten belül a korábbi bevételt részesíti előnyben a későbbi bevétel előtt, ha az 

összehasonlított jövedelmek nominális értéke egyforma. A korábbi bevétel előnyben 

részesítésének az oka, hogy még egy áraiban konstans környezetben (pl. alacsony vagy nulla 

infláció esetében) hamarabb felhasználhatók a bevételek a nyereséges vállalati tevékenységek 

finanszírozására, vagy pénzügyi befektetésre. A gyakorlatban ez az elv leginkább 

a befektetések hatékonyságának nettó jelenérték számítási módszerrel történő értékelésénél 

hasznosítható. 

A kockázat tiszteletben tartásának és minimalizálásának elve: A kvalifikált pénzügyi 

vezetés alapja, hogy a kisebb kockázattal szerzett ugyanolyan összegű pénz (vagy készpénz 

bevétel) elsőbbséget élvez az ugyanolyan összegű nagyobb kockázattal megszerzett 

jövedelem előtt. A fontossága ennek az elvnek abban áll, hogy a vállalkozás kockázatok egész 

sorával van megnehezítve, a pénzügyi vezetés törekvése pedig (egyebek mellett) a kockázatok 

minimalizálása – ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy minden esetben a legkevésbé 

kockázatos alternatíva a legmegfelelőbb, az alapelv azonban az, hogy ha felismerjük 

a kockázatot, akkor vegyük is figyelembe a végső döntéshozatalnál. 

A tőke optimalizálásának elve: Ez az elv arra irányul, hogy a vállalati pénzügyi 

menedzsment kiemelt figyelmet fordítson a vállalati tőke optimális összetételére, amelynek át 

kellene vetítődnie a stratégiai pénzügyi célokra is. A cég tőkestruktúra optimalizálásának 

lényege a megfelelő pénzügyi stabilitás biztosítása, a tőke költségeinek csökkentése (ezzel 

a nyereség növelése) és a kívánt vállalati érték elérése. 



 

 

A fent bemutatottak mellett érdemes tiszteletben tartani a pénzügyi tervezés során egyes 

specifikus alapelveket is:  

A hosszútávú pénzügyi tervezés alapelve: Ennek az alapelvnek a lényege az a tény, hogy a 

vállalat hosszútávú(stratégiai) pénzügyi céljainak nem szabadna alárendelődni a rövidtávú 

(taktikai vagy működési) pénzügyi céloknak abban az értelemben, hogy a működési céloknak 

(amelyek konkrétabbak és a tárgy szempontjából limitáltak a vállalat aktuális helyzete által) 

a vállalat tervezett hosszútávú fejlődésének fő irányát, fokozatos megvalósítását kellene 

támogatniuk. 

A vállalati pénzügyi célok hierarchikus elrendezésének alapelve: Ez az alapelv szorosan 

kapcsolódik az előző alapelvhez. Megköveteli, hogy ahogyan a hosszútávú pénzügyi célok 

között, úgy a rövidtávú tervek között is csak egy (megokoltan kiválasztott) célnak legyen fő 

cél szerepe az adott tervezési időszakban. Arról van tehát szó, hogy a vállalati pénzügyi 

vezetésben mindig legyen egyértelmű, hogy az adott tervezési időszakban melyik 

a legfontosabb. A megfelelő megvalósítása ennek az alapelvnek feltétel nélkül megkívánja, 

hogy a többi cél a fő tervhez képest és egymás között is kölcsönösen kompatibilisek 

(konzisztensek) legyenek. 

A vállalati pénzügyi célok reális elérésének alapelve: Ennek az alapelvnek az 

érvényesítése feltételezi, hogy a pénzügyi tervezés során azokból az alapvető ismeretekből 

induljunk ki, amelyeket a pénzügyi tervezés elemzési fázisában szereztünk – legfőképpen 

a külső és belső környezet elemzéséből (beleértve a pénzügyi elemzések következtetéseit) és 

a SWOT elemzésből (lehetőségek, fenyegetések, erősségek és gyengeségek). Az alapelv 

értelme főleg abból adódik, hogy a fő vállalati célok reális elérése erős motivációs 

potenciállal bír. A másik tényező pedig az, hogy amennyiben a vállalat (legfőképpen a tőzsdén 

jegyzett vállalatok) eléri az előzetesen deklarált célokat, a továbbiakban ez a tény kedvezően 

tükröződik vissza a hitelképességének külső értékelésénél és a minősítésénél is. 

A vállalat tervezett profit orientációjának alapelve: A menedzseri gyakorlatban (leginkább 

a közép- és nagyvállalatokban) a hosszútávú célok közül a legnagyobb prioritása a vállalati 

piaci érték maximalizálásának van. Ez azonban nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül marad 

a vállalat profit orientáltsága – két alapvető ok miatt: 

 az adózás előtti vagy utáni nyereség a vállalati pénzügyi célok hierarchiájában 

a második legmagasabb fokon áll, és egy olyan mutatóról van szó, ami nagyon 

gyakran használatos a vállalat gazdasági teljesítményének külső értékelésénél, 



 

 

  a második alapvető ok, hogy a nyereség kiemelt módon befolyásolja a vállalat 

piaci értékét, például a saját tőkeértékével mérve, a gazdasági hozzáadott érték 

mutatójával, vagy a piaci hozzáadott érték mutatójával. 

A vállalati pénzügyi célok periodikus aktualizálásának alapelve: Ez az alapelv mindenek 

előtt a vállalati vezetés realitásának a változó környezethez való viszonyából indul ki – még 

a legjobban összeállított pénzügyi terv is idővel (főleg több éves távlatban) összeütközésbe 

kerül az üzleti valósággal és a külső környezettel. Ebben a helyzetben természetesen nem 

lehet feltétlenül ragaszkodni a kitűzött célokhoz, sürgősen aktualizálni kell a pénzügyi 

terveket. A stratégiai pénzügyi tervek esetében az évenkénti frissítés ajánlott, az éves 

terveknél pedig a negyedévenkénti frissítések a megfelelőek. 

A fő tervezési dokumentumok szerkezetének és formájának megegyezési elve a vállalati 

pénzügyi kimutatások szerkezetével és formájával: A lényege nagyon egyszerű, és mégis 

sokszor találkozunk az üzleti gyakorlatban olyan esetekkel, amikor megszegik – arról van szó, 

hogy a pénzügyi terv összeállításának módszere, formája és szerkezete kötődjön a vállalaton 

belüli gazdasági jelentések módszerére, formájára és szerkezetére. Csak így biztosítható be 

a kimutatások összehasonlíthatósága, és a tervezett célok elérésének ellenőrzése. 

A tervezett számítások egyszerűségének és átláthatóságának elve: Egy nagyon praktikus 

alapelvről van szó, amelynek a vállalati menedzsmentet az ilyen tervezett eljárások és 

tervezett számítások felé kellene vezetni, amelyeknek nem bonyolult az alapja és lehetővé 

teszik a gyors tájékozódást. A problémának a lényege abban fogalmazódik meg, hogy 

a pénzügyi tervekkel nem csak a pénzügyi szakemberek dolgoznak, hanem ugyanúgy 

a menedzserek is sok esetben relatívan alacsony fokú pénzügyi és gazdasági ismerettel. Ebben 

az esetben az összetett és szakmailag igényes eljárások használata komplikációkat okozhat 

a pénzügyi terv végrehajtásában.  

A pénzügyi terv relatív autonómiájának alapelve: Egy vállalat terveit nagyon ritkán sikerül 

úgy összeállítani, hogy teljes mértékben megfeleljen az összes érdekelt csoportnak – a cég 

tulajdonosainak, a vállalat menedzsmentjének, az egyes vállalati osztályoknak és 

a munkavállalóknak. Közben változásokon esik keresztül a vállalat külső és belső környezete 

is. Ez mind szükségessé teszi a kisebb vagy nagyobb változásokat a vállalat pénzügyi 

tervében. Nem szabadna azonban, hogy olyan változásokról legyen szó, amelyek elvonják 

a vállalatot stratégiai céljainak megvalósításától. A pénzügyi terv relatív autonómiájának 

alapelve tehát – az elfogadott stratégiai célok, és az elméletileg elfogadott vállalati pénzügyi 



 

 

politika alapján – lehetővé teszi, hogy szembenézzünk az esetleges kísérletekkel a kitűzött 

célok elhagyását illetően. 

Pénzügyi ellenőrzés  

 A pénzügyi terv meghatározza a vállalat pénzügyeinek cél állapotát, és az elérésének 

módját. Nem szükséges azonban minden mutatójának teljesítése, és ez nem is lehetséges 

minden körülmény között. Számolni kell azzal, hogy elkerülhetetlen fejlődés fog 

bekövetkezni, akár jobb akár rosszabb irányba. 

A pénzügyi terv és a számviteli kimutatások összehasonlításával állapíthatjuk meg a 

különbségeket, amelyeket meg kell magyarázni. Ez a lényege a pénzügyi ellenőrzésnek. 

A pénzügyi ellenőrzés olyan információkat nyújt, melyek alapján korrekciós intézkedéseket 

javasolnak a kitűzött célok elérésére, vagy a terv javítására.  

Ahhoz, hogy a pénzügyi ellenőrzés hatékony legyen, meghatározott követelményeknek 

kell megfelelnie: 

1. A kívánt állapottól való eltéréseket azonnal jelenteni kell. A számvitel a lehető legnagyobb 

részletességre és pontosságra  törekszik, sokszor a készenlétnek a rovására. 

2. Előre tekinteni. Bár a számvitel visszafelé tekint, de a menedzserek többsége az elmúlt 

időszak eredményeivel egy következő fejlődés tendenciáját akarja meghatározni 

3. Legfőképpen a stratégiai értelmét észrevenni a csomópontoknak. Az egyes eltérések 

gyakran elhanyagolhatóak és nem érdekesek, ameddig egyénileg vannak megítélve, de 

összességükben ijesztő méreteket ölthetnek. 

4. Rugalmasan figyelembe kell venni az értékelésnél a fejlődés szempontjából függő 

változókat (pl. a profitot) és független változókat (főleg az eladás mennyiségét). Ebből 

a szempontból előnyös, ha már közvetlenül a tervek is ilyen lehetőséget engednek meg 

azzal, hogy a különböző szintű meghatározó paraméterek variánsaiban vannak 

összeállítva. 

