SÁFRÁNY FERENC

PÉNZÜGYI ÉS ADÓZÁSI
ALAPOK

Mottó:

„Két éhes farkasa van a társadalomnak: a pénz és a státus.”
(Ibn Hanbal 3. könyv isz. VII. század)

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezető ................................................................................................................................................................. 4
1.

A pénz kialakulása, a pénzfejlődés szakaszai a modern pénzig ............................................................... 5
1. 1. A pénz fejlődéstörténete ............................................................................................................................. 5
1. 2. A pénzzel szemben támasztott követelmények............................................................................................. 5
1. 3. A pénz funkciói a gazdaságban .................................................................................................................. 5
1. 4. Az ezüstre és az aranyra épülő árupénzrendszer és annak továbbfejlődése, a pénzhelyettesek megjelenése ............. 5
1. 4. 1. Célszerű okok: ................................................................................................................................... 6
1. 4. 2. Szükségszerű okok: ............................................................................................................................ 6

2. A modern pénz .................................................................................................................................................. 7
2. 1. A kereskedelmi bankok .............................................................................................................................. 7
2. 1. 1. A kereskedelmi bankok tevékenysége ................................................................................................. 8
2. 1. 2. Passzív bankügyletek ......................................................................................................................... 8
2. 1. 3. Aktív bankügyletek ............................................................................................................................. 8
2. 1. 4. A fizetési forgalom lebonyolítása ....................................................................................................... 9
2. 2. A jegybank (központi bank) szerepe a gazdaságban ................................................................................. 9
2. 3. Pénzügyi közvetítő intézmények ................................................................................................................ 12
2. 4. A modern pénz lényege. A modern pénz teremtésének módjai ................................................................. 14
3. A pénzügyi politika ......................................................................................................................................... 17
3. 1. Monetáris politika .................................................................................................................................... 17
3. 1. 1. Kötelező tartalékráta ....................................................................................................................... 18
3. 1. 2. Refinanszírozás ................................................................................................................................ 19
3. 1. 3. Kamatpolitika .................................................................................................................................. 19
3. 1. 4. Nyílt piaci műveletek........................................................................................................................ 19
3. 1. 5. Erkölcsi ráhatás............................................................................................................................... 19
3. 2. Költségvetési politika ............................................................................................................................... 20
4. Államháztartás ................................................................................................................................................ 21
4. 1. A központi költségvetés ............................................................................................................................. 21
4. 2. Központi költségvetési szervek ................................................................................................................. 24
4. 3. Önkormányzatok....................................................................................................................................... 24
4. 4. Elkülönített állami pénzalapok ................................................................................................................. 24
4. 5. Társadalombiztosítási alap ...................................................................................................................... 24
5. Adók, társadalombiztosítás, vámok, illetékek .............................................................................................. 25
5. 1. Alapfogalmak ........................................................................................................................................... 25
5. 2. Az adóztatás célja, alapelvei, az adók rendszerezése ............................................................................... 25
5. 3. Az adózás rendjéről (Art.)szóló törvény 2003. évi XCII. tv. .................................................................... 27
5.4. Az egyes adónemek, társadalombiztosítás, vámok, illetékek ..................................................................... 28
7. A pénzügyi piacok csoportosítása .................................................................................................................. 40
7. 1. A pénzpiac és tőkepiac ............................................................................................................................. 40
7. 1. 1. A pénzpiac ....................................................................................................................................... 40
7. 1. 2. A tőkepiac ........................................................................................................................................ 40

1

7. 2. Nyílt és zárt piac ....................................................................................................................................... 41
7. 2. 1. Nyílt piac ......................................................................................................................................... 41
7. 2. 2. Zárt piac .......................................................................................................................................... 41
7. 3. Az elsődleges és a másodlagos piac ......................................................................................................... 41
7. 3. 1. Az elsődleges piac............................................................................................................................ 42
7. 3. 2. A másodlagos piac ........................................................................................................................... 42
7. 4. Azonnali és határidős piac ....................................................................................................................... 42
7. 4. 1. Azonnali piac ................................................................................................................................... 42
7. 4. 2. Határidős piac ................................................................................................................................. 42
8. Értékpapírok ................................................................................................................................................... 44
8. 1. Az értékpapírok csoportosítása ................................................................................................................ 44
8. 1. 1. Az értékpapírban foglalt jog szerinti felosztás ................................................................................. 44
8. 1. 2. Az értékpapír megtérülésének módja (hozam) szerinti csoportosítás .............................................. 45
8. 1. 3. Az értékpapír lejárata szerinti csoportosítás ................................................................................... 46
8. 1. 4. Az értékpapírok csoportosítása átruházhatóság szerint .................................................................. 46
8.1.5 Az értékpapírok csoportosítása a kibocsátó szerint ............................................................................ 46
8. 2. Az egyes értékpapírokról röviden ............................................................................................................. 47
8. 2. 1. A kötvények ...................................................................................................................................... 47
8. 2. 2. A részvények .................................................................................................................................... 47
9. Az értékpapírpiacok és a tőzsde ..................................................................................................................... 51
9. 1. Az értékpapírpiacok felosztása ................................................................................................................. 51
9. 2. A tőzsde .................................................................................................................................................... 53
9. 2. 1. A tőzsdék fajtái................................................................................................................................. 54
9. 2. 2. A tőzsdeindexek, a tőzsdei kereskedés módjai ................................................................................. 54
10. Megtakarítási formák, hitelfajták ............................................................................................................... 56
10. 1. A hitel ..................................................................................................................................................... 58
10. 2. A hitelek csoportosítása .......................................................................................................................... 59
10. 3. Hitelbiztosítékok ..................................................................................................................................... 59
10. 4. A hitelkérelem elbírálása ........................................................................................................................ 60
10. 5. A hitel (kölcsön) szerződés tartalma ....................................................................................................... 60
11. A biztosítások helye és szerepe a gazdaságban ........................................................................................... 61
11. 1. A biztosítások csoportosítása ................................................................................................................. 61
12. A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása ........................................................................................ 63
12. 1. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása ................................................................................................... 63
12. 1. 1. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása készpénzfizetéssel ............................................................. 63
12. 1. 2. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása készpénzkímélő fizetéssel ................................................. 63
12. 1. 3. A belföldi pénzforgalom bankszámlák közötti fizetéssel ................................................................ 64
12. 2. A külkereskedelemben használt fizetési módok....................................................................................... 65
13. Valuta, deviza, árfolyamok........................................................................................................................... 67
13. 1. Alapfogalmak ......................................................................................................................................... 67
13. 2. A valuta leértékelődése, felértékelődése ................................................................................................. 68
14. Nemzetközi pénzügyi intézmények .............................................................................................................. 71
14. 1. A nemzetközi valutaalap IMF ................................................................................................................. 71
14. 2. A Világbank ............................................................................................................................................ 72

2

15. A pénz időértéke, pénzügyi számítások ....................................................................................................... 73
15. 1. Mai pénzösszeg jövőbeni értéke ............................................................................................................. 73
15. 2. Jövőben kapott pénz jelenbeli értéke ...................................................................................................... 74
15. 3. A pénz időértékének felhasználása pénzügyi számításokban.................................................................. 75
Összefoglaló ......................................................................................................................................................... 78
Ábra- és táblázatjegyzék..................................................................................................................................... 79
Felhasznált irodalom........................................................................................................................................... 80

3

Bevezető

A pénz történetére, a nemesfémek pénzként történő használatára utaló legkorábbi feljegyzések
Mezopotámiából és Egyiptomból származnak az időszámítás előtti harmadik évezredből.
A következő évezredekben ez a gyakorlat a pénzverés elterjedésével először Európában, a
Közel-Keleten és Dél-Ázsiában folytatódott, majd a nyugati gyarmatosítással és a modern
ipari társadalom létrejöttével világszerte.
Ahogy a pénztörténeti korokban haladunk előre, úgy válnak egyre bonyolultabbá a nemzetgazdaságok pénzügyi viszonyai.
Ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szabályok szerint működik a pénz világa, akkor nagyobb biztonsággal élhetjük mindennapjainkat, tervezhetjük jövőnket.
A mai társadalmunk az információrobbanás világában működik. Ehhez igazodnia kell a pénzügyi közvetítő rendszernek, a pénzügyeink intézéséhez szükséges banki-informatikai technikáknak.
A jegyzet a tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola tanulói számára készült. A
felsőfokú szakképzésben a pénzügyi ismeretek, nemzetközi pénzügyek, pénzügyi számítások
tanulása során forgathatják a tanulók, de a szakközépiskolai osztályok tanulói számára is
hasznos lehet egy-egy fejezet.
A jegyzetben a legfontosabb pénzügyi számításokat is fontosnak tartottam bemutatni.
A címben megfogalmazott két témakör külön-külön is hatalmas ismeretanyagot ölel fel, ebből
következően a jegyzetben szükségszerűen rövidítéseket kellett eszközölnöm, egyes esetekben
egészen a vázlat szintjéig. Egy-egy témakört-amit már a gazdálkodási ismeretek jegyzetben is
kifejtettem- eléggé el nem ítélhető módon kihagytam e jegyzetből. /Pl. lízing, faktoring./ Az
adókkal foglalkozó fejezetben pedig inkább az áttekintést tartottam fontosnak. A konkrét adó,
tb. vám, stb. szabályok pedig természetükből adódóan nem az aktuális állapotot tükrözik.
A jegyzet gépelési és szerkesztési munkáiért köszönettel tartozom Baloghné Komáromi Tünde szakképzési vezetőnek és Vallerné Venczel Éva kolléganőmnek.
Azzal az igénnyel kezdtem a jegyzet megírásához, hogy „ennyit legalább tudni kell a pénzügyekről”. A gyakorlat dönti el majd, hogy jól gondoltam-e.

Tokaj, 2012. december

Sáfrány Ferenc
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1. A pénz kialakulása, a pénzfejlődés szakaszai a modern pénzig

1. 1. A pénz fejlődéstörténete
A modern pénz kialakulásáig az alábbi fejlődéstörténeti lépések figyelhetők meg:
•
•
•
•
•

az áruk közvetlen cseréje (még nem pénz!),
árupénz (még nem ezüst és arany) pl. só, szőrmék, kagylók,
árupénz (ezüst, arany),
pénzhelyettesek (váltó),
a modern hitelpénz.

1. 2. A pénzzel szemben támasztott követelmények
•
•
•
•
•

A gazdasági szereplők mindegyike el kell, hogy fogadja,
tartósság (ne legyen romlandó stb.),
oszthatóság (kis értékű áruk megvásárlása is lehetséges legyen),
egyneműség (egyes darabok azonos értéket képviseljenek),
fajlagosan nagy értéket képviseljen (kis méret, térfogat).

1. 3. A pénz funkciói a gazdaságban

•
•
•
•
•

Értékmérő funkció (az egyes termékek ára a pénzen keresztül határozódik
meg),
forgalmi eszköz funkció (az árucserében a gazdasági tranzakciók nem egyszerű
árucserével, hanem a pénz segítségével bonyolódnak le),
fizetési eszköz funkció (a termék eladása és az árubevétel realizálódása időben
elválhat egymástól, azaz a pénz csak egy későbbi időpontban képes az ár realizálására),
felhalmozási funkció (a vagyontartás egy formája, stabil, nem csökkenő értékű
pénz esetén, lásd infláció),
nemzetközi pénz (világpénz) funkció (a nemzetközi forgalom kiszélesedésével
egy-egy pénzforma /valuta/ képes lehet egy-egy világgazdasági régióban betölteni a nemzetközi pénz funkciót, pl. dollár, euró).

1. 4. Az ezüstre és az aranyra épülő árupénzrendszer és annak továbbfejlődése, a
pénzhelyettesek megjelenése
A pénzhelyettesek létrejötte célszerű és szükségszerű okokkal magyarázhatók.
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1. 4. 1. Célszerű okok:
•
•

fizikai értékvesztés (kopás),
biztonsági szempontok.

Létrejönnek az ún. letéti intézmények, akik a náluk letétbe helyezett nemesfémről
(pénzről) igazolást kiállítva egy pénzhelyettest hoztak létre, amelyek a pénzforgalomban megjelenve pénzként funkcionálnak.
1. 4. 2. Szükségszerű okok:
•

•

az árucsere nagyságának növekedésével, a tömegtermelés megindulásával a
gazdasági ügyletek pénzigényét az arany és az ezüst kitermelése már nem tudja
követni.
Létrejönnek a kereskedelmi váltók, mint a pénzhiányt áthidaló
pénzhelyettesek.
a gazdaság szereplőinek el kell fogadni a pénzhelyetteseket (a kereskedelmi
váltók „forgatásával”)
Létrejönnek a bankok, feladatuk:
- a kereskedelmi váltók fedezettségének ellenőrzése,
- bankárváltók (később bankjegyek) kibocsátása.

A görög pénzváltók az agorán (piactéren) felállított asztalokon végezték tevékenységüket.
Az újgörök „trapezu” szó asztalt és bankot is jelent.
Más források szerint a bank szó az olasz „banca” (pad) szóból ered, utalva a pénzváltók
padjaira.

A pénzhelyettesek (kereskedelmi váltó, bankváltó) tehát hitelviszonyt testesítettek meg, azaz
hitelnyújtás révén kerültek a gazdaságba, növelve a forgalomban lévő pénz mennyiségét. Az
így keletkező pénz azonban a hitel visszafizetésekor automatikusan megsemmisül (kikerül a
pénzforgalomból).
Erről szól a pénzfejlődés következő fejezete: a modern pénz, a hitelpénz korszaka.
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2. A modern pénz
A gazdaság pénzellátása, a pénz fizikai helyváltoztatása fémpénzek (arany, ezüst) esetén a
következő:
- ha a forgalom pénzigénye nő, akkor az arány a házi pénztárakból (trezorokból) a gazdaságba áramlik (kincsből pénz lesz),
- ha a forgalom pénzigénye csökken, akkor a felesleg a házipénztárak trezorjaiba kerül
(pénzből kincs lesz).
Az arany (ezüst) különleges helyzete a belső értékkel rendelkező árupénz mivoltából adódik.
(kincsként tartható, áru is és pénz is).
Más a helyzet a pénzhelyettesekkel, a modern pénzzel.
A modern pénz már áruként nem funkcionáló, tehát belső értékkel nem rendelkező, mesterségesen teremtett eszköz. A gazdaságba való bekerülése (teremtése), ill. onnan történő kikerülése (megsemmisülése) a bankrendszer létrejöttével történik.
A modern bankrendszer szereplői:
- központi bank (jegybank),
- kereskedelmi bankok,
- nem monetáris pénzintézetek
Mivel a bankrendszer történeti fejlődésében először a kereskedelmi bankok jelentek meg,- ezt
hívják egyszintű bankrendszernek - így először tekintsük át a kereskedelmi bankok tevékenységét.
2. 1. A kereskedelmi bankok
A kereskedelmi bankok meghatározó szerepet vállalnak a pénzügyi közvetítés lebonyolításában, azaz a megtakarítók és a megtakarítások felhasználói közötti kapcsolat létrehozásában.
A kereskedelmi bankok fejlődéstörténete két lépésben határozható meg:
 letéti intézményként funkcionáló bankok,
(tulajdonképpen értékmegőrzők)
- bizonylat kiállítása az aranyról,
- 100 %-os tartalékképzés (az ügyfél pénzéhez nem nyúlnak, azt külön kezelik!).


betéti és hitelintézményként funkcionáló bankok
- a letétesek (betétesek) nem egyszerre veszik ki a pénzüket,
- rész osztalék elven működő betétgyűjtés és hitelezés, /a betétek kifizetése
nem egy időben történik, így azok (egy része) a lejáratig hitelként felhasználható/.

Hazánkban a betétesek védelmét intézményesen védi az 1993. június 30-án létrejött Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA). Az OBA.-nak nagy szerepe van a pénzügyi válságok idején.
(lásd 1992. és 2008.)
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2. 1. 1. A kereskedelmi bankok tevékenysége

A kereskedelmi bankok által végzett tevékenységeket (ügyleteket) négy csoportra lehet osztani:
• Passzív bankügyletek (pl. betétgyűjtés),
• Aktív bankügyletek (pl. hitelnyújtás),
• Fizetési forgalom lebonyolítása
- belföldi (nemzeti) pénzforgalom,
- nemzetközi pénzforgalom
• Bankszolgáltatások
- értékpapírral kapcsolatos bankszolgáltatások,
- valuta, deviza ügyletek,
- befektetési tanácsadás,
- lízing,
- faktoring
- széfszolgáltatás
- stb.
2. 1. 2. Passzív bankügyletek

Különböző pénztulajdonosok (magánszemélyek, vállalatok, más bankok stb.) pénzt helyeznek el a bankban, ezzel a banknak tartozása keletkezik a pénztulajdonosokkal szemben.
A passzív bankügyletek jellemző formái:
- betétgyűjtés,
- banki értékpapír kibocsátása
- hitelfelvétel (jegybankból, más kereskedelmi banktól)
A betétek a betételhelyezők szerint lehetnek:
- lakossági,
- vállalati,
- költségvetési,
- bankközi betétek.
A betétek lekötésének időtartama szerint megkülönböztethetünk:
- látra szóló,
- lekötött és
- takarékbetéteket.
2. 1. 3. Aktív bankügyletek
Az aktív bankügyletek révén a bank pénzkihelyezést végez, ezzel követelése keletkezik a
pénzelfogadókkal szemben.
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Az aktív bankügyletek jellemző formái:
•
•
•
•

hitelnyújtás,
betételhelyezés
- más kereskedelmi bankoknál
- jegybanknál (pl. kötelező jegybanki tartalék, lásd jegybank)
követelést megtestesítő értékpapír vásárlás (pl. államkötvény)
tőkeérdekeltség szerzése (pl. induló vagy jó kilátásokkal rendelkező vállalkozásokban)

2. 1. 4. A fizetési forgalom lebonyolítása
A fizetési forgalom a pénztulajdonosok közötti pénzmozgás lebonyolítását jelenti. Ekkor
tehát a bank nem saját pénzeszközeinek a konvertálását végzi, hanem más gazdasági szereplők közötti pénzmozgásokat végzi el díj ellenében, megbízásuk alapján.
A forgalomban lévő pénz két technikai formát ölt:
- számlapénz és
- készpénz.
A fizetési forgalom irányát tekintve lehet:
- nemzeti (belföldi) pénzforgalom,
- nemzetközi (külföldi) pénzforgalom.
Ezekről részletesen a jegyzet 12. fejezetében olvashatunk.
2. 2. A jegybank (központi bank) szerepe a gazdaságban
A jegybank – a bankok bankja – fontos szerepet tölt be a pénzügyi rendszer működésében.
A bankrendszer csak akkor tudja ellátni a feladatát, ha a gazdasági szereplők bíznak ezekben
az intézményekben. (a hitelt jelölő latin creditum szó bizalmat jelent)
A bankrendszer fejlődésének „hőskorában” a letéti intézményekből kialakulnak a betéteket
gyűjtő, hiteleket nyújtó üzleti bankok.
Kezdetben semmilyen felsőbb irányító szerv nem ellenőrizte ezen bankok tevékenységét, így
bankcsődök tömegével kellett szembenéznie a gazdasági szereplőknek.
A jegybankok létrejötte tehát első lépésben a bankcsődök elkerülését célzó bizalmi kérdés
volt. A következő fontos lépés a jegybank monopólium elfogadása volt, megteremtve a lehetőségét a pénzmennyiség hatékony szabályozására.
A központi bank:
- őrködik az ország pénzének értékállósága felett,
- biztosítja az ország fizetőképességét.
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A fenti kardinális feladatokat az alábbi konkrét tevékenységeken keresztül végzi:
- a pénzkibocsátás (az adott gazdaság egészére érvényes hatókörrel bíró jegybankpénzt csak a jegybank bocsáthat ki (lásd 2. 4. fejezet),
- a pénz mennyiségének szabályozása (lásd pénzügyi politika fejezet),
- pénzintézeti számlák vezetése,
- a központi költségvetésen keresztül az államháztartással finanszírozási kapcsolat
fenntartása,
- árfolyampolitikai döntések,
- a központi banknál lévő arany- és devizatartalék menedzselése.
A jegybankok létrejöttéig az ún. egyszintű bankrendszerről beszélhetünk, ahol a kereskedelmi
bankok tartották a kapcsolatot a magánszféra szereplőivel. Azt a bankrendszert, amelyben a
jegybank a hitelintézeteken (és pénzügyi vállalkozásokon) keresztül hajtja végre a monetáris
politika gyakorlatát, kétszintű bankrendszernek nevezzük.
A kétszintű bankrendszer második szintjén a kereskedelmi bankok mellett szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek (ezeket nevezi a szakirodalom összefoglalóan hitelintézeteknek), valamint pénzügyi vállalkozások vannak.
A kétszintű bankrendszer „három érintettjének” (jegybank, pénzügyi intézmények, magán- ill.
állami szféra) kapcsolatát mutatja be az 1. számú ábra.
1.