5. Az információs rendszer befektetéseinek arányosnak kell lenni a megfigyelt ellenőrzés 

jövedelmével. A profit szivárgásának megakadályozására fordított költségek nem lehetnek 

nagyobbak, mint a lehetséges veszteségek. 



 

 

6. Törekedés az objektivitásra. Az ellenőrzések eredményei úgy vannak felhasználva, mint 

a felelős dolgozók motivációjának kritériumai. Az igazságtalanság jogos érzete 

csökkentené az ellenőrzés hatékonyságát. 

7. Az egyértelműség biztosítása a vezetőség számára, akik az ellenőrzés eredményeit 

használják. A túl részletes és nem kommentált statikus áttekintések nem szoktak jó 

fogadtatásban részesülni. Az ellenőrnek a menedzserrel együtt arra kellene törekedni, 

hogy kölcsönösen jól értsék a kommunikáció szükségességét és lehetőségeit. 

8. Lépéseket javasolni a javításhoz. Az ellenőrző jelentésben fel kell tüntetni, hol 

keletkeznek az eltérések okai, ki felel értük, valamint, hogy mit volna helyes lépni.  

Az operatív ellenőrzés nyereség orientált, a bevételekre és kiadásokra (készpénz), 

a forgóeszközökre és a rövid lejáratú kötelezettségekre fókuszál. Ezeken a területeken 

ütköznek ki az éppen folyó üzleti tevékenység hibái. Megállapításra kerülnek a különbségek 

a valóság és a terv között a vizsgált időszakban (hónap, negyedév) az év 

elejétől felhalmozódott különbségek, és az egész évre várt eltérések. A számok szigorú nyelve 

értékelő és magyarázó megjegyzésekkel van ellátva a vállalat vezetősége és a felügyelő 

bizottság részére. A pénzügyi eredményekkel párhuzamosan további szakaszok is részesülnek 

operatív ellenőrzésben (marketing, termelés, személyzeti osztály), úgyhogy rendelkezésre 

állnak olyan információk, amelyek körvonalazzák a pénzügyi helyzet okait és összefüggéseit. 

A stratégiai ellenőrzés figyelemmel kíséri a stratégiai pénzügyi jellemzők tervezett 

értékeinek betartását, mint amilyen a pénzügyi szerkezet, a belső és külső pénzügyi források 

és a beruházási építkezés. Az üzleti tervek tőkehiány vagy tőkésítés általi fenyegetettségét 

időben fel kell ismerni és időben szembenézni vele. Eltérően a forgótőke és a rövidtávú tőke 

területén hozott hibás döntésektől, a tévedések a hosszútávú tőke és a fix tulajdon területén, 

ha nincsenek belátható időn belül orvosolva, akkor jelentős veszteségeket és kockázatokat 

okoznak.  

A stratégiai ellenőrzés magába foglalja a lehetőségek és fenyegetések mutatóinak 

rendszerét, amelyek elsőssorban a külső gazdasági környezetből erednek. A mutatóknak meg 

van határozva az irányértékektől való eltérés toleranciájának mértéke. A mutatók az időben 

előrejelző rendszer részei, amely folyamatosan működik az operatív pénzügyi ellenőrzésre 

kötődve.  



 

 

A pénzügyi ellenőrzés egy folyamatos eljárás, mert a tervezett előrejelzés soha sem 

tekinthető véglegesnek és végterméknek. Annak megfelelően kell változnia, ahogyan 

a feltételek változnak, ahogyan teljesülnek a terv feladatai és céljai. 

A pénzügyi tervezés folyamatának ellenőrzése objektíve szükséges, mert nem csak 

megismerés funkcióját tölti be, hanem befolyásolja a további tervezett döntéseket is a terv 

létrehozásának folyamatában. 

Azt lehet mondani, hogy az ellenőrzésen és a teljesülés figyelemmel követésén áll vagy 

bukik a tervezés sikeressége. 

Az ellenőrzési aktivitásoknak sok formája van. A közvetlen megfigyeléstől kezdve, 

a szóbeli kifejezésen át az átdolgozott lépésekig és a vállalat felállított célok teljesüléséről 

szóló írásos üzenetekig. 

Ha a pénzügyi terv megvalósításának folyamatában eltérések keletkeznek a valóság és 

a terv között, akkor a vezetők feladata az eltérések okainak elemzése és a megfelelő döntések 

meghozatala az eltávolításuk érdekében. Ha a valóság tervtől való eltérését azon alapvető 

feltevések és feltételek megváltozása eredményezte, amelyek a pénzügyi terv 

megfogalmazásának kiindulópontjait képezték, akkor szükséges végrehajtani a terven a kívánt 

változásokat (újratervezni, újra ütemezni). Az indok egyszerű: a pénzügyi tervnek csak akkor 

van értelme, ha teljesíti funkcióját a vállalat pénzügyi vezetésének alapvető eszközeként. 

Nem csak a végeredmény – a kidolgozott pénzügyi terv, de maga a tervalkotás folyamata 

is haszon a vállalat számára. Az egyes vezetők közös munkája a pénzügyi terv kidolgozásában 

javítja az együttműködést, egyszerűbbé teszi az egymás közti kommunikációt, és jelentős 

mértékben hozzájárul a terv teljesítésének motivációjához. 

A vállalat pénzügyi vezetése, amelynek része a pénzügyi tervezés is, nemcsak tudomány, 

de művészet is. Kijelenthetjük tehát, hogy a pénzügyi tervezőnek nem csak menedzsernek kell 

lennie, hanem vezetőnek is. 

Igyekezni kell összekapcsolni a menedzsmentet a vezérséggel, és nem előnyben 

részesíteni egyiket a másik előtt, vagy szembeállítani őket egymással. 

Sem a tervezés, sem pedig a kísérletezés nem elegendő önmagában. A cégnek mindkettőre 

szüksége van, egyébként saját magának ártana a nem szisztematikus kísérletezéssel vagy a túl 

átfogó tervezéssel. 

Befejezés 



 

 

Ebben a fejezetben a pénzügyi tervezés problematikájával foglalkoztunk. Leírtuk 

a pénzügyi tervezést, a pénzügyi tervezés alapelveit és modelljeit, valamint jellemeztük 

a pénzügyi terv egyes részeit. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit ért a pénzügyi tervezés fogalma alatt? 

2. Milyen pénzügyi terveket ismer? 

3. Milyen módszerekkel lehetséges pénzügyi tervek összeállítása? 

4. Írja le a vállalat pénzügyi céljait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi elemzés  

Küldetés 

Az ötödik fejezet célja a pénzügyi elemzés problematikájának megmagyarázása, 

a pénzügyi elemzés módszereinek, eszközeinek és mutatóinak leírása. 

Célok 



 

 

A fejezet áttanulmányozása után, tisztázni tudják majd a következőket: 

a. a pénzügyi elemzés lényegét, 

b. a pénzügyi elemzés módszereit és eszközeit, 

c. a pénzügyi elemzés mutatóit. 

Bevezető 

A piacgazdaságban minden vállalkozás üzleti tevékenységének alapvető célja 

a vállalkozás piaci értékének folyamatos növelése. A vállalat tőkéje az az eszköz, ami ebben 

teljes egészében része van. A vállalkozási tevékenységre fordított tőke segítségével tud 

a vállalat többet termelni, mint ami a vállalkozási tevékenységbe bele lett fektetve. Ennek 

megvalósulása a meglévő tőkén kívül a cég menedzsmentjétől is függ, hiszen a menedzsment 

befolyásolja az erőforrások optimális kihasználását, a vállalat pénzügyeinek működését és 

a külső környezet változásainak előrejelzését. A cég tevékenységét a számvitel dokumentálja, 

amely egyéb információs rendszerekkel együtt a pénzügyi vezetőknek szolgál a cég pénzügyi 

helyzetének megítélésében, a stratégiai döntések nélkülözhetetlen alapja, amelyek együttesen 

határozhatják meg a cég jövőbeli pozícióját.  A számvitel biztosítja az elsődleges és általában 

a legfontosabb gazdasági adatokat, de önmagában nem képes diagnosztizálni a cég állapotát. 

A készpénzáramlások, az aktívák állása és a vagyont takaró források szerkezete jelentős 

mértékben ingadoznak, miközben ezen jellemzők legkisebb változásának is hatalmas 

jelentősége van a cég pénzügyi állapotának megítélésében. 

A pénzügyi analízis lényege, a pénzügyi analízis céljai 

A pénzügyi elemzés a pénzügyi vezetés viszonylag átdolgozott része, bár igaz, hogy 

használatát a gyakorlat feltételezi a nyereségorientált magán szektorban. A nézőpont 

egységessége különböző típusú cégekre, rendszerként értelmeződik. A pénzügyi elemzés egy 

speciális fajtája az elemzésnek, amelynek saját konkrét céljai vannak. 

Ugyanúgy egy módszer a cég pénzügyi gazdálkodásának értékelésére, amely közben 

adatok is feldolgozásra kerülnek, melyek többségben pénzegységben fejeződnek ki. 

A megszerzett adatokat kategóriákba sorolják, összehasonlítják, összefüggések és 

következmények bemutatására használják, valamint meghatározzák fejlődésüket. Ezekkel 

a lépésekkel nő a feldolgozott adatok jelentés értéke, nő az információs értékük. 



 

 

A pénzügyi elemzés a problémák azonosítására törekszik, legfőképpen a vállalat értékes 

üzleti folyamatainak gyengeségeinek és erősségeinek feltárására. A pénzügyi elemzéssel 

szerzett adatok bizonyos következtetés levonásához segítenek hozzá bennünket a cég 

gazdálkodásának egészéről, a pénzügyi helyzetéről, döntési alapot jelentenek 

a menedzsmentnek. Néha úgy beszélnek a pénzügyi elemzésről, mint elemzési módszerről, 

amelyben a főszerepet a pénzáramlás és az idő játsszák.  

A pénzügyi elemzés főbb céljai: 

 A cég eddigi fejlődésének megítélése, és információnyújtás a jövőbeli 

döntéshozáshoz. 

 A további fejlődés lehetséges variánsainak elemzése, és a legkedvezőbb 

alternatíva kiválasztása. 

 Különböző cégek eredményeinek összehasonlítása  (általában egy szakmán belül). 

 Információfeldolgozás a cég belső partnereinek, hitelezőinek és tulajdonosainak 

az értékeléséhez. 

A pénzügyi elemzést minden esetben egy konkrét célt szem előtt tartva kell megközelíteni, 

amelynek szabályai ismertek, így előre tudhatók a megszerezhető információk típusai. Nem 

kell ennek minden esetben egy átfogó képnek lenni a vállalat állapotáról. Végezhetünk 

elemzést a cég pénzügyi gazdálkodásának egy kiválasztott területén is. 

Ha a pénzügyi elemzés a cég pénzügyi gazdálkodását értékelő módszer, akkor meg kell 

felelnie a célszerűség (egy előre kijelölt rendeltetéssel, céllal van meghatározva), az 

alkalmazhatóság (olyan módszerek és eszközök vannak használva, amelyek adekvátan 

praktikus lehetőségei és konkrét feltételei a cégnek) és az információs hatékonyság 

(a pénzügyi elemzés feldolgozására kihelyezett eszközök, a kimeneti információk 

megszerzésének adekvátnak kellene lenni, nem haladhatnák meg a várható hozzájárulásokat, 

amelyeket a cég ezen információk felhasználásának következtében ér el) követelményeinek. 

A pénzügyi analízis módszerei és eszközei 

A pénzügyi elemzés különféle mutatóinak kiszámolásához a következő módszereket és 

eszközöket használjuk: 

A pénzügyi elemzés módszerei 

 



 

 

Az adatok feldolgozásával összefüggő módok alapján a pénzügyi elemzést felosztjuk 

Fundametális pénzügyi elemzésre – pragmatikus jellege van. A pénzügyi elemzők ebben 

az esetben tapasztalataikat, intuíciójukat és szakértői becslésüket használják fel. A pénzügyi 

elemzés e fajtáját akkor részesítik előnyben, ha nagyot változtak a feltételek, amelyek kizárják 

az extrapolációs módszerek alkalmazását a technikai pénzügyi elemzés keretén belül. 

Technikai pénzügyi elemzés – matematikai-statisztikai módszereken alapszik. Az elemi 

módszerek területén megkülönböztetünk vertikális (szerkezeti) elemzést, amelyben az egyes 

elemek fejlődése értékelődik ki, és horizontális (trend) elemzést. A horizontális elemzés 

legfontosabb eszközei közé az idősorok és a felismerés, tehát a trend és ciklikus komponensek 

kvantifikálása egyidejűleg a véletlen eltérések megkülönböztetésével. 

Oksági pénzügyi elemzés – a jelenségek közötti következményként létrejött kapcsolatokat 

értékeli, amelyeknek lehet véletlenszerű vagy determinisztikus jellege. Fontos módszere 

ennek az elemzésnek a mutatók visszabontása, amelynek során az egyes részmutatók közötti 

sokszoros áttétek segítségével mutatják be a legfontosabb mutatószámot, hogy megállapítsák 

fejlődésének okait.  

Komparatív pénzügyi elemzés – általában a technikai pénzügyi elemzést egészíti ki. Az 

összehasonlítás e közben a standard értékek mutatóinak összehasonlításán alapulhat. Egyes 

szerzők fő univerzális módszernek tartják, mások viszont elvetik. Megállapítható, hogy ez 

a módszer előfeltételként használatos, miszerint az elemző mindig figyelembe veszi a 

gazdasági környezet sajátosságait, az ágazatok sajátosságait, az üzemág és a vállalat 

sajátosságait. A mutatók nagyságának értékelésekor a standard értékek a cég pénzügyi 

helyzetének és gazdálkodásának alapvető elképzeléseinek megalkotásához vezethetnek. Több 

cég együttműködésekor is felhasználható az összehasonlító bázis, és az e szerint választott 

eredményértékelési módszer is. Az összehasonlító elemzés speciális része az ún. 

benchmarking, ahol a cégek az ágazatuk legjobb szereplőjével kerülnek összehasonlításra, 

hogy növeljék az előnyeiket, és megszüntessék gyengeségeiket a „legjobb” céggel szemben, 

amely az adott „benchmarkot” jelenti. 

Az összehasonlító pénzügyi elemzést tehát két részre oszthatjuk, ezek a következők: 

a) időbeli összehasonlítás, 

b) térbeli összehasonlítás. 

 



 

 

Időbeli összehasonlítás- egy jelenség összehasonlítása különböző időszakok 

szempontjából. Előnye, hogy meg tudja ragadni az adott mutató értékeinek fejlődését. Ez 

a dinamikus elem fontos, mivel sok esetben fontosabb a trend iránya vagy változása, mint 

magának a mutatónak az értéke. Az időbeli összehasonlítás célja az egyes jellemzők és tipikus 

vonások hatásának megítélése az egyes időszakokra, és a dinamikájuk megítélése, valamint 

annak értékelése, hogy a vizsgált jellemző az elvárt irányban és mértékben fejlődik-e. Tehát 

a vállalat pénzügyi elemzésének alapjául a mutatók időbeli összehasonlításának kellene 

szolgálni (a fejlődésük trendjének kifejezése). Ez az elemzési mód kiegészül egy vállalaton 

belüli összehasonlítással is. 

Térbeli (vállalaton belüli) összehasonlítás – lehetővé teszi a vállalat vezetősége számára, 

hogy gyorsabban és megbízhatóbban fedje fel a vállalat eddigi gazdasági tevékenységének 

erősségeit és gyengeségeit. Az alapvető kérdés az összehasonlítás során a mutatók 

összehasonlíthatóságának kérdése. Azokat a mutatókat tartjuk összehasonlíthatónak, amelyek 

teljesen megegyeznek a szerkezetükben és a mennyiség kifejezésének módjában. A saját 

pénzügyi állapot felmérésének céljából végzett összehasonlítás alapvető feltétele, hogy az 

összehasonlítás alapjául szolgáló vállalat  tevékenységének jellege hasonló legyen a vizsgált 

vállalat tevékenységéhez. Ezen kívül fontosak a további olyan vállalatot jellemző paraméterek 

is, amelyeknek hasonlóak: 

 a vállalat nagysága, 

 a vállalat jogi formája, 

 a vállalat ágazati besorolása. 

 

Az idődimenziók összefüggésében a pénzügyi elemzés feloszlik: 

Utólagos – visszamenőlegesen orientálódó, az alapja a múltbeli adatok elemzése. Az így 

megszerzett információk további feldolgozásra kerülnek a pénzügyi elemzés módszereivel és 

eszközeivel, és hozzáadódnak a vezetőségi döntésekhez. Ilyen elemzéssel végződhet 

a technikai pénzügyi elemzés kihasználásának fázisa is, amelyet jövőre orientálódó 

fundamentális pénzügyi elemzés követ. 

Előzetes – jövőre orientált esetben az 1-3 év tekinthető optimálisnak, a maximális 

időtartam 5 év. Tehát nem előrejelzésről van szó, még akkor sem, ha egzakt matematikai/ 

statisztikai módszerek kerülnek gyakran felhasználásra, úgynevezett bankrot és bonita 

variánsok. 



 

 

 

A pénzügyi elemzés eszközei 

 

A pénzügyi elemzés alapvető eszközeinek a pénzügyi elemzés részleges mutatóit tartjuk. 

Jellemzésükre a stratégiai teória extenzív mutatókra használt definíciója alkalmazható – 

a mutatók a megfigyelt jelenség kiterjedését határozzák meg a pénzügyi elemzésben, az 

értékeik többnyire abszolút számok. Az intenzitás mutatónak definíciója pedig a következő: 

a mutatók a megfigyelt jelenség szintjét és intenzitását jellemzik. Kifejezhetőek két extenzív 

mutató arányaként is. 

A cég környezetének elemézése 

Ameddig az abszolút gazdasági mutatók értékei az egyes vállalatok esetében térben 

nehezen hasonlíthatók össze, addig a relatív (arányos) gazdasági mutatók majdnem mindig 

nagyobb problémák nélkül összehasonlíthatóak. 

Az arány két szám egymáshoz való viszonya. A relatív mutatók elemzése lehetővé teszi 

a vállalatok nagysága szerint eltérő abszolút adatainak közös alapra hozását az 

összehasonlíthatóság érdekében. Ez a leghatékonyabb módja az adott cég gazdasági 

információinak összehasonlítására a saját historikus adataival vagy versenytársaiéval. 

Tudni kell azonban, hogy minden mutató értéke, így a relatív gazdasági mutatóké is saját 

információs értékkel bír, amely nem pontosabb, az összegyűjtött adatok minősége, mint 

a mutató számlálójának és nevezőjének számszerű értéke. Amilyen minőségi tartalmú 

a relatív gazdasági mutató számlálója és nevezője, olyan információs értéke van a végső 

arányos mutatónak. Az elemzések lezárásánál nagyon veszélyes lehet alábecsülni az egyes 

relatív pénzügyi mutatók információs értékét, vagy visszaélni a néha nem éppen pontos 

értékeikkel. 

Az arányos elemzés lépései a leggyakrabban azért kerülnek csoportosításra, mert a cég, 

mint egy összetett szervezet, pénzügyi helyzetének bemutatásához nem elegendő számunkra 

csupán egy mutatószám. Egyértelmű: ahhoz, hogy a cég hosszútávon fenn tudjon maradni, 

nem elég most nyereségesnek lennie, hanem likvidnek is kell lennie és mértékkel adósnak.. 

Csak ebben az esetben teljesül a vállalkozás folytatásának alapelve (going concern). 



 

 

A relatív pénzügyi mutatókat több csoportba oszthatjuk aszerint, hogy számviteli vagy 

nem számviteli adatokból indulnak ki, és a gazdálkodás melyik jellemzőire fókuszál. 

A mutatók első két csoportja – a termelékenység és a jövedelmezőség – a cég gazdasági 

tevékenységének hatékonyságát fejezik ki. A harmadik csoport – a fizetőképesség – a cég 

azon potenciális képességét fejezi ki, hogy helyt tud állni a piacon. a negyedik csoportba 

pedig az egyéb mutatók tartoznak. 

Relatív mutatók nagy számban léteznek. Némelyek közülük gyakrabban használatosak, 

mások pedig ritkábban, némelyeknek közvetlenül használhatóak a gyakorlatban, mások pedig 

inkább csak az elméleti elemzésekhez, melyek arányba helyezik a számláló mutatót a nevező 

mutatóval. 