ábra

Jegybank

Pénzügyi intézmények

Pénzügyi
vállalkozások

Hitelintézetek

Bankok

Szakosított
hitelintézetek

Szövetkezeti
hitelintézetek

Gazdasági szektor. Háztartási szektor. Államháztartás.

A jegybank jogszabályokban és jegybanki rendeletekben szabályozza:
- a pénzforgalmat,
- adatszolgáltatás módját és körét,
- a kereskedelmi bankok tevékenységét meghatározó momentumokat: kötelező
jegybanki tartalék, likviditási tartalék,
- jegybanki kamatokat (alap, marginális, refinanszírozási, napi),
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- nemesfémekkel, devizákkal, külföldi pénznemekkel kapcsolatos banki tevékenységeket.
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások között alapvető különbség az általuk végezhető
pénzügyi szolgáltatásokban van!
A hitelintézetek között szereplő három intézményforma különbsége is a pénzügyi szolgáltatások skálájában nyilvánul meg.
A hitelintézetek közül a bankok a pénzügyi szolgáltatások teljes körét végezhetik.

Tekintsük át a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját:
A pénzügyi szolgáltatásokat szokás pénzügyi alapszolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra bontani.
a) Pénzügyi alapszolgáltatások:
- betétgyűjtés
- hitelnyújtás
- pénzforgalmi szolgáltatás
- lízing
- kezesség, bankgarancia
- letéti szolgáltatás
- széfszolgáltatás
- hitelreferencia szolgáltatás
- készpénz helyettesítők (pl. bankkártyák) kibocsátása
- valuta, deviza tevékenység
- váltó, csekk forgalom.
b) Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások
- pénzügyi ügynöki tevékenység
- pénzváltás (belföldi-külföldi pénzeszköz)
- pénzfeldolgozói tevékenység (a pénz ellenőrzése)
- elszámolás forgalom (elektronikus átutalás).
A pénzügyi vállalkozások a fenti szolgáltatások közül nem végezhetnek:
- betétgyűjtést,
- pénzforgalmi szolgáltatást,
- nem fogadhatnak el külső szereplőtől visszafizetendő pénzeszközt.
A szakosított hitelintézet tevékenységét külön törvény szabályozza, és csak az e törvényben
szabályozott pénzügyi szolgáltatásokat végezheti. Ilyen intézmény pl. a lakástakarék pénztárak, a Magyar Fejlesztési Bank, a Jelzálog Hitelintézet stb.
A szövetkezeti hitelintézetek jellemzően a kisvállalkozások és a lakosság számára nyújtanak
szűk körű pénzügyi szolgáltatást. (betétgyűjtés, pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások, pénzváltás)
Két formája :
- a takarékszövetkezet és
- a hitelszövetkezet.
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2. 3. Pénzügyi közvetítő intézmények
A modern bankrendszer szereplői között említettük a nem monetáris pénzintézeteket. Ezek a
szervezetek a teljes pénzügyi közvetítő rendszer részei, ezért itt tárgyaljuk őket.
A pénzügyi közvetítés általános sémája a következőképpen ábrázolható:
2. ábra
A megtakarítások
végső felhasználói

1

Pénzügyi közvetítő
intézmények

2

1
Megtakarítások
2

Jelölések:
1. pénz
2. pénzügyi eszközök
A pénzügyi közvetítő intézmények legfontosabb intézményei:
- az értékpapírpiacok,
- a bankrendszer,
- egyéb, nem monetáris pénzügyi intézmények.
A szakirodalomban közvetlen tőkeáramlásnak nevezik azokat a folyamatokat, amikor a
megtakarító közvetlenül bocsátja megtakarításait a kiválasztott felhasználó rendelkezésére.
Közvetett tőkeáramlás esetén a megtakarító a közvetítő intézményekkel áll kapcsolatban.
A 3. ábrán a közvetlen és a közvetett tőkeáramlás intézményeit láthatjuk:
3. ábra
Tőkeáramlás

Közvetlen

Értékpapírpiac, tőzsde

Közvetett

Nem monetáris közvetítők

egyéb bankszerűen működő pénzügyi
intézmények

Monetáris
közvetítők

nem bank
jellegű
pénzügyi
intézmények

kereskedelmi
(betéti)
bankok

Ha a pénzügyi közvetítő intézményeket vizsgáljuk, megkülönböztethetünk:
• teljes értelemben vett pénzügyi közvetítő intézményrendszert és a
• piaci pénzügyi közvetítő intézményrendszert.
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A piaci pénzügyi közvetítő intézményrendszer nem tartalmazza a
- központi költségvetés
- az állami nyugdíj és egészségbiztosítási alapok
jövedelem újraelosztási hatásait.
(ui. ezek nem önkéntes, szuverén döntései az érintetteknek, hanem kényszer útján keletkező
jövedelemátcsoportosítások (TB, adók)
Az 4. ábrán a piaci közvetítő intézményrendszer szereplőit láthatjuk:
4. ábra

A. Közvetlen tőkeáramlás

A megtakarítások
végső felhasználói
- költségvetési és
- üzleti szféra
- háztartások

pénz
elsődleges
papír

Értékpapírpiacok,
tőzsde

pénz
elsődleges
papír

Megtakarítók
- költségvetési és
- üzleti szféra
- háztartások

B. Közvetett tőkeáramlás
Kereskedelmi
(Betéti) Bankok
Pénz
Elsődleges papír

Pénz
2) Nem monetális közvetítők
a) egyéb bankszerűen működő
pénzintézetek
Befektetési bankok
Lízingtársaságok
Befektetési alapok
egyéb

b) nem bankjellegű
pénzügyi intézmények

Biztosítótársaságok
Nyugdíjalapok
egyéb
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Közvetett papír

A megtakarító a jelenbeli pénzéért:
- vagy elsődleges papírt (a megtakarítás végső felhasználójának fizetési ígérete) kap,
- vagy másodlagos papírt (a pénzügyi közvetítőintézmény fizetési ígérete) kap.
A közvetlen és a közvetett finanszírozás eltérő jellegű kockázatot jelent:
- közvetlen finanszírozásnál a döntés és a kockázat a befektetőt terheli (lásd értékpapírpiac ill. tőzsde),
- közvetett finanszírozásnál a betétesektől összegyűjtött tőkét lejáratban, kockázatban és
összegben átalakítva „tálalják” a hitelfelvevőknek.
A közvetlen finanszírozás gyakorlatát egy későbbi fejezetben vizsgáljuk meg (értékpapírok,
tőzsde).
A közvetett finanszírozás „szereplőinek” jellemzőit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
• kereskedelmi bankok:
- forrásaik döntő része betétekből származik,
- a teljes pénzintézeti tevékenységet végezhetik,
- alapvető különbség a nem monetáris pénzintézetektől az, hogy befolyásolhatják a
forgalomban lévő pénzmennyiséget (monetáris közvetítők),
- fő feladatuk a kereskedelem és a termelés finanszírozása hitelezés útján.
•

befektetési bankok:
- fő feladatuk a tőkepiaci értékpapír-kibocsátások, befektetések megszervezése, lebonyolítása,
- nem igazán bankok, inkább értékpapír-műveletekre szakosodott intézmények.

•

lízingtársaságok:
- befektetett eszközök hosszú lejáratú finanszírozása a fő feladatuk,
(operatív lízing, pénzügyi lízing, visszlízing).

•

befektetési alapok:
- az alap által kibocsátott befektetési jegyek képezik a vagyonát,
- a tőke befektetése mindig az előre meghatározott eszközökbe történik
- értékpapír alapok
- ingatlan alapok
- két alapvető fajtája a nyílt végű és a zárt végű alap (nyílt végű esetén a befektetési
jegyek bármikor visszaválthatók, zártvégűek csak a lejáratkor).