Preferenciák a pénzügyi elemzés mutatóinak kiválasztásánál: 

A pénzügyi folyamatok és jelenségek, amelyeket a cég tevékenysége eredményez, nagyon 

változatosak. Jelentős összetettségük magával hozza a kölcsönös átkötöttséget is. Egész sora 

létezik tehát azoknak a mutatóknak is, amelyekkel pénzügyi elemzést lehet végezni. Úgy, 

ahogyan meg vannak a racionális követelményei a pénzügyi elemzés elkészítésének, meg kell 

lennie a hasonló követelményeknek azon mutatók kiválasztásánál is, amelyek konkrét 

körülmények között lesznek felhasználva a cég pénzügyi elemzéséhez. A mutatók elvárt 

tulajdonságai közé a következők tartoznak: 

 Érthetőség. A mutató szerkezetének nem szabad olyannyira bonyolultnak lenni, hogy 

megnehezítse az eredmények felhasználását a vezetésben.  A pénzügyi elemzés 

eredményeinek, a mutatók értékeinek értelmezhetőnek kell lenni úgy a szakértők, mint 

a vezetőség által, akik majd a döntéseik során alkalmazni fogják őket. 

 Egyértelműség. Jellemzője, hogy gyakrabban használjuk a részleges mutatókat, mint 

a szintetikus mutatókat. Az a mutató, amely a szerkezetével lehetetlenné tenné az 

egyértelmű kimeneti információt, az egyben lehetetlenné tenné azt is, hogy 

a vezetésben alkalmazható legyen. 

 Egyszerűség a kellő pontosság mellett. A döntéshozáshoz a problémát elemi 

részekre kell bontani, de nem lehet teljesen elvonatkoztatni az összefüggéseitől, 

amelyek gyakran képezik a nem triviális jelenségek és a folyamatok bonyolultságának 

okát. Ezért a pénzügyi elemzés eszközeinek használatánál figyelni kell egyik oldalon 

a kívánt egyszerűség a másik oldalon pedig a pontosság egyensúlyára, nélküle ugyanis 

a pénzügyi elemzés értelmét vesztene. 



 

 

 Jelentőség. A pénzügyi elemzésnek megvan a konkrét célja. Ezzel kapcsolatban, 

a teljesülése érdekében kerülnek meghatározásra azok az eszközök és módszerek, 

amelyeknek meg kell felelni a cél eléréséhez. 

 Feleslegesség nélküliség. Ez az információs hatékonysággal függ össze. A pénzügyi 

elemzésnek nem kellene redundáns kimeneteket kidolgozni. Ez ugyanis nem csupán 

a rááldozott eszközök számának növekedéséhez vezet, de ellentmondást vagy 

érthetetlenséget is eredményezhet, és ez által nehézzé teszi a vezetésben való 

felhasználását is. Ezzel ugyanis a pénzügyi terv hatékonyságának csökkenése 

következne be 

 

A pénzügyi elemzés alapelvei 

 

A pénzügyi elemzés végrehajtásának sajátosságai ellenére, minden egyes gazdálkodó 

szervezetben fel kell vázolni az elemzés közös elveit, amelyek hatékonyabb gazdasági 

tevékenységhez vezetnek. 

Célirányosság – amely elvből világosan következik, hogy minden elemzésnek 

célorientáltnak kell lenni. Az elemzésnek alá kell rendelődnie annak a célnak, amelyet szolgál. 

Komplexitás – átfogó képet biztosít a vállalatban megfigyelt jelenségről vagy folyamatról. 

Az egyes folyamatokat nem lehet elszigetelten vizsgálni, hanem csak a kölcsönös 

kapcsolatokban és összefüggésekben. Az elemzésnek mindig az objektív 

törvényszerűségekből kell kiindulnia, és az összes fontos tényezőig el kell jutnia. Rá kell 

mutatnia az összefüggésekre és a meghatározó kapcsolatokra, amelyek kölcsönösen 

feltételezik és befolyásolják egymást. Ezt az elvárást biztosítja a szisztematikus megközelítés, 

amely során minden tevékenység úgy van megvizsgálva, mint egy önálló egész, amely 

konkrét részelemekből épül fel, és azok kölcsönös összefüggéseiből. Csak akkor nem 

követünk el az egyoldalú elemzés szokásos hibáját, ha következetesen alkalmazzuk 

a komplexitás elvét. 

Kézzelfoghatóság – az elemzések, következtetések és javaslatok tárgyi megközelítését 

követeli meg  reális időben. Új, progresszív tendenciát követel meg, pozitívan befolyásolja 

a gazdasági tevékenységet.  

Objektivitás, kritikusság – mindenek előtt az elemzés igazságosságát biztosítja be. 

A tényezők pozitív és negatív elemzésével, melyek a vállalat gazdsasági tevékenységét 



 

 

befolyásolják, objektív megkülönböztetést követelnek meg, hogy valódi képet kapjuk. Az 

objektivitás, tehát az elemzésnél feltételezi, hogy megszabadultunk a subjektív szempontoktól 

és kritériumoktól és minden tevékenység vagy jelenség saját érdek nélkül határozódik meg. 

A siker és a sikertelenség okait is kell ismernünk és ebből kritikus és igényes következtetést 

levonni az elkövetkező munkához.  

Rendszeresség - - a múlt, jelen és jövő folytonosságának követelményét őrzi meg az 

elemzésbnél. Továbbá kiemeli az elemzés hasznossága és hatékonysága közti függősőget az 

egész vezető rendszerrel. Az igényesség és következetesség növeli az elemzés minőségét és 

a vezetés felelősségteljességét.   

A cég környezetének elemzése, a pénzügyi elemzés mutatói 

1.  Horizontális elemzés – I. és II. arany középút szabály. 

2.  A mennyiségi mutatók elemzése – hozzáadott érték 

3.  A költségek elemzése. 

4. Az aránymutatók elemzése. 

c) A likviditás mutatója. 

d) Az aktivitás mutatója. 

e) Az adósság mutatója. 

f) A nyereségesség és a teljesítmény mutatói. 

5. A vállalat jövőjének elemzése. 

a) Gyors teszt. 

b) Altman módszer. 

c) Beerman diszkirminancia függvény. 

d) A hitelképesség mutatója. 

 

1. Horizontális elemzés 

A horizontális elemzés a pénzügyi és könyvviteli kimutatásokat vizsgálja, amelyek 

éppúgy tartalmaznak az adott évvel kapcsolatos információkat, mint  adatokat a korábbi 

évekből, de legalább az elmúlt évből. Az egyes tételek összehasonlítása soronként történik, 

ezért is beszélünk horizontális elemzésről. 



 

 

A mi esetünkben megvizsgáljuk az egyes tételek fejlődését, mint az eszköz és 

a finanszírozási forrása között levő kapcsolatot. 

 

Arany egyensúly szabály I. 

Ez a szabály megköveteli, hogy a befektetési eszközök fedezésére (NA) csak olyan 

pénzügyi forrásokat használjanak fel, amelyek hosszútávon elérhetőek a vállalat számára, 

tehát saját tőkét vagy hosszútávú idegen tőkét. 

 

Zlaté bilančné pravidlo II. 

Ez a szabály arról szól, hogy a forgóeszközöket (OA) leginkább rövid külső forrással kell 

fedezni (KCK). 

 

5. Mennyiségi mutatók elemzése – A hozzáadott érték 

 

Objem ukazovateľa závisí od objemu výnosov z hospodárskej činnosti, ale aj od úrovne 

odpočítateľných položiek – výrobnej spotreby. Základné položky ukazovateľa pridaná 

hodnota počítame z výkazu ziskov a strát tak, ako to uvádza nasledujúca tabuľka 8: 

A mutató mennyisége a gazdasági tevékenységből származó hozamok nagyságától függ, 

de a termelési fogyasztás levonási tételeinek szintjétől is. A hozzáadott érték mutatójának 

alapvető részeit a veszteségek és nyereségek kimutatásából számoljuk ki úgy, ahogyan azt 

a következő táblázatban láthatjuk: 

 

 Hozzáadott érték táblázat  

  Mutató  Rövidítés 

  Értékesítés árbevétele  ÉÁ 

 - Az eladott áru költségei EÁK 

+ = KERESKEDELMI ÁRRÉS KÁ 

  Saját termék eladásából származó árbevétel TEÁ 

 +/- A  vállalaton belüli saját termelésű árukészlet 

állapotának változása  

ÁÁV 

 + Aktiválás AKT 

+ = GYÁRTÁS GY 

  Anyag és energia szükséglet AESZ 



 

 

 + Szolgáltatások SzL 

- = Gyártási szükséglet  GYSZ 

=  HOZZÁADOTT ÉRTÉK  HÉ 

 

A hozzáadott értéket egy az üzleti tevékenységből származó „hatás“ alkotja, mint az 

értékesítés árbevételének, valamint az eladott áru beszerzési költségének és az értékesítésből 

származó bevételnek a különbsége, mint az egész termelés és termelési szükséglet 

különbsége, azaz anyagköltség, energia  és megvásárolt szolgáltatások költségei. A termelés 

itt az eladott vállalati teljesítményeket képviseli, amelyek a vállalaton belüli árukészlet 

állapotváltozásának segítségével korrigálódnak megtermelt egységekre. A pozitív érték azt 

jelenti, hogy a termékek nem lettek eladva és az értékükkel növelték a raktári árukészletet, 

ezért az eladott termékekhez hozzáadódnak. - ez a mondat ellent mond saját magának, lehet, 

hogy kimaradt a nem szócska? A negatív érték azt jelenti, hogy az elmúlt időszak termékeit 

eladták, a termelési költségeiket „elismerték”, ezért nem konfrontálhatóak a gyártási 

szükséglettel az adott időszakban – az eladott termékekből levonják és hozzáadódik még az 

aktiválás, azaz a saját szükséglet termelése az adott időszakban. A termeléshez szükséglet 

fogalmának meghatározása, úgy ahogyan a nyereségek és veszteségek kimutatásában van 

meghatározva, nem felel meg jelentésének. Az anyagköltségek, a megvásárolt energia és 

szolgáltatások nem csak a termeléssel függnek össze, hanem minden bizonnyal a vállalat 

többi tevékenységének bebiztosításával is. Ugyanígy a költségek nagy része a vállalat 

termelésével függ össze, de a nyereségek és veszteségek kimutatásánál befolyásolják 

a pénzügyi operációk eredményét. Ahogy látjuk, nem létezik állandó, időbeli és értékbeli 

kapcsolat az egyik oldalon a termelés a másik oldalon pedig a termelési szükséglet között. 