•

nem bankjellegű pénzügyi intézmények
(biztosítótársaságok, nyugdíjalapok)
- munkavállalók önkéntes megtakarításait halmozzák fel
- biztosítási befizetésekből (élet, vagyon) halmoznak fel összegeket és általában befektetik a tőkepiacon. (lásd biztosítások)

2. 4. A modern pénz lényege. A modern pénz teremtésének módjai
A pénz megjelenési formája:
- készpénz (pénzérme és papírpénz)
- számlapénz.
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A készpénz és a számlapénz gyakorlati szerepe ugyanaz, csak a megjelenési formájuk különböző. Minél fejlettebb egy ország pénzügyi rendszere annál szélesebb körű a készpénzkímélő
fizetési módok alkalmazása.
Ha a pénzmennyiséget vizsgáljuk egy országban, egy nagyon fontos megkülönböztetést kell
tennünk:
Eszerint meg kell különböztetnünk a
• jegybankpénzt és a
• kereskedelmi bankpénzt.
A két pénz hatókörében más!
A jegybank által teremtett pénzt „nagy erejű pénznek” vagy más néven monetáris bázisnak
nevezik.
Technikai megjelenési formáját tekintve a jegybank számlapénzt teremt, és azt váltják át
készpénzre (bankjegyre).
A kereskedelmi bank által teremtett pénz csak számlapénz formát ölthet.
A kereskedelmi bankpénz – amely számlapénz lehet – csak adott ügyfélkörön beül érvényes,
míg a jegybankpénz a gazdaság egészére érvényes hatókörrel bír.
Banküzemtani megközelítéssel élve a pénz nem más, mint a bankkal szembeni követelés –
szaknyelven bankpasszíva.
Ebből az is következik, hogy a pénz csak a bankrendszeren kívül értelmezhető. Ezért a kereskedelmi bankoknál lévő jegybankpénz (készpénz) és jegybanki betét nem tekinthető pénznek.
Abból a szempontból, hogy a pénz mikor képes betölteni a pénzfunkciókat, megkülönböztetünk:
• M 1 = azaz szűken értelmezett, tranzakciós pénzt, amely azonnal képes betölteni a pénzfunkciókat (készpénz, látra szóló betétek)
• M 2 = M 1 + lekötött betéteket.
Összefoglalva a modern pénz:
•
•

olyan bankpasszíva (bankkal szembeni követelés), amely képes betölteni pénzfunkciókat, ill.
csak a bankrendszeren kívül értelmezhető.

A modern pénz „életútja” a gazdaságban a következő:
•
•

a pénz bekerül a gazdaságba, amit pénzteremtésnek nevezünk
- hitelnyújtással, ill.
- a bank külföldi deviza vásárlásával,
a pénz kikerül a gazdaságból, amit pénzmegsemmisülésnek nevezünk
- a hitel visszafizetésével, ill.
- a bank deviza eladásával.
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A pénzelméleti megalapozástól eltekintve azt mondhatjuk, hogy a bankrendszer egészét tekintve a pénzteremtés sokszorozódó – multiplikatív – módon meg végbe. Ez azt jelenti, hogy
egységnyi jegybankpénznek a bankrendszerbe történő bekerülése további pénzteremtést
eredményez.
1
m=
t
m = multiplikátor
t = a kereskedelmi bank jegybank által előírt kötelező tartalékrátája
Ha például a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátája 10%, egy egységnyi pénz tízszeresére növekszik.
1
m=
= 10 (Egy egységnyi jegybankpénzből 10 egységnyi hitel nyújtható.)
0,1
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3. A pénzügyi politika
A modern gazdaságok kiegyensúlyozott működésének alapvető feltétele a
• gazdasági növekedés biztosítása (GDP),
• az állami költségvetés egyensúlyának megőrzése,
• az egyes gazdasági évek költségvetési hiányaiból összegződő államadósság
kezelhető szinten tartása,
• a fizetési mérleg egyensúlyának (többletének) biztosítása,
• a meghatározó makrogazdasági piacok egyensúlyának fenntartása:
- munkapiac – munkanélküliség,
- pénzpiac – infláció.
A fenti kardinális feladatok együttes kezelése igen nehéz feladat elé állítja a gazdaság irányítóit. Az esetek nagy részében az egyik tényező javulása a másik romlásával jár.
Modern piacgazdaságokban az államnak nagy szerepe van abban, hogy a pénzügyi rendszer
zavartalanul működjön.
A pénzügyi rendszert befolyásoló állami intézkedések eszközeit, a befolyásolás módját pénzügyi politikának nevezzük.
A pénzügyi politika felépítését láthatjuk az 5. ábrán.
5. ábra
Pénzügyi politika

Monetáris politika

Pénzpolitika

Hitelpolitika

Fiskális politika

Költségvetési politika

Devizapolitika

Adópolitika

3. 1. Monetáris politika
A monetáris politika a gazdaság pénzkínálatát szabályozza, ezzel párhuzamosan antiinflációs
célokat is el kíván érni.
A gazdaság pénzkínálata az alábbi összefüggéssel írható le:
MS = m  MB
ahol MS – a pénzkínálat
m – a korábbiakban megismert multiplikátor
MB – a monetáris bázis (lásd 2. 4. fejezet)
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A központi bank az alábbi eszközökkel tud hatni a pénzkínálat alakulására:
• direkt befolyásolási eszköz
- kamatszabályozás
- a kihelyezhető hitelek globális összegének szabályozása (hitelkontingensek)
Jól működő piacgazdaságokban ezeket az eszközöket ritkán alkalmazzák.
•

indirekt eszközök
- kötelező tartalékráta
- refinanszírozás (rediszkont politika)
- kamatpolitika
- nyílt piaci műveletek
- erkölcsi ráhatás.

Az alábbiakban az indirekt eszközöket ismertetjük vázlatosan.
3. 1. 1. Kötelező tartalékráta
A kötelező tartalékráta a bankok pénzteremtési lehetőségeit (hitelkihelyezését) igyekszik korlátozni azáltal, hogy kötelezően előírja azt, hogy a betéteik után mekkora hányadot kell jegybankpénzben tartani (tehát ezt az összeget nem hitelezheti ki).
A tartalékráta kiszámolása a következő:
Tartalékráta =

Készpénz + jegybanki betét
A ker eskedelmi bank összes betétje

Ha a tartalékrátát növelik, a kereskedelmi bankok kevesebb hitelt tudnak nyújtani, ezzel a
gazdaságban levő pénzmennyiség csökken.
Ha a tartalékrátát csökkentik, a kereskedelmi bankok hitelezési lehetősége nő, a gazdaságban
lévő pénzmennyiség nő.
Példa: Legyen a kereskedelmi bank összes betétje 100 egység, a tartalékráta pedig 10%. Így:
Készpénz + jegybanki betét
(10% =
)
100
a kereskedelmi bank a 100 egységnyi betétállományának 10%-át, azaz 10 egységnyi
pénzt köteles jegybankpénzben tartalékban tartani.
Ha a tartalékráta 15%-ra nő, akkor már a 100 egységnyi betét 15-%-át, azaz 15 egység
pénzt köteles a bank tartalékolni.
Ezzel a kiindulási állapothoz képest 5 egységnyi pénzzel csökken a pénzkínálat.
Ha a tartalékráta 5%-ra csökken, akkor a 100 egységnyi betétállománynak csak az 5%át (5 egységnyi jegybankpénzt) kell tartalékolni, így a gazdaságba hitel formájában kihelyezhető pénz (pénzkínálat) 5 egységnyi pénzzel nő a kiindulási állapothoz képest.
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3. 1. 2. Refinanszírozás
A kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek mögött jegybanki forrás áll.
A refinanszírozás pénzmennyiség szabályozó hatása a jegybanki hitelkeret változtatásán alapul:
- Ha a hitelkeret nő, akkor a kereskedelmi bankok hitel kihelyezési lehetősége is
nő.
- Ha a hitelkeret csökken, akkor a kereskedelmi bank is kevesebb hitelt tud nyújtani, így a gazdaságban a pénzkínálat csökken.
A refinanszírozási politikához tartozik a rediszkontpolitika is, amely a váltóforgalommal kapcsolatos fogalom. Lejárat előtt a váltót forgathatják, ekkor a hátralevő időszakra esedékes
kamat levonásával leszámítolják, azaz diszkontálják ./ Lásd pénzügyi számítások./ Ha a kereskedelmi bank nyújtja be a váltót a jegybankhoz leszámítolásra, akkor rediszkontálásról,
vagy más néven viszontleszámítolásról beszélünk.
A viszontleszámítolással a kereskedelmi bank jegybankpénzhez jut.
3. 1. 3. Kamatpolitika
A kereskedelmi bankok refinanszírozási hitelformában juthatnak pótlólagos forráshoz a jegybanktól.
Ha a jegybanktól pl. 8%-os kamatra kapnak a kereskedelmi bankok refinanszírozási hitelt, és
13%-os kamatra adják hiteleiket a kereskedelmi bankok a magánszféra számára, akkor egy
meghatározott nagyságú hitelkereslettel számolhatnak.
Ha a jegybank a refinanszírozási hitel kamatát 8%-ról pl. 12%-ra emeli, akkor a pénzintézetek
kénytelenek a hitelkamatlábaikat 13%-ról legalább 15-16%-ra emelni. Ekkor a magánszféra
hitelkereslete csökken.
A refinanszírozási hitelkamatláb csökkentésével ellenkező folyamatok játszódnak le. (A magánszféra hitelkereslete nő.)
3. 1. 4. Nyílt piaci műveletek
A nyílt piaci műveletek során a központi bank állampapírok adásvételével befolyásolja a forgalomban levő pénzmennyiséget. A jegybank visszavásárlási megállapodásokat (repókat) köt
a kereskedelmi bankokkal, amelyek révén el tudja érni a pénzmennyiség szabályozását az
alábbi módon:
- Ha a jegybank eladja az állampapírokat a kereskedelmi bankoknak, akkor a kereskedelmi bankok hitelezésre fordítható pénzmennyisége csökken.
- Ha a jegybank megveszi az állampapírokat, akkor a kereskedelmi bankok hitelezésre fordítható pénzmennyisége nő.
3. 1. 5. Erkölcsi ráhatás
Az előző befolyásolási eszközökkel ellentétben az erkölcsi ráhatás nem számszerűsíthető
módszer. Eszközei a személyes megbeszélések, egyeztetések (a jegybank és a kereskedelmi
bankok között), a változások nyilvánossá tétele, tanácsok, durva esetekben politikai nyomásgyakorlás is lehetséges.
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3. 2. Költségvetési politika
A gazdaságpolitika alapvető célja a gazdasági ciklusok ingadozásainak kezelése, a gazdasági
növekedésen keresztül a munkanélküliség és az infláció mértékének csökkentése. A költségvetési politika ezt a célt szolgálja automatikus és diszkrecionális eszközök igénybevételével.
Automatikus befolyásolás érhető el a gazdaságban:
- az adózás szabályozásával,
- a munkanélküliség kezelésével.
A diszkrecionális szabályozás eszközei a következők:
- adókulcsok változtatása,
- közmunkák,
- eseti kifizetések.
A fenti eszközöket vetheti be az állam, gazdasági növekedés ill. recesszió esetén, a megfelelő
módon és irányban változtatva az eszközöket.
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4. Államháztartás

A modern államok létrejöttével egyre világossá vált, hogy a társadalmi-gazdasági élet több
részterületét nem lehet a piac kíméletlen törvényei szerint működtetni. Ezeken a területeken
szükségessé vált az állami szerepvállalás biztosítása.
Ilyenek:
-

oktatás,
egészségügy,
közjavak (utak, közművek stb.),
honvédelem, rendvédelem,
igazságszolgáltatás,
az államigazgatás működtetése (közalkalmazottak, köztisztviselők).