Arra vagyunk kényszerítve, hogy elfogadjuk, azt az „egyszerűsítést“, hogy minden 

tevékenység a vállalaton belül az alap tevékenységnek, azaz termelésnek a biztosítására 

irányul, ezért kötelezett az értékesítés a vállalat alapvető bemeneti költségeinek fedezésére, és 

a jövedelmezőség elérésére is – a hozzáadott érték megtérítésére. A hozzáadott érték belső 

szerkezetét a leírások, a személyi költségek és „újonnan létrehozott értékek“ alkotják. Az 

újonnan hozzáadott értéket ebben a kapcsolatban nem nevezhetjük a szó szoros értemében 

gazdasági eredménynek. Ugyanis nincs még rendezve minden költség pl. az adók és illetékek, 

egyéb ráfordítások és hasonlók. A termelésből származó hatás, amely a hozzáadott érték része 

így csak egy „elsődleges” gazdasági eredménynek felel meg, amelyből később alakul ki 

a számviteli gazdasági eredmény végeredménye (nyereség vagy veszteség). A leírások és 

személyi költségek ebben az esetben nincsenek besorolva a termelési költségekbe, tehát nem 



 

 

voltak a termelés értékéből levonva (a vállalat árukészletének értékelésénél és az aktivációnál 

részei lehetnek a vállalaton belüli áraknak). Mint már említettük, a termelési folyamat 

tartalmazza az értékesítési teljesítményeket, amelyek eladási árakkal vannak ellátva, így jön 

létre a saját termék eladása utáni árbevétel különálló mennyiségi mutatója. A raktáron levő és 

saját szükséglet teljesítmény a gyártás költsége ként van értékelve. Ebből következik, hogy az 

újonnan létrehozott érték hordozói az árbevételek, amelyeknek az eladási költségeken kívül 

tartalmaznia kell további ráfordításokat is tartalmaznia, pl. a készletek eladásával, tartalékok 

létrehozásával és elszámolásával együtt számítódik be a vállalat gazdasági eredményébe. 

Ezért a hozzáadott érték mutatójának értékelésekor nem csak az abszolút értéke, de az aránya 

is fontos a hozzáadott értékbeli újonnan létrehozott termék értéknek. 

6. Költségesség elemzése 

Ennek az elemzésnek a végrehajtására szolgálnak a nyereségek és veszteségek 

kimutatásai. A nyereségek és veszteségek kimutatása tájékoztat arról, hogy mennyi költség 

merül fel a bevétel egy pénzegységének elérése során. Így jellemzi a vállalat gazdálkodását, 

ami érezhetően befolyásolja a teljes hatékonyságát. A gazdaságosság függ az egyes 

területeken elért gazdaságosság mértékétől – a gazdasági, a pénzügyi és rendkívüli, és 

hatással van rá a hozam szerkezete is. A gazdasági tevékenység költségessége tovább van 

vezetve egészen az egyes költségfajták szintjéig. Hasonlóképpen lehetne elemezni a pénzügyi 

és rendkívüli költségességet is. 

 

7. Az aránymutatók elemzése 

A vállalat pénzügyi elemzésének lényege az aránymutatók számítása és értelmezése. 

Egyszerű matematikai számításokról van szó, amelyek segítségével számszerűsíthető minden 

mutató. 

 

 Likviditási mutatók  

 

A cégnek azon  képességét jellemzi, hogy folyamatosan eleget tud tenni 

a kötelezettségeinek. A likviditás úgy van meghatározva, mint az összes lehetséges likvid 

eszköz összessége, amely a cég rendelkezésére áll a kötelezettségei fizetésére. 

A likviditás tehát az eszközök készpénz formára való átalakításának nehézségi fokát jelöli. 

A likviditás foka a pénzügyi befektetésben az adott befektetés készpénzzé való átalakulását 



 

 

jelöli a lehető legalacsonyabb tranzakciós költségek mellett. A likviditás foka mindenekelőtt 

magától a pénzügyi eszköztől függ, de az adott piac jellemzőjétől is, amelyen ezzel az 

eszközzel kereskednek. 

A fizetőképességet úgy definiáljuk, mint a felkészültséget arra, hogy akkor rendezzük 

a saját adósságainkat, amikor időben esedékes. Így tehát az egyik alapvető feltétele a vállalat 

létezésének. A likviditás és a fizetőképesség között kölcsönös feltételezettség van.  

A fizetőképesség feltétele, hogy a vállalat vagyonának egy része olyan formában legyen 

lekötve, amellyel fizetni tud – tehát pénz formájában, vagy legalább könnyen átváltható 

pénzügyi eszközök formájában. Más szavakkal, a fizetőképesség feltétele a likviditás. 

A vállalat likviditására egy sor tényező hat, de a legfontosabb a vagyon szerkezete és a 

megfelelő és rendszeres készpénzáramlás. Az első tény, tehát a vagyon szerkezete, úgy hat a 

likviditásra, hogy a vagyon egyes részei különböző likviditással bírnak.  

Erre való tekintettel az aktívákat néhány osztályba osztjuk: 

−  a leginkább likvidek – készpénz, rövid lejáratú értékpapírok, 

− kevésbé likvid vagyoni részek - a rövid időtávon belül átváltható eszközök, kevésbé 

likvid készletek, 

−  hosszútávon likvidek – kötvények, hosszú lejáratú hitelek,  

−  nem vagy alig likvid eszközök – tárgyi eszközök. 

       A vagyon likviditás szerinti felosztása az alapja annak, hogy megalkossuk a vállalat 

likviditási szintjének képét. Eszerint a felosztás szerint tudjuk felállítani azokat a mutatókat, 

amelyek információkat tudnak nyújtani nekünk a vállalat folyamatos fizetőképességéről. 

A likviditási gyorsráta (az  első fokú likviditás) a vagyon leglikvidebb része és a rövidtávú 

kötelezettségek közötti viszonyt fejezi ki. A rövidtávú kötelezettségeket úgy határozzuk meg, 

mint üzleti érintkezésből származó kötelezettségeket, rövidtávú pénzügyi kölcsönt, általános 

banki hiteleket, stb. Tehát ide tartozik a vállalat minden egy éven belüli tartozása, a közép- és 

hosszú lejáratú hitelek törlesztését is beleértve. 

Ennek a mutatónak az ajánlott értéke a 0,2 – 0,6 intervallumon mozog. 

 

Az átlagos likviditásnál (a második fokú likviditásnál) figyelembe vesszük a rövid lejáratú 

kintlevőségeket is, de csak azokat, amelyekről feltételezhető, hogy ki lesznek fizetve. 

A gyárakban a mutató célértéke az 1 – 1,5 intervallumban található, ami azt jelenti, hogy 



 

 

a rövidtávú kötöttségeknek nem szabadna meghaladni a pénzügyi számlák mennyiségét és 

a rövidtávú kintlévőségeket. 

A harmad fokú likviditás mutatója a vállalat likviditásának teljes potenciálját jelöli. 

A likviditás képének hitelességét ronthatják a nem eladott készletek, a behajthatatlan 

kintlévőségek, ezért szükséges őket kizárni a forgóeszközökből. 

A teljes likviditásnak a 2 – 2,5 intervallumban kell mozognia. A reciprok értékéből az 

értelmezhető, hogy a rövid távú kötelezettségek nem léphetik át a forgóeszközök 40%-át.  

 

Aktivitási mutatói  

 

  Az aktivitás mutatói a vállalkozásba befektetett eszközök felhasználásának intenzitásáról 

informálnak bennünket. Arról, hogy mennyire van az adott tőke kihasználva, milyen gyorsan 

forog ill. milyen a megtérülési ideje. A megfigyelt időszak bevételei gyakran használt 

mértékegységei az aktivitás mutatóinál. A vállalat vagyonának különböző összetevői és annak 

finanszírozási formái betehető a nevezőbe. Az így megkapott arány informál minket az 

említett eszközök és kötelezettségek egyes részei kihasználásának intenzitásáról – tehát 

a megfigyelt időszak fordulatainak számáról. Érvényes, hogy minél rövidebb a megtérülési 

idő és minél nagyobb a sebessége, annál jobb. Az átlag feletti aktivitási értékekkel rendelkező 

gazdasági társaság megengedheti magának, hogy gyengébb eredményei legyenek 

a jövedelmezőség területén. Az alacsonyabb nyereség ugyanis kompenzálva van a megfigyelt 

időszak forgalma által, amely lehetővé teszi a megfelelő szintű profit elérését.  

 

A készlet forgási sebességének mutatója arról informál, hogy hány napba telik a készlet 

egy fordulata. A mutató javasolt mértéke kevesebb, mint 60 nap. A számlálóban az árbevétel 

helyett lehet a költség is használva. 

A kintlevőségek megtérülésének ideje számszerűsíti az időt, amelyet a vállalatnak várnia 

kell az eladástól az inkasszóig. Ha a kintlevőségeket üzleti érintkezésből származó 

kintlevőségekkel helyettesítjük, akkor megtudjuk, hogy milyen a fogyasztók fizetési morálja. 

A mutató értékeinek javasolt értéke a 0-60 nap közötti intervallumban mozog.  

Érdekes összehasonlítani az időtartamot, amelyet a vállalat vár a megfizetésre, azzal az 

időtartammal, amely alatt a vállalat fizeti meg az ő kötelezettségeit. Ez az időtartam a 

következőképpen számolható ki: 



 

 

 A mutató azt fejezi ki, hogy hány nap telik el a követelés keletkezésének pillanatától 

a megfizetésig. Minden gazdasági társaság szívesebben fogadja a neki való fizetést, mint fizet. 

Azonban, ha túl nagy a különbség a törlesztési idők között, az a gazdasági kapcsolatok 

problémáira utal és a készpénzforrások stagnálására a gazdaságban. Azt javasolják, hogy 

a kötelezettségek törlesztési ideje rövidebb legyen, mint 60 nap. 

A vagyon forgásideje arról ad számot, hogy hány napig tart az aktíva megtérülése. Ha a 

vagyoni eszközök helyére befektetett eszközöket helyettesítünk, megkapjuk a napok számát, 

amelyek alatt megtérülnek a vállalatban a befektetések.  