Az állami beavatkozásra szükség van, a vita általában azon szokott lenni, hogy az milyen
mértékű legyen, és milyen módszerekkel történjen.

A Magyar Köztársaság éves költségvetésének fő tételei a következők:
-

központi költségvetés
központi költségvetési szervek
önkormányzatok
elkülönített állami pénzalapok (2006. évi CXXVIII. tv.)
társadalombiztosítási alap

4. 1. A központi költségvetés
A központi költségvetés bevételi és kiadási tételekből épül fel.
A központi költségvetés bevételeinek döntő része az adókból, illetékek, vámok beszedéséből
tevődik össze.
A központi költségvetés bevételi és kiadási tételei az adott években az 1. sz. táblázatban, a 6.
számú ábrán pedig a 2008. évi tervezett kiadások láthatók.

21

1. táblázat
A központi költségvetés
1990. évi CIV. tv., 2001. évi LXXV. tv., 2006. évi XCIX. tv., 2005 évi CLIII. tv., 2006. évi
CXXVII. tv.
A költségvetés felépítése / milliárd Ft./
Bevétel
Gazdálk. szerv.
befiz.
Társasági adó

1991
231,6

2000
468,3

2005
849,4

2006
819,3

101,0

273,2

430,0

455,9

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
Ökoadó: energiaadó
-Környezetterhelési
díj
Bányajáradék
Játékadó

-

-

91,4

106,9

-

-

12,7
3,2

12,0
9,0

27,9
-

13,7
27,9

22,8
64,4

28,7
70,7

Egyéb befiz.

8,6

16,9

21,2

24,0

Egyéb központosított

-

-

165,1

105,1

Fogyasztáshoz kapcsolódó adók
Általános Forg. adó
Jöv. adó és reg. adó

311,7

1659,7

2524,3

2559,1

158,6
153,1

1153,7
505,9

1785,3
738,8

1791,0
768,1

-ebből reg. adó

81,1
133,9

755,2

1113,0

1201,0

Lakossági befizetések
SZJA (78,5 %)

122,6

695,7

997,8

1095,5

Egyéb lakossági adó

6,6

5,0

3,4

3,5

Magánszemélyek külön
adója
Illetékek
4,7

54,4

111,8

102,0
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1991
Kiadás
Gazdálkodó szer- 66,1
vek tám.
Egyedi normatív
tám.
Műsorszolgáltatás

2000
168,8

2005
-

2006
-

69,2

113,1

95,3

12,6

45,9

46,5

Egyéb
Mg. élelmiszeripar
-exporttámogatás
Piacra jutási támogatás
Agrártermelési
tám.

4,5

-

-

-

25,7
2,5

49,5

-

-

81,6

47,5

-

-

31,3
Fogyasztói árkiegészítés
Központi beruházás 30,6

82,8

117,7

126,4

122,8

48,9

28,9

Lakástámogatások

49,9
127,5

222,6
422,4

216,0
777,4

270,8

326,3

476,2

76,9

141,1

148,0

18,9

25,7

25,3

1531,6

2038,5

1821,0

1248,7

1274,7

TB alap garancia
Támogatások: család
szociális
egyéb
Központi ktg.vetési
szervek
Szakmai fejezeti
kez. előirányzat
Fejezeti egyensúlyi
tartalék

20,5
13,6

6. ábra

A magyar állam tervezett kiadása 2008-ban (md. Ft) /főbb tételek/
13.578 (100%)
60 % jóléti kiadások - 8187 (+6,5 %)

40 % nem jóléti kiadások – 5391

56 % nyugdíj, szociális juttatások - 4598
(+9,2%)

35 % gazdasági funkciók – 1912 (-5,8 %)

- 58 % nyugdíj – 2677 (+12, 3 %)
- 11 % családi pótlék, gyermekek utáni juttatások – 531 (+8,5 %)
- 10 % táppénz, anyasági, rokkantsági
ellátások – 476 (+5,0%)
- 3 % munkanélküli ellátások – 139
(+2, 6 %)

-

42 % közlekedés, távközlés –
796 (-25 %)
18 % agrárium – 353 (-2,9 %)
16 % környezetvédelem – 287
(25,4 %)

18 % oktatás - 1478 (+2,2 %)

33 % állami működés – 1764 (+8,3 %)

- 23 % óvoda, általános iskola – 422 (-4,2 %)
- 28 % felsőoktatás – 418 (+1,0 %)
- 17 % középfokú oktatás – 254 (+5,6 %)

-

15 % egészségügy - 1203 (+0,8 %)

-

- 60 % gyógyító-megelőző kassza – 718 (+0,8)
- 29 % gyógyszerár támogatás – 349 (-4,2%)

-

60 % közigazgatás – 1054
(+11,5 %)
25 % rendvédelem, közbeszerzés – 462 (+0,3 %)
14 % honvédelem – 247 (+11,5
%)

7 % lakásügy, települési szolgáltatás - 547
(+9,6 %)

32 % államadósság-kezelés és egyéb költségek – 1715 (+7,4 %)

- 35 % lakásépítési támogatás 191 (-15,4 %)
4 % civil szféra (sport, kultúra…) – 361 (+6,2
%)

-

65 % kamat… - 1111 (-0,2 %)
35 % egyéb – 604 (+24,9 %)

- 64 % kultúra (rádió, TV) – 233 (+5 %)
- 19 % sport – 69 (+9,2 %)
- 10 % vallás, hitélet – 35 (+3,5 %)
- 1 % pártok – 3 (0 %)

Az adók, vámok, illetékek részletes tárgyalása az 5. fejezetben történik majd.
A 6. számú ábrán a zárójelben lévő értékek a változást mutatják az előző évhez képest.
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4. 2. Központi költségvetési szervek
A központi költségvetés kiadási oldalán találjuk a:
- minisztériumok,
- országos szervek,
- védelem és egyéb fegyveres testületek,
- társadalmi önszerveződések támogatását.
4. 3. Önkormányzatok
Az államhatalmi és az államigazgatási rendszer második szintjén találjuk az önkormányzatokat. Hazánkban a központi feladatvállalásokat kiegészíti a helyi önkormányzati szinten végzett tevékenység.
Más országokban az ún. központosított modell működik, amikor is minden feladat központi
szinten kerül meghatározáson, helyi szinten csak a feladatok végrehajtása történik.
Az önkormányzati modell jellemzője, hogy sok feladat elvégzése a helyi szinten történik, ehhez viszont a központi költségvetés erőforrásokat biztosít:
- adóátengedés (SZJA), helyileg kivethető adók,
- állami támogatások,
- egyéb bevételek formájában.
4. 4. Elkülönített állami pénzalapok
Az állam, gazdasági, szociális stb. céljának teljesítéséhez létrehozhat elkülönített állami pénzalapokat. Ilyenek:
- Országos erdészeti alap
- Idegenforgalmi alap
- Kereskedelemfejlesztési alap
- Befektetés ösztönzési alap
- Központi ifjúsági alap
- Környezetvédelmi alap
- Foglalkoztatási alap
- Kisvállalkozói garancia alap
- Bérgarancia alap
- Stb.
4. 5. Társadalombiztosítási alap
A társadalombiztosítás fő feladatai:
- a nyugdíjak folyósítása
- az egészségügyi ellátás
- szociális jellegű kiadások finanszírozása.
Bevételi oldalán a munkáltatók és a munkavállalók befizetései állnak.
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5. Adók, társadalombiztosítás, vámok, illetékek
5.1. Alapfogalmak
Az adótan feladata:
1. Az adóelméleti összefüggések vizsgálata, a jogszabály alkotás elősegítése.
2. Az adózás bevonása az adóalanyok döntéseinek optimalizálásába.
3. A fizetendő adó meghatározatása.
Az adótan tárgya:
1. Természetes személyek adózása
2. Az egyéni vállalkozások adózása
3. Társas vállalkozások adózása
4. Non-profit szervezetek adózása
Az adótan viszonya a társtudományokhoz:
1. Az adótan része a vállalati gazdaságtannak. Egy adóoptimalizálási feladat nagyon hasonlít egy termelésoptimalizálási, finanszírozás-optimalizálási, beszerzés optimalizálási feladathoz.
2. Az adótan szorosan kapcsolódik a pénzügyhöz, a pénzügyi joghoz, a szociológiához.
5. 2. Az adóztatás célja, alapelvei, az adók rendszerezése
Az adóztatás általános alapelvei:
1. Közteherviselés elve
2. Megbízhatóság elve
3. Könnyen teljesíthetőség elve
4. Jutányosság elve
Az adóztatás általános céljai:
1. Pénzügy politikai célok (bevétel, adóforrás megőrzése)
2. Speciális célok
- elosztás politikai cél
- növekedéspolitikai cél
- ösztönzési cél (pl. export)
- foglalkoztatáspolitikai cél
- allokációs cél (a lakosságtól és gazdálkodó szervezetektől a központi költségvetésbe)
- egyéb.
Az adók rendszerezése, típusai .
Adóalanyok szerint:
- természetes személy
- jogi személy
- egyéb
Adóviselés alapján:
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- direkt adó (egyenes, pl. SZJA. TA, vagyonadó, gépjárműadó)
- indirekt adó (közvetett) /adóviselő ≠ adófizető/
Az adó tárgya szerint:
- jövedelmet terhelő
- jövedelemadó
- hozadéki adó
- vagyont terhelő
. Az adó felhasználása szerint:
- általános adó
- céladó
Az adó mértéke szerint:
- lineáris
- progresszív
- degresszív