Ugyanolyan bemeneti paraméterekkel számolhatjuk a forgásidő mutatóit, amelyek 

ekvivalensek az aktivitás egyes mutatóival és úgy számolódnak ki, mint azok fordított értékei. 

A teljes vagyon forgalma abban számszerűsítődik, hogy a megfigyelt időszakban 

(általában 1 év) hányszor fordulnak meg az aktívák a vállalatban. Mindkét eljárásnak (aktívák 

forgás ideje és aktívák megtérülése) ugyanahhoz az eredményhez kell vezetnie. 

Eladósodottsági mutatók  

Az eladósodottság mutatói a saját és az idegen források közötti kapcsolatokat figyelik. 

A nagy mértékű eladósodottság nem kell, hogy egyértelműen negatív jellemzője legyen 

a cégnek. Egy jól működő vállalatban ez ellenkező, az idegen eszközök jelentős aránya 

pozitívan hat a saját tőke megtérülésére. 

Ezek a mutatók tehát az idegen tőke felhasználásának kiterjedését mérik a vállalat 

finanszírozási szükségleteire. Kifejezik a vállalat pénzügyi forrásainak szerkezetét; a saját és 

az idegen tőke arányát. A saját források magasabb aránya stabilabbá teszi a vállalatot, de a túl 

nagy mértékük már káros, mert a nagy mennyiségű saját tőkénél csökken a jövedelmezőség.  

Annál a vállalatnál, amelynek a tevékenysége nagyrészt külső tőkéből van finanszírozva, 

kockázat jön létre az adott kamatok melletti hitel törlesztésével kapcsolatban. Ha ezzel 

ellentétben a vállalat csak saját tőkét használ fel, akkor pedig költségei keletkeznek az 

elmulasztott lehetőségekből. A közgazdaságtan elmélete szerint a saját források felhasználása 

általában drágább, mint a külföldi tőkéé. A külső társaságok pénzeit azonban ésszerű 

mértékben kell használni! 

Az eladósodottság mutatói közé a következők tartoznak: 

Teljes eladósodottság  (TE) 

 



 

 

A teljes eladósodottsági mutató a külső források és a teljes tőke arányaként van kifejezve. 

Megmutatja, hogy milyen kiterjedésben van lefedve idegen tőkével a vállalat vagyona. 

A hitelezők nem preferálják az adósságok túl magas mértékét. Az eladósodottság 

alacsonyabb mértékét részesítik előnyben. Az nagyobb bizonyságot ad nekik arra, hogy ha 

a vállalat esetleg felszámolásra kerül, akkor is ki lesznek elégítve a követeléseik. 

A tulajdonosoknak az idegen források olcsóbbak, mint a sajátok, és a nagyobb mértékű 

eladósodásnál növekszik a tőkéjük jövedelmezőképessége. Ennek a mutatónak az optimális 

értéke egy termelő vállalat számára 40% és 60% közé tehető. 

 
 

Az önellátás foka 

 

Az önellátás foka az eladósodás mutatója, amelyet a saját tőke és a teljes tőke 

összehasonlításával számolunk ki.  

Ez a mutató kifejezi, hogy a teljes tőke milyen részét alkotja a saját tőke. Együtt a teljes 

eladósodással 1 vagyis 100% az összegük. Az értékének meg kellene haladni a 0,5-öt, vagyis 

az 50%-ot. 

A kamatfedezet kifejezi, hogy hányszor képes a vállalat kamatot fizetni az adózás előtti 

nyereségből. A mutató kifejezi a vállalat azon képességét, hogy képes törleszteni az „árát“ (a 

kamatot) a külföldi tőke felhasználásának. A vállalatnak, amely nem képes ezt az árat 

megfizetni, csökkentenie kell az eladósodottságát. Ilyen esetek állnak elő, ha a mutató értéke 

kisebb, mint 3. Jó eredménynek a 3-nál nagyobb értékeket, kiválónak pedig a 6-nál 

magasabbakat tartják.  

A fizetőképtelenség mutatója figyeli a kötelezettségek és követelések kölcsönös arányát: 

A kölcsönös arányát fejezi ki a vállalat kötelezettségeinek és követeléseinek. Számot ad az 

aktív és passzív tételek kapcsolatáról. Ha a végső értéke nagyobb, mint 1, akkor ún. 

elsődleges fizetőképtelenségről van szó, ha kisebb, mint egy, akkor pedig a vállalat 

másodlagos fizetőképtelenségéről beszélünk. 

Jövedelmezőségi mutatók  

A jövedelmezőségi mutatók a gyakorlatban a leginkább figyelemmel követett mutatók, 

mivel tájékoztatást adnak arról a hatásról, amely a befektetett vagyon segítségével lett elérve. 

Az ún. kimutatások közötti arányosságmutatók kategóriájába tartoznak, mert két alapvető 

számviteli kimutatás eredményeit használják fel. A jövedelmezőségi mutatók kiszámításához 



 

 

szükséges belépőadatokat elsősorban a mérlegből kapjuk meg: a tőke nagyságát, mint ahogy 

a tiszta nyereség értékét is a nyereség és veszteség kimutatásából lehet erősíteni, és adatokat  

szerezni a bevételekről úgyszintén.  

Tehát a vállalat működésének hatékonyságát mérik. Ezek szintetikus mutatók, melyekben 

megjelenik a többi mutató is. Úgy állítják őket össze, hogy aránypárba állítják a nyereséget 

(úgy tekinthetjük, mint gazdasági eredményt  az adózás előtt, mely a bruttó jövedelmezőséget 

képviseli, vagy mint az adózás utáni gazdasági eredmény, ami a tiszta jövedelmezőséget 

képviseli) és különböző fajtájú felhasznált bemenetet (hozam, bevétel, költség), vagy 

megkötött bemenetet (aktívák, saját tőke stb. ). Ezeknek a bemeneteknek az alapján 

határozzuk meg a továbbiakban a mutató megfelelő típusát. 

A leggyakrabban használt jövedelmezőségi mutatók közé tartoznak: 

Eszközarányos megtérülés (ROA)  

ROA (Return on Assets) a teljes eszközállomány megtérülési (jövedelmezőség) mutatója, 

összehasonlítja a vállalkozói tevékenység eredményét a teljes eszközállománnyal. A teljes 

tőke értékét fejezi ki, melyet a vállalat használ. A teljes tőke értékelésének egyik része a saját 

tőke, mely a tiszta nyereség. A külső vagyon (kölcsönzött) egy részének a felülvizsgálata 

a kamat, melyet a vállalatnak meg kell fizetnie. Javasolt, hogy ennek a mutatónak a nagysága 

legyen nagyobb, mint a hosszútávú hitelek kamatlába. 

Sajáttőke-arányos nyereség (ROE) 

 

A ROE a saját tőke jövedelmezőségét fejezi ki. Ez a legjobb mutató a munka 

hatékonyságának értékelésére a vállalat tulajdonos szemszögéből. A tiszta nyereség a 

számlálóban a nyereség egy részét jelenti, amelyet a vállalkozói egység magáénak tudhat.  

A saját tőke jövedelmezőségének értékének magasabbnak kellene lennie, mint a vállalat 

jövedelmezősége és az analitikusok azt állítják, hogy a mértékének pedig magasabbnak 

kellene lennie, mint az általános kamatláb.  

Rentabilita základného imania (RZI) Sajáttőke-arányos jövedelmezőség (ROE) 

A mutató értéke megmutatja a társaság sajáttőke (alaptőke) értékének nagyságát. 

A sajáttőke a vállalat forrása a hosszú távú eszközök fedezésére és finanszírozására, ezért 

a tulajdonosok számára éppen ez a mutató a nagyon érdekes, mely az alaphozamot jellemzi. 

Az alaptőke vagy készpénzbetétekkel, vagy materiális ill. immateriális beruházásokkal van 



 

 

létre hozva. A mutató javasolt értéke 0,15. Befolyásolja viszont az általános gazdasági helyzet 

(pl. az infláció nagysága növeli a nyereség abszolút nagyságát, de a sajáttőke az eredeti, az 

inflációval nem befolyásolt nagysága lesz továbbra is használatos).  

A nyereség és a vállalati tevékenység volumenének összehasonlítására, és tulajdonképpen 

a felhasznált bemenetek felértékelésére, leggyakrabban a következő megtérülési mutatókat 

használjuk:  

 

Árbevétel-arányos nyereség 

     Az árbevétel-arányos nyereség a nyereséget a vállalati tevékenység nagyságához képest 

méri. Kifejezi, hogy hány € tiszta nyereséget hoz egy € árbevétel, tehát így a felhasznált 

termelési tényezők felértékelését méri. 

8. A vállalat Ex – ante analízise  

 A vállalat, pénzügyi helyzete fejlődésének előre jelezhető - a jövőbeni fizetőképesség, 

vagy a fizetésképtelenség, a jelen eredményeinek értékelésén és értelmezésén alapul. 

Bennük találjuk meg a jövőbeni fejlődés okait. 

A pénzügyi helyzet erőlejelzésének módszerei hozzávetőleges megbízhatósággal teszik 

lehetővé a cégek besorolását a fizetőképes, ill. a fizetőképtelen cégek közé  

A vállalat pénzügyi helyzetének előrejelzési módszerei közé tartoznak:  

- pontértékeléses módszer, 

- matematikai – statisztikai módszerek. 

Pontértékeléses módszer 

A pontértékeléses módszerre jellemző, hogy a választott pénzügyi mutatók értékei 

pontokká transzformálódnak egy pontskála segítségével. A pontskála általában szakértői 

módszertan szerint van összeállítva. 

Gyorsteszt 

Ez egy globális módszer, gyorsan elvégezhető, mert csak négy pénzügyi mutató szükséges 

hozzá és egyszerű a pontskálája. 

Ezek a következő négy arányos pénzügyi mutatók: 

1. a saját tőke aránya az össztőkéből 

2. külső tőke visszatörlesztésének ideje /a cég pénzügyi stabilitásának jellemzése, 



 

 

3. a cash – flow aránya az összteljesítményből, 

4.  az össztőke megtérülése/a cég eredményességének jellemzése. 