- átlagadókulcs
- határadókulcs

Jogosultság szerint:
- központi
- helyi
- vegyes
Adóztatás jellege szerint:
- kötelező
- fakultatív
Az adó megjelenése szerint:
- pénzbeli
- természetbeni
Közgazdasági funkciója szerint:
- költséget befolyásoló
- nyereséget alakító
- nyereség felhasználását érintő
- eszközállomány adóztatása
- vagyon- és árumozgás
- hozadék
- fedezeti funkció
- befolyásolási funkció
- arányosítási funkció

- árbevételt alakító

Időbelisége alapján:
- folyamatos
- egyszeri
Behajtás módja alapján:
- önadózás
- levonás
- kivetés
- behajtás
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Üzemgazdasági folyamat szerint:
A. Eszközök adóztatása

- eszközbeszerzés

- ingatlanbeszerzés
- import
- eszközállomány
- állami vagyon
- telek
- gépjármű
- eszközhasználat adóztatása - munkaerő
- föld
B. Vállalkozási teljesítmény adóztatása:
- általános adóztatás (ÁFA)
- különleges adóztatás (Fogyasztási adó)
C. Vállalkozási eredmény adóztatása:
- eredményadóztatás (Társasági adó)
- osztalék adóztatása (Osztalék adó)
D. Vagyonátszállás adóztatása:
- örökség, ajándékozás, ingyenes jóváírás
Kötődés szerint:
- tulajdoni adók
- forgalmi adók
- fogyasztási adók
- vámok
Az adóztatás jogi alapjai alapján:
- nemzetközi egyezmény
- törvény
- önkormányzati rendelet
5. 3. Az adózás rendjéről (Art.)szóló törvény 2003. évi XCII. tv.
Cél:
-

Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.
Adott területen egységes normák alkalmazása minden adónemre.

Alapelvek: 1 – 2 §
- az adóhatóság mérlegelési joga (csak törvényes keretek között)
- megkülönböztetés nélküli eljárás (állampolgárság stb. szerint)
- tájékoztatási kötelezettség (adóhatóság részéről)
- jóhiszemű joggyakorlás (adózás részéről)
- méltányosság (a törvényi feltételek megléte esetén)
- szerződést, ügyletet valódi tartalmuk szerint kell minősíteni
- kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapján kell
minősíteni
- az adókötelezettséget nem érinti a jogellenesség vagy a jó erkölcs sérelme
- adójogviszonyban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni (rendeltetésellenes
joggyakorlás becslésre adhat alapot)

Adókötelezettség
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bejelentés, nyilatkozattétel
adó-megállapítás
bevallás
adófizetés és előlegfizetés
bizonylat-kiállítás, megőrzés
nyilvántartás vezetése (könyvvezetés)
adatszolgáltatás
adólevonás, adóbeszedés
5.4. Az egyes adónemek, társadalombiztosítás, vámok, illetékek

Személyi jövedelemadó (SZJA) 1995. évi CXVII. tv. ( )


alanyai:
- magánszemélyek
- egyéni vállalkozók



jellemzői: személyi jellegű, általános, progresszív, több csatornán kedvezményez

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv (tm)
Jellemzõi

2003. évi
új adónem

"keverék" tv.

Kiváltja:
- társasági adó
- osztalék adót
- általános forgalmi
adót
- cégautó adót
- váll.: SZJA átalányadót
A törvény hatálya
kiterjed a szakképzési hozzájárulással
összefüggő kötelezettségekre is.

komplex

Egy helyen
szabályoz
- anyagi
- eljárásjogi
kérdéseket

központi
költségvetés
bevétele

APEH
Írja be a beosztást

hatásköre

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) 2005. évi CXX. tv., 2006. évi CXXXI.
tv.
Alanya: csak magánszemély lehet
Jellemzői: meghatározott foglalkozási körben (zenész, színész stb.) forintban kapott jövedelmekre 25 millió forintos bevételi határig.

28

Társasági adó és osztalékadó 1996. évi LXXXI. tv. (tm)
Az adó alanyai: Gazdasági társaságok és a törvényben felsorolt szervezetek. (szövetkezet,
ügyvédi iroda, stb.)
Jellemzői: A számviteli törvényben szabályozott könyvvitel segítségével meghatározott adózás előtti eredmény adóztatása a törvényben meghatározott felvételek szerint. (pl.
adókedvezmények)
Különadó és hitelintézeti járadék 2006. évi LIX. tv., 2006. évi CXXXI. tv.
Az adó alanya és jellemzői:
Különadó

Adó alanya

Magánszemély
(2. §)

Egyéni
vállalkozó

Járadék

Társas
vállalkozás
(3. §)

Hitelintézet
(3. §), (4. §)

Különadó: Lásd:
Társas váll.
Adó mértéke

4%

Évi összevonandó jövedelem nyugdíjjárulék-alap
felső határát
(2007-ben:
6.748.850 Ft)
meghaladó
rész

4%
A vállalkozói
bevételnek a
vállalkozói
költségeket
meghaladó
része.
Átalányadó
esetén: az
átalányadó
alap
Evás: nem
fizet

4%

5%

+ Külföldön
elért jövedelem nélkül
számított
adózás előtti
eredmény
+ növelő
- csökkentő

Banki kihelyezett hitelre kapott kamat, ha
utána állami
kamattámogatásban, kamatkiegyenlítésben
részesül
Negyedévente
(követő hó 12.
napjáig)

Vagyonadók 1991. évi LXXXII. Tv. (tm)
Gépjárműadó
 Belföldi gépjármű adója
 Külföldön nyilvántartott gépjárművek adója
Az adó alapját a gépjármű teljesítménye, tömege illetve külföldön nyilvántartott gépjárművek
esetén a fuvarozás jellege szerint számítjuk.
Luxusadó 2005. évi CXX. tv.
Az adó tárgya: 100 millió forintnál nagyobb értékű lakás illetve üdülő.
Az adó mértéke: Az ingatlan számított értékének 100 millió forint feletti rész 0,5 %-a.
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Helyi adók 1990. évi C tv. (tm)

Helyi adók rendszere

Vagyoni típusú

Építményadó

Helyi iparûzési adó

Telekadó

Magánszemélyek
kommunális adója

Kommunális jellegû

Vállalkozók
kommunális adója

Idegenforgalmi
adó

Ökoadók I.
Környezetvédelmi termékdíj 1995. évi LVI. Tv. (tm)
- közvetlenül szennyező termékek
- kőolaj
- gumiabroncs
- hűtőberendezés
- hulladékká váló termékek
- csomagolás
- akkumulátor
Környezetterhelési díj 2003. Évi LXXXIX. tv.
- levegőterhelési díj
- vízterhelési díj
- talajterhelési díj
Energiaadó 2003. évi LXXXVIII. tv.
Cél: Környezet védelem, környezeti károk, energiaárba építése, energiatakarékosság.
Ökoadók II.
Bányajáradék 1993. évi XLVIII. tv.
Cél: állami részesedés a bányavállalkozás által kitermelt és tulajdonában kerülő ásványi
nyersanyag és geotermikus energia után (pl. kitermelt kőolaj 12 %-a)
Egyéb fizetési kötelezettségek, járulékok és bírságok
- erdőfenntartási járulék
- tenyésztési hozzájárulás
- földvédelmi járulék (bírság)
- halászatfejlesztési hozzájárulás
- halvédelmi bírság
- vízhálózat járulék
- csatornabírság
- vetésbiztosítási járulék
- környezetvédelmi bírság
- vadvédelmi hozzájárulás és bírság
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Egyéb adók és adó jellegű kötelezettségek
Szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI tv.
Rehabilitációs hozzájárulás 1991. évi IV.tv.
Munkavállalói, munkaadói, vállalkozási járulék 1991. évi IV. tv. (tm)
Játékadó 1991. évi XXXIV. tv. (tm)
Innovációs járulék 2003. évi XC. tv.
Kulturális járulék 1993. XXIII. tv. (tm)
Különleges helyzetek miatti befizetés
Általános forgalmi adó (ÁFA) 1992. évi LXXIV. tv. (tm)
Cél:
A fogyasztás megadóztatásával az állami bevételek elérése.
Jellemzői:
- többfázisú
- nettó (hozzáadott érték)
- forgalmi típusú
- általános
- fogyasztói
- közvetett
- semleges
- könnyen áttekinthető
- stabil költségvetési bevétel
- számlázásra kényszerít
Az adó tárgya:
- termékértékesítés
- közösségen belüli beszerzés
- szolgáltatásnyújtás
- termékimport
- termékexport
Adómértékek:
-

27 % (21,25
18 % (15,25)
5 % (4,76)
adómentes
-alanyi
-tárgyi
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Társadalombiztosítás 1997. évi LXXX tv. (tm)
Alapelvek

Kockázatközösség,
a részvétel
kötelező

a pénzbeli ellátás
és a nyugellátás
összege a járulékfizetéssel arányos

egységes nyilvántartási
rendszer, alapja a
foglalkoztató bejelentése,
nyilvántartása, ellenőrzés

fedezet - járulékok
és a munkáltató
hozzájárulás-fizetési kötelezettsége

Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások I. 1998. évi LXXXIV. tv.