 

Táblázat A gyorsteszt értékelési skálája 

 

Mutató 

Értékelési 

skála - pontok 

     

 Nagyon jó 

 

(1) 

jó 

 

(2) 

közepes 

 

(3) 

rossz 

 

(4) 

Fizetésképtelenség

gel veszélyeztetett 

 (5) 

A saját tőke aránya ˃ 30% ˃ 20% ˃ 10% ˂ 

10% 

negatív 

A hitel visszafizetésének 

ideje években 

˂ 3 ˂ 5 ˂ 12 ˃ 12 ˃ 30 

A CF aránya 

a teljesítményből 

˃ 10 % ˃ 8 % ˃ 5 % ˂ 5 % negatív 

Az össztőke megtérülése ˃ 15 % ˃ 12 % ˃ 8 % ˂ 8 % negatív 

 

Táblázat A gyorsteszt általános kiértékelése  

Pont

ok 

Értékelés 

0-7 A cég stabil, a fizetésképtelenség kialakulásának a kockázata alacsony 

8-11 A cég aránylag stabil, a fizetésképtelenség kialakulásának a kockázata 

fokozatosan nő 

12-16 A cégnél megjelentek az első problémák és eredményei fizetésképtelenség 

kialakulásának veszélyeztetettségét mutatják, ezért intézkedéseket kell 

bevezetni. 

17-20 A cég nehézségekkel küszködik, melyek a készpénz napi irányításában is 

megtalálhatók, utolsó figyelmeztetés - a cég zuhan lefelé a szakadékba 

 

A helyzet annál jobb, és a cég pénzügyi jövője annál biztosabb, minél kevesebb pontot ér 

el. A minimális pontszám 4, míg a maximális 20.  

A módszer előnye az egyszerűség és gyorsaság, amellyel „elképzelést“ lehet nyerni 

a vállalat helyzetéről és a jövőbeni kilátásiról. A megbízhatóság növelését a használt mutatók 

számának a növelésével lehet elérni. 

Matematikai – egzakt módszer 



 

 

 

Ezeknél a módszereknél a vállalat pénzügyi helyzetének értékelését úgy építik fel, mint 

a kiválasztott arányos mutatók értékeinek súlyozott összegét. Az előnye az, hogy 

a segítségükkel kapott végértékekre nincsenek befolyással a szubjektív nézetek és a szakértők 

gyakorlata, így egzaktak. 

A diszkriminatív analízisben használatra alkalmas módszerek:  

− egydimenziós diszkriminatív analízis, 

− kétdimenziós diszkriminatív analízis, 

− többdimenziós diszkriminatív analízis. 

A többdimenziós diszkriminatív analízis legismertebbjei:  

a) Altman módszer ún. Z-modell, 

b) Beerman féle diszkriminatív funkció 

c) Bonitásindex. 

 

A vállalat pénzügyi helyzete fejlődésének előre jelezhetősége, a jövőbeni fizetőképességét 

vagy fizetésképtelenségének az alapja, a jelenben elért eredményeinek értelmezéséhez. Az ex-

ante analízis eszközei azokat az információkat használják fel, melyekben megtalálhatók 

a további fejlődés előjelei. Alakjuk különböző szintű és dinamikájú alkalmazott pénzügyi 

mutatók által közvetítik a képet a vállalat pénzügyi helyzetéről.  

Záver Befejezés 

Ennek a fejezetnek az áttanulmányozása által ismeretekre tett szert a pénzügyi analízisről 

és mutatóiról, valamint a pénzügyi analízis módszereiről és eszközeiről. 

Ellenőrző kérdések 

1. Definálja a pénzügyi elemzés fogalmát. 

2. Sorolja fel a megtérülési és likviditási mutatókat. 

3. Magyarázza el a csőd és a bonitás modelljeit! 

4. Írja le az eladósodottság fogalmát! 

 



 

 

Kérdések és tesztek 

TESZT A 

1. A Cash Flow kimutatás direkt módszere: 

a) Nem azokból a költségekből és a hozamokból indul ki, melyek az alapvető 

vállalkozói tevékenységet érintik. 

b) A vállalat adott tevékenységének bruttó bevételeiből indul ki. 

c) Az értékcsökkentési leírások csökkenését idézi elő. 

2. A jövő időszak kiadásai: 

a) A passzívák időbeli megkülönböztetéséhez tartoznak. 

b) Az aktívák időbeli megkülönböztetéséhez tartoznak. 

c) A pénzügyi számlákhoz tartoznak. 

3. Ha az általános kötelezettségek + hosszú távú források negatívak: 

a) A vállalat alultőkésített. 

b) A vállalat felültőkésített. 

c) A vállalat alapvetően hosszú távú forrásokból van finanszírozva. 

4. Ha a tiszta munkatőke negatív: 

a.) A vállalat alultőkésített. 

b.) A vállalat felültőkésített. 

c.) Optimális pénzügyi struktúrája van. 

5. A pénzügyi tervezés: 

a) Nem a költségek és a bevételek fokozatos beszámítása az adókiadásokba. 

b) Nem a pénzügyi és befektetési döntések összhatásait megítélő folyamat. 

c) Nem a vállalat pénzügyi céljait megalkotó folyamat. 

 



 

 

6. Regresszív költségek: 

a) A leállásokért, várakozásokért kifizetett béreket foglalja magába. 

b) A technológiai üzemanyag, a segédanyagok és a javítások költségeit foglalják 

magukba. 

c) A túlórákért és az éjszakai műszakokért kifizetett pótdíjat foglalja magába. 

7. A nyereség és veszteség kimutatásban: 

a) Az üzleti tevékenység tiszta gazdasági eredménye van. 

b) A különbség a hozam- és a költségszámlák között ugyanaz, mint a aktívák és 

a passzívák számlái között a számviteli időszak végén. 

c) Nem dinamikus kép a vállalat gazdálkodásáról az adott számviteli időszakban. 

8. Ha a beszállító korábban odaadja a vevőnek az árut vagy a szolgáltatást azzal, hogy a vevő 

a megszabott határidő után fizeti ki azt: 

a) Kereskedelmi hitelről beszélünk. 

b) Faktorálásról beszélünk. 

c) Forfetírozásról beszélünk. 

9. Értékcsökkentő leírások: 

a) a bevétel és kiadás kimutatásában a vállalat nem pénzbeni tevékenységéhez 

tartoznak, 

b) a bevételek és kiadások kimutatásában a pénz elfolyását idézik elő a vállalatból  

c) az eredmény kimutatásban a hozami tételekhez tartoznak. 

10. Feloszthatatlan alap: 

a) A szövetkezet az alaptőkéjének 10% -nyi nagyságában alkothatja. 

b) A szövetkezetnek szükséges az alaptőkéjének 15%-át kiegészítenie az éves tiszta 

haszon legalább 15 % -ával  

c) a szövetkezet kiegészíti legalább a tiszta éves haszna  10% -ával. 

11. Az elmaradt hozamok: 

a) lehetőség szerinti bevételek 

b) járulékos bevételek   



 

 

c) nem marginális költségek 

12. Shelton féle modell: 

a)  az osztalékpolitika modelljéhez tartozik  

b)  a projektek gazdasági hatékonyságértékelő modelljeihez tartozik  

c) a pénzügyi modellekhez tartozik 

13. A részvénytársaság: 

a.  az alapításuknál a részvények jegyzését a felhívás alapján muszáj az 

alapítószerződésbe befoglalni a részvények bejegyzésének eljárását 

b.  nem köteles a tartalékalap kiegészítésére az alapszabályban meghatározott összeggel  

c.  az alakulásánál tartalékalapot alakít ki az alaptőkéjének 10 % -ából 

14. A kft társadalmi szerződésének változásáról döntéshozatalra jogosult:   

a) az ügyvezető,  

b) a felügyelőtanács, 

c) a részvényesek közgyűlése 

15. A gazdasági tevékenység eredményét:  

a)  az eredmény kimutatás tartalmazza bruttó értékben, 

b)  az eredmény kimutatásból a bevételek és a kiadások különbségét jelenti,  

c)  a rendkívüli gazdálkodás eredményével együtt a gazdálkodás végeredményét alkotják  

az adott időszakban 

16. Értékcsökkentő leírások: 

a) a bevételek és kiadások kimutatásában a vállalat nem pénzbeni tevékenységéhez 

tartoznak  

b) a bevételek és kiadások kimutatásában a pénz elfolyását idézik elő a vállalatból  

c) az eredmény kimutatásban a hozamtételekhez tartoznak 

nem értem miért van 2x?? 



 

 

 

 

TESZT FELADATOK B 

1. Nyereségalapok: 

a)  A saját vagyonhoz tartoznak. 

b) A banki hitelekhez és segítségekhez tartoznak. 

c) Nem a passzívákhoz tartoznak. 

2. A munkatőke: 

a) Úgy számoljuk ki, mint a hosszú távú kötelezettségeket – rövidtávú 

kötelezettségeket. 

b) Úgy számoljuk ki, mint a forgóeszközöket – rövidtávú kötelezettségeket. 

c) Úgy számoljuk ki, mint a nettó forgóeszközöket – rövidtávú kötelezettségeket. 

3. A számviteli zárlat napjához a pénzügyi vagyont felértékelik: 

a) Beszerzési áron. 

b) Reproduktív beszerzési áron. 

c) Reális áron. 

4. A számviteli nyereség és az implicit költségek közötti különbséget: 

a) Bruttó árrésnek nevezzük.  

b) Bruttó nyereségnek nevezzük. 

c) Nettó gazdasági nyereségnek nevezzük. 

5. A kötvények hozamát: 

a.)  Osztaléknak nevezzük. 



 

 

b.) Sorsolásos prémium formájában határozhatják meg. 

c.)  Ez különbség az ázsió és diszázsió között. 

6. A pénz növekedését a vállalatban az alábbiak okozhatják: 

a) A kötelezettségek növekedése, a követelések csökkenése, az ÉP csökkenése, 

a saját vagyon növekedése. 

b) A kötelezettségek csökkenése, a követelések növekedése, az ÉP csökkenése, 

a saját vagyon növekedése. 

c) A kötelezettségek csökkenése, a követelések csökkenése, az ÉP csökkenése, a saját 

vagyon növekedése. 

7. Ha az összköltség gyorsabban növekszik, mint a teljesítmény mennyisége, akkor: 

a) Progresszív költségekről beszélünk. 

b) Degresszív költségekről beszélünk. 

c) Regresszív költségekről beszélünk. 

8. Az alaptőke növeléséről vagy csökkentéséről dönthet:  

a) Ez a szövetkezet tagsági gyűlésének jogában áll. 

b) Ez a nyilvánosan működő részvénytársaság tagsági közgyűlésének jogában áll. 

c) Ez a szövetkezet elnökségének jogában áll. 