1997. évi LXXXIII. tv. a
kötelezõ
egészségbiztosítási
ellátásról
eü. szolgáltatások
10 - 28.§

pénzbeli
ellátások
39 -49. §

baleseti ellátások
51 -60. §

háziorvosi
ellátás
11. §

terhességi
gyermekágyi
segély
40 - 42. §

baleseti eü.
szolgáltatás

fogászati
ellátás
12. §

GYED
42/A. - 42/D. §

baleseti
táppénz

járóbeteg ellátás
13. §

táppénz
43 - 49- §

baleseti járadék

fekvõbeteg gyógyintézeti
ellátás
14. §

egyéb ellátás
16 - 17. §

utazási kölség
megtérítése
22. §

árhoz nyújtott
támogatás
(gyógyszer, segédeszköz)
21. §

külföldi
gyógykezelés
27 - 28. §
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az állam az ellátások
fedezetés akkor is
biztosítja,
ha, a kiadások a
bevételeket meghaladják

Társadalombiztosítási és családtámogatási II. ellátások 1998. évi LXXXIV. tv.
Családtámogatás
Családi pótlék
1998. évi
LXXXIV. tv.
Társadalombiztosítási
6 -14. §

és

Anyasági támogatás
Gyermekgondozási
1998. évi
támogatás (GYES, GYET)
LXXXIV. tv.
1998. évi LXXXIV. tv.
családtámogatási
ellátások III. 1998.
évi LXXXIV.
29 - 33. §
19 - 24. §

TGYS
GYED

tv.

1997. évi LXXXI. tv.
a társadalombiztosítási
nyugdíjellátásról
Nyugdíjszolgáltatások
6. §

saját
jogú
nyugellátások

hozzátartozói
nyugellátások

öregségi

özvegyi

rokkantsági

árvaellátás

baleseti
rokkantsági
nyugdíj

szülõi
nyugdíj

baleseti
hozzátartozói
ellátás

Regisztrációs adó 2003. évi CX. Tv.
Cél:
-

Környezetvédelem, fogyasztási adó ellentételezése.
Belföldön forgalomba helyezett gépjármű után a műszaki állapot figyelembevételével.
(környezetvédelmi besorolás)
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Jövedéki szabályozás 2003. évi CXXVII. tv. (tm)
Célja:
-

jövedéki termékek (ásványolaj, alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány) gyártásának és forgalmazásának szabályozása

-

jövedéki adóalanyok és hatóságok kapcsolatának szabályozása

-

EU konform szabályozás

A vámok csoportosítása .
Forgalom iránya szerint:
-

behozatali vám: a nemzetközi kereskedelemben általánosan elterjedt

-

kiviteli vám: a WTO (GATT) tiltja, célja szerint a belső piacvédelem eszköze, gyakorlatban alig ismert (az Európai Unió bizonyos esetekben a mezőgazdasági alaptermékeknél alkalmazza)

-

átviteli (tranzit) vám: tranzitforgalom korlátozását szolgálja. Speciális földrajzi helyzetben lévő államok bevételi (fiskális) céllal is alkalmazhatják, a WTO (GATT) tiltja

A vám hatása szerint:
-

pénzügyi (fiskális) vám: cél az állami bevétel növelése, az ún. luxus fogyasztási cikkek esetében alkalmazzák

-

közgazdasági vám: kereskedelempolitikai célokat szolgál, a bevételi szempontok másodlagosak

A vám időbeli hatálya szerint:
-

állandó vám: folyamatosan, időbeni korlátozás nélkül alkalmazott

-

időszaki vám: csak meghatározott naptári időszakban alkalmazott, közgazdasági értelme a hazai piacvédelem idényjellegű cikkek (elsősorban mezőgazdasági termények)
esetében

Vámvédelem mértéke szerint:
-

kiegyenlítő vám: célja a hazai piac esélyegyenlőségének biztosítása a magasabb belföldi ár és az alacsonyabb világpiaci ár közötti különbség vámfizetéssel történő elvonásával. Az antidömping vám is ide sorolható
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-

nevelő vám: célja egyes termékek behozatalának korlátozása magas vámtételekkel, a
tiltó (prohibitív) vám a kiegyenlítő vám egyik formája, amikor a magas vámtétel önmagában megakadályozza a termék behozatalát, adminisztratív intézkedésre, korlátozásra külön nincs szükség

Vámkiszabás alapja szerint:
-

értékvám (ad valorem): a behozott termék pénzben kifejezett értéke (vámérték) a
vámkiszabás alapja, a fizetendő vámot a vámtarifa vámtételével kell számítani

-

mértékvám: a behozott termék valamely természetes mértékegységére megállapított
állandó összeg a fizetendő vám, ez az értékesebb termék részére kedvezőbb. Ugyanakkor korlátozó céllal is alkalmazható

-

alternatív vám: az értékvám és mértékvám vagylagos alkalmazása. Az állami bevétel
számára kedvezőbb kerül kiszabásra és bevételezésre

-

compound (vegyes) vám: az értékvám és mértékvám egyidejű alkalmazása, mely a
mértékvám hátrányát kiküszöböli, használata bonyolult

A vámmegállapítás módja szerint:
-

autonóm vám: az adott állam szuverenitásából adódóan önállóan állapítja meg

-

szerződéses vám: két vagy több állam nemzetközi tárgyalás útján egyezményben állapítja meg

Kereskedelempolitikai célok szerint:

-

preferenciális vám: valamely országból, ország-csoportból származó termékek importjának elősegítése céljából az átlagosnál alacsonyabb szinten kerül megállapításra

- legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazó vám (erga omnes): az Általános Vám- és
Kereskedelmi (WTO/GATT) alapelvként határozza meg a legnagyobb kedvezmény
elvének alkalmazását a szerződő partnerek részére
-

diszkriminatív vám: az átlagos vámszintnél magasabb, esetleg tiltó vámot jelent
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Illetékek I. 1990. évi XCIII. tv. (tm)

Az illetékek fajtái

Vagyonszerzési illeték

Ingyenes
vagyonszerzés

öröklés

Eljárási illeték

Visszterhes
vagyonszerzés

Államigazgatási
eljárási illeték

Bírósági
eljárási illeték

ajándékozás

Az öröklés és az ajándékozási illeték haláleset folytán és ajándékozással történt vagyonszerzés.
A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgya ingatlanok, ingók és vagyoni értékű jogok
visszterhes vagyonátruházása.
Az eljárási illetékek és az igazgatási, bírósági szolgáltatások díja törvényi fejezet az alábbi
részeket tartalmazza:
-

közigazgatási hatósági eljárási illetékek

-

bírósági eljárási illetékek

-

polgári eljárási illetékek

-

jogorvoslati illetékek

-

igazgatási és bírósági szolgáltatások díja.

Az illeték alapjának meghatározása után jellemzően %-os formában kerül meghatározásra az
illeték mértéke, amit illetékbélyeg formában kell megfizetni.
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6. A makrogazdaság és a pénzügyi rendszer
Ebben a fejezetben megvizsgáljuk az ún. négyszereplős makrogazdaság modelljét, a gazdasági szereplők (jövedelemtulajdonosok) jövedelmi pozícióit, ill. azt, hogy a makrogazdaságban
keletkező megtakarítások (S) hogyan finanszírozhatják a gazdasági növekedés legfontosabb
tényezőjét – a beruházásokat (I).
A modellben négy gazdasági szereplőt különböztetünk meg:
- a háztartási szektort (szférát)
- a vállalati szektort (szférát)
- az államot, illetve a
- külföldet.
A háztartási szektor alatt a közel 4,2 millió magyar háztartás sajnos már kevesebb mint 10
millió lakosának „hozzájárulását” értjük a makrogazdasági folyamatokhoz (pl. fogyasztás,
stb.)
A vállalati szektort az a közel 1,6 millió Magyarországon működő vállalkozás adja, akik a
gazdasági tevékenységük (termelés, szolgáltatás, kereskedelem) révén az új értéket létrehozzák, ezáltal kínálatot teremtenek a hazai és a külföldi kereslet számára.
Az állam a klasszikus államhatalmi és államigazgatási funkcióin túl gazdasági feladatokat is
ellát az állami költségvetésen keresztül.
A külföld alatt a hazai vállalati szektor által a világ más gazdasági szereplőivel lebonyolított
gazdasági folyamatokat (export-import) értjük.
A modellben két piacot vizsgálunk:
- az árupiacot és
- a tőkepiacot.
Az árupiacon a termékek (fogyasztási és beruházási javak) szolgáltatások cseréje bonyolódik
le. A vállalati szektor kibocsátása itt válik jövedelemmé! (Y)
A tőkepiacon a gazdasági szereplők hosszú távú pénzmegtakarításai összegződnek a pénzügyi
közvetítőrendszer (pl. bankok) közvetítésével és kielégítik a vállalati szektor beruházásainak
hiteligényét.
A 7. ábrán gazdasági szereplőket téglalappal, a piacokat körrel különböztettük meg egymástól. A gazdasági szereplők illetve a piacok között lezajló jövedelemfolyamatokat nyilakkal
jelöltük. A nyilakon lévő jelölések a jövedelem megjelenési formáját jelölik.
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7. ábra
Állam
TR V

TR H

TV

G

SA

TH

Árupiac
C
Vállalati
szektor

Y

Háztartási
szektor

I

SH

SV

IM

Tőkepiac

X

SK
Külföld

W

Jelölések:
- létrehozott jövedelem (Y = income),
- megtakarítás (S = savings),
- fogyasztás (C = consumption),
- befektetés, beruházás (I = investment),
- kormányzati kiadás (G = government) és
- nettó export (X – M = eXport-iMport).
A fenti jelöléseket használva tehát a jövedelem felhasználása:
Y = C + I + G + (X – M).