9. Az alaptőke: 

a) A részvénytársaságnál az alapszabályzat része, 

b) A kft-nél minimálisan 5 000 Szlovák korona. 

c) A szövetkezetnél minimum 12 500 €. 

10. A betétek kezelőjének a kijelölése: 

a. A társadalmi szerződés része. 

b. Az alapítólevél tartalmazza. 



 

 

c. A részvénytársaság alapszabálya tartalmazza. 

11. Ha a folyó kiadások és a hosszú távú összforrások negatívak: 

a) A vállalat alultőkésített. 

b) A vállalat túltőkésített.  

c) A vállalat pénzügyi struktúrája optimális. 

12. A hosszú távú követelés felvásárlását: 

a.  Forfaitngnak nevezzük. 

b. Faktoringnak nevezzük. 

c. Leasingnek nevezzük. 

13. A jövő időszak hozama: 

a. A vállalat passzíváihoz tartozik. 

b. A vállalat aktíváihoz tartozik. 

c. A vállalat költségeihez tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fogalomtár 

A 

Az alternatív lehetőségek költségei a pénz- vagy egyéb források alternatív felhasználásának 

értékét jelenti. 

Alaptőke a tulajdonosok pénzbeli és nem pénzbeli betéte a társaságba. 

B 

Banki hitel a bank pénzeszköze, melyet meghatározott feltételek mellett, meghatározott célra 

és határozott időre nyújt a vállalatnak. 

Betéti társaság egy társaság, melyben egy vagy több társ kezeskedik a társaság 

kötelezettségeiért a saját le nem hívott letétje nagyságáig, mely be van jegyezve a 

cégjegyzékbe (csendestárs), és egy vagy több tulajdonos pedig a saját összvagyonával (a 

betéti társaság beltagja) 

Bizonyosság azt a helyzetet fejezi ki, amelynél egy adott tett vagy döntés csak egy lehetséges 

előre meghatározott eredményhez vezethet. 

Bizonytalanság egy helyzet, melyben nem vagyunk képesek elég megbízhatósággal 

definiálni sem azokat az állapotokat, sem azokat a  folyamatokat, melyek az adott érdeklődési 

területen bekövetkezhetnek.  

C 

Cash flow a vállalat pénzeszközeinek valós mozgása (áramlása) egy adott idő alatt 

a tevékenységével összefüggésben. 

Cégnyilvántartás egy nyilvános, törvény által meghatározott adatok listája, melynek része 

a törvényben meghatározott dokumentumok gyűjteménye. 

D 

Degresszív költségek a teljesítmény volumenével változnak úgy, hogy az összértékük 

növekedése lassúbb, mint a termelés volumenének növekedése.  

E 



 

 

Ellenőrzés egy terjedelmes koordinációs vázlat, melynek feladata a vezetők és a felelős 

személyek segítése a vállalat irányításában.  

EAT a gazdálkodás eredményét határozza meg a jövedelemadó levonása után. Úgy 

értelmezzük, mint a gazdálkodás tevékenységének végeredményét az ebből származó 

jövedelemadók levonása után.   

EBIAT a gazdálkodás végeredménye, mely figyelembe veszi az a tényt, hogy a költségek 

kamatai adópajzsot alkotnak. 

EBIT a gazdálkodás végeredménye a kamatok és adók levonása előtt. Úgy értelmezzük, mint 

a gazdálkodás végeredményét a vállalat fő, mindennapi tevékenységéből, a külső források 

(költségkamatok) kiadásainak figyelembe vétele nélkül és az adók levonása előtt.  

EBT a gazdálkodás végeredménye a jövedelemadó levonása előtt. 

EBITDA a gazdálkodás végeredménye a kamatok, az adók és az értékcsökkentő leírások 

előtt. 

Eredménykimutatás a hozam és a költségek egyenlege, és így lehet belőle információt 

nyerni a vállalat gazdálkodásának fajtájáról, nagyságáról és a vállalati gazdálkodás 

eredményének szerkezetéről.  

Eladósodás az arányt fejezi ki a külső források és az összes aktíva között.  

F 

Fix költségek úgy keletkeznek, mint az elválaszthatatlan termelési tényezők egyszeri 

befektetéseinek eredményei, melyek lehetővé teszik a kapacitás kihasználását egy adott 

tartományon belül és a teljesítmény volumenének megváltoztatását. 

G 

A gazdálkodás eredménye a vállalat összes hozamának és a összkiadásainak különbségét 

jelenti.  

H 

Határköltség a variábilis költségek közül olyan, amely hozzáadódik minden egyes következő 

termékhez az összvariábilis költséghez, ami az előző egységszámra kiadott költség.  

Hosszútávú pénzügyi terv egy dokumentum, melyet hosszabb időre dolgoznak ki mint egy 

év, általában háromtól  öt éves időszakra. 



 

 

Hozam a vagyon növekedését jelenti, mely a realizált vállalati teljesítmény által jön létre – 

termék- vagy áruértékesítés, munka- vagy szolgáltatás nyújtása.  

I 

Implicit költségek a kifizetetlen termelési tényezők. 

Inproduktív költségek azok, melyeket a vállalat a saját, más vállalat, vagy az állammal 

szembeni kötelezettségeinek és meghatározott kötelességeinek elmulasztásáért fizet.  

J 

Jövedelmezőség nyereségességet fejez ki, képesség a pozitív gazdasági eredmény elérésére.  

K 

Kamat a vagyonból kifolyólag származó bevétel, a vagyon hozamának alapvető formája. Ez 

az ár valaki más pénzének a megszerzéséért, és ezt az összeget az adósnak kell megfizetnie.  

Kamatláb százalékban kifejezett kamat a kölcsönadott vagyon százaléka (tőke).  

Kamatozás a tőkéből adott kamatlábbal a kamat kiszámítása. 

 Kiadások a vállalat pénzügyi eszközeinek csökkenését jelentik, a kifizetés időpontjában 

keletkeznek.  

Korlátolt felelősségű társaság (k. f. t.) társaság, melynek alapvagyonát a társak előre 

meghatározott betétei alkotják.  

Kockázat bizonytalanság, melynél különböző módszerek segítségével számszerűsítjük 

valószínűségét a valós feltételek eltérésének, hatását vagy eredményeit a feltételezett 

értékektől.  

Költségek egy bizonyos teljesítmény elérésére ráfordított gazdasági forrás, olyan tevékenység 

eredménye, melytől gazdasági hatás várható el.  

L 

Likviditás képességet jelent a vagyon pénzre való átváltására.  

M 

Megtérülési ráta a százalékban kifejezett tiszta jövedelem, mely a befektetett saját vagy 

külső tőke hozadéka.  



 

 

Mérleg áttekinthető és rendezett formája a vagyon értékkifejezésének fajtái és forrásai 

alapján, ahonnan a vagyon származik egy adott naphoz viszonyítva.  

N, NY 

NI úgy kapjuk meg, mint az általános vállalkozási tevékenységből származó gazdálkodás, 

valamint a rendkívüli tevékenység eredményének összegét, ez azt jelenti, hogy mint 

a gazdálkodás eredményét a számviteli időszakban.   

Nyilvánosan működő részvénytársaság (k.s.) társaság, melyben legalább két személy 

vállalkozik ugyanazon a néven, közösen kezeskednek a társaság kötelezettségeiért 

egyenrangúan összes saját vagyonukkal.  

P 

A pénz időértéke azt tényt fejezi ki, hogy a pénzügyi döntéseket nemcsak a vállalat 

bevételeinek és a kiadásainak nagysága fejezi ki, de azok szétoszlása is az időben.   

Pénzügyi elemzés a problémák meghatározására összpontosít, a vállalat értékelési 

folyamataiban főleg az erős és a gyenge oldalakra.  

A pénzügyi tervezés egy folyamat, mely magába foglalja a vállalat pénzügyi céljainak 

meghatározását, és azokat az intézkedéseket és tevékenységeket, melyek az elérésükhöz 

szükségesek.  

Pénzügyi terv készítése egy ismétlődő folyamat, mely előfeltételezi néhány variáns 

kidolgozását, melyek az előre meghatározott célok elérésére irányulnak. A terv minden egyes 

variánsa a későbbiekben értékelve van a finanszírozási forrásszükségesség szempontjából.  

A pénzügyi irányítás egy összetett komplex folyamat, mely kihasználja a vállalati pénzügyek 

elméletét, és egy sor különféle metódust és eljárást, melyek a vállalkozói cél elérésére 

összpontosítanak, ami jelentős része a vállalat egész vezetésének.   

Progresszív költségek olyanok, melyeknek összesített nagysága gyorsabban nő, mint 

a teljesítmények volumene, és a csökkenő teljesítmény esetén pedig lassabban csökken.  

R 

Regresszív költségek a termelés volumenével ellentétes arányban fejlődnek, tehát az 

összesített nagyságuk a teljesítmény volumenének növekedésénél csökken, míg 

a csökkenésekor növekszik.  



 

 

Részvény a részvénytulajdonos joga, hogy mint társ a törvény és az alapszabály alapján 

bekapcsolódjon a társaság irányításában, részesedjen a nyereségből és a társaság 

felszámolással való megszűnése után a felszámolási maradékból.  

Részvénytársaság (rt) egy társaság, melynek alaptőkéje szét van számolva meghatározott 

számú és értékkel rendelkező részvényre.    

Rövidtávú pénzügyi terv egy dokumentum, amely rövidebb időszakra készül, mint egy év.  

S,SZ 

Saját tőke, a tulajdonos vagyona.  

Szövetkezet vállalkozási céllal alapított, nem lezárt taglétszámú társaság, célja a tagok 

 gazdasági, szociális és egyéb szükségleteinek kielégítésére.  

V 

Vagyon valamennyi olyan tárgynak, pénznek, követelésnek és egyéb vagyoni értéknek az 

összessége, melyek a vállalkozó tulajdonát képezik, és a vállalkozási tevékenységét 

szolgálják.  

Vállalat a gazdasági döntéshozás és a piacgazdaság alapvető gazdasági egysége.  

Vállalkozás egy rendszeres tevékenység melyet nyereség elérése céljával önállóan 

a vállalkozó végez saját nevében és saját felelősségére.  

 

 

 

 