(1)

A jövedelemtulajdonosok így fogyasztási kiadásokra, befektetésekre, beruházásokra,
kormányzati kiadásokra, illetve nettó exportra költhetik jövedelmüket. Ha a fenti összefüggést
finomítjuk, úgy a jövedelemből levonjuk az adót (T = tax) és korrigáljuk a hazai állampolgárok által külföldre eszközölt netto átutalásokkal (R = Remittances Abroad), akkor a rendelkezésre álló jövedelmet (Y d = disposable income) kapjuk:
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Y d = C + I + (G - T) + (X – M ± R).
(2)
A T a kormányzatnak kifizetett adókat jelenti nettó értelemben, vagyis levonásra került a
támogatások összege. Az R lehet pozitív, amikor nettó átutalók országunk polgárai és lehet
negatív, amikor nagyobb összeg érkezik külföldi lakosoktól, mint amennyit azoknak átutalunk.
Továbbhaladva írjuk fel a megtakarítás definícióját a jelöléseinket használva. Tudjuk,
hogy a megtakarítás a jövedelemnek a fogyasztásra el nem költött része. Tehát:
Yd = C + S
S = Yd – C

ebből
(3)

Ha zárt gazdaságot tekintünk, és ha a gazdaságot egyetlen szektorként kezeljük, tehát
nincs külföld és külön kormányzati szféra, akkor igaz, hogy egy időszak befektetései, beruházásai megegyeznek az időszak megtakarításaival:
I=S

(4)

Ez nem lehet másképp, hiszen elkölteni befektetésre, beruházásra a gazdaság csak annyit
tud, amennyi megtakarításként rendelkezésre áll. Ha viszont feloldjuk a zárt gazdaságra és
egy szektorra vonatkozó korlátokat, valamint felhasználjuk a fent megismert összefüggéseket,
akkor kapjuk a következőt:
Y d = C + I + (G – T) + (X – M ± R)
C + S = C + I + (G – T) + (X – M ±)
S = I + (G – T) + (X – M ± R)
S – I = (G – T) + (X – M ± R)

/-C
/-I
(5)

Ez a formula a korábban felírt (2) és (3) összefüggésekből egyenesen következik. Ugyanaz mintha azt írnánk, hogy Y d – C – I = (G – T) + (X – M ± R), ahonnan Y d – C = S a megtakarítás definíciója szerint.
Az (5) összefüggés alapján tehát a gazdaságban keletkező megtakarítások és a beruházások csak a költségvetés (G – T), illetve a folyó fizetési mérleg egyenlegének (X – M ±
R) megfelelően térhetnek csak e egymástól.
Ez tekinthető a makroökonómia egyik legfontosabb összefüggésének.
Ha feltételezzük, hogy a folyó fizetési mérleg egyensúlyban van (X - M± R = 0), akkor
S–I=G–T

G–T=Ø

(6)

Tehát a keletkező megtakarítások csak akkor képezhetik teljes összegükben beruházások
forrását, ha a költségvetési egyenlege is egyensúlyban van.
Ha a költségvetés deficites (G>T), akkor a megtakarítások egy része e hiányt finanszírozza, így a költségvetés kiszorító hatása miatt az üzleti szféra kevesebb beruházást tud megvalósítani. Beruházás nélkül, vagyis új termelési kapacitások létrehozása nélkül nincs gazdasági növekedés és fejlődés.
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7. A pénzügyi piacok csoportosítása
A pénzügyi piacokat, lényegüket és szerepüket tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
- Pénzpiac és tőkepiac,
- Nyílt és zárt piac,
- Elsődleges és másodlagos piac, valamint
- Azonnali és határidős piac.
7. 1. A pénzpiac és tőkepiac
A gazdaság pénzügyi piacait alapvetően pénzpiacra és tőkepiacra szokás bontani. A
pénzpiac a rövid lejáratú, a néhány órától az egy éves lejáratig terjedő ügyleteket, míg a tőkepiac általában a hosszú, egy évnél hosszabb lejáratú ügyleteket foglalja magába.
Mindkét piacon pénzt cserélnek pénzért, mégpedig a különböző időpontbeli pénzek cseréje bonyolódik.
A megtakarítók (a négy gazdaság szereplő bármelyike lehet) a jelenben rendelkezésre
álló – fogyasztásra, beruházásra elkölteni nem kívánt – pénzüket elcserélik a megtakarításaik
felhasználóinak (akik a jelenben azt fel kívánják használni) jövőbeni pénzére.
Ebben a megközelítésben vizsgálható a devizapiac is, ahol nem a pénzek felhasználásának időbeliségén (rövid, hosszú táv) van a hangsúly, hanem a különböző országbeli pénzek
cseréjén.
7. 1. 1. A pénzpiac
A pénz- és a tőkepiac közötti határvonal egyezményesen az egyéves lejárat mentén húzódik.
A pénzpiac az egy éven belüli, rövid lejáratú ügyletek piaca, amely ügyletek jellemzően
kereskedelmi bankok közvetítésével zajlanak le (bankszerűség).
A pénzpiac legfontosabb eszközei:
- váltó (kereskedelmi, kincstári),
- kincstárjegy,
- rövid lejáratú bankbetét,
- rövid lejáratú bankhitel,
- egyéb formák.
A pénzpiacon végrehajtott hiteltípusú tranzakciók jellemzően nagy pénzösszegek mozgatását
jelentik, hiszen rövid lejáratban csak nagy összegek esetén térülhetnek meg az adminisztratív
költségek. (Ezért is hívják az ilyen piacot „nagybani” piacnak.)
7. 1. 2. A tőkepiac
A tőkepiac a hosszú távú (hosszú lejáratú) ügyletek piaca, ahol mind a kis összegű, mind pedig a nagybefektetések is megtalálhatók.
A pénzpiaccal ellentétben a tőkepiacra inkább az értékpapírforma a jellemző, túlnyomórészt
kötvény és részvény formában.
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A tőkepiac legfontosabb eszközei:
- a részvény,
- a kötvény,
- a záloglevél,
- hosszú lejáratú bankbetét,
- hosszú lejáratú bankhitel,
- egyéb formák.
Nemzetközi viszonylatban is megtalálható a pénz- és tőkepiac felosztása.
A nemzetközi pénzügyi piacot europiacnak, a nemzetközi tőkepiacot pedig eurokötvény piacnak hívják.
Az euro elnevezés nem az Európai Unió pénznemét szimbolizálja. Ezt mutatja az is, hogy pl.
az europiacok fő központja London és fő valutaneme a dollár!
7. 2. Nyílt és zárt piac
A nyílt és zárt piac között a különbség a befektetői körben van.
7. 2. 1. Nyílt piac
A nyílt piacon megjelenő értékpapír kibocsátó széles befektetői körből kíván tőkét bevonni a
vállalkozásába. Így a nyílt piacon forgalmazott pénzügyi eszközök nyílt kibocsátással kerülnek forgalomba, amelynek két formája van:
- a tőzsdei forgalmazás,
- a tőzsdén kívüli kereskedés.
7. 2. 2. Zárt piac
A zárt piac meghatározott (jellemzően ismert, célszerűen kiválasztott) partnerekkel történő
ügyletkötést jelent, ezért zárt kibocsátás esetén a tőke jövőbeni felhasználója előre meghatározott partnerek, kiválasztott befektetői kör tőkéjét célozza meg.
Az értékpapírok zárt piacának jellemző példája a vállalati alaptőkeemelés.
Megjegyzés: A részvénytársaságok elnevezésben a fentiekre utal a „Zrt”, illetve az „Nyrt”
megjelölés.
7. 3. Az elsődleges és a másodlagos piac
Az értékpapírok elsődleges és másodlagos piaca a szerint különül el egymástól, hogy az értékpapír első eladása történik-e, vagy már egy korábban kibocsátott értékpapír forgalmazásáról van szó.
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7. 3. 1. Az elsődleges piac
Az elsődleges piacon történik meg az értékpapír „megszületése”, azaz az első eladása.
Szaknyelven ez úgy is megfogalmazható, hogy az elsődleges piacon alakul át a megtakarítás
tőkévé.
Itt juthatnak a vállalkozások saját tőkéhez részvénykibocsátással, kölcsöntőkéhez kötvénykibocsátással és az állami költségvetés kölcsöntőke igényét is itt elégítheti ki állampapírok kibocsátásával.
7. 3. 2. A másodlagos piac
A másodlagos piac a már korábban kibocsátott értékpapírok eladhatóságát teremti meg.
A másodlagos piac léte elengedhetetlen a pénzügyi rendszer zavartalan működése érdekében,
ugyanis:
- biztosítja a befektetések likviditását (a pénzzé tehetőség lehetőségét),
- összehangolja a különböző lejáratú megtakarításokat és befektetéseket,
- információt szolgáltat a befektetőknek és a kibocsátóknak.
Ha például egy részvénytársaságot új tulajdonosok vásárolnak meg a másodlagos piacon, akkor a cég saját tőkéje nem változik. Ha viszont elsődleges piaci művelet során a cég alaptőkét
emel – úgy a részvénytársaság saját tőkéje nő.
Szakemberek úgy is fogalmaznak, hogy egy jól működő másodlagos piac alapfeltétele egy jó
elsődleges piacnak.
7. 4. Azonnali és határidős piac
Ha az értékpapírügyleteket az ügyletek esedékessége szerint vizsgáljuk, akkor azonnali
(promt) és határidős (futures, forward) piacról beszélünk.
7. 4. 1. Azonnali piac
Az azonnali piac jellemzője, hogy az értékpapírra, vagy más pénzügyi eszközre kötött szerződés azonnali szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az adásvételi szerződés és annak teljesítése időben egybeesik.
Ha például egy befektető a brókerén keresztül OTP részvény vásárlására ad megbízást, ezt a
megbízást a bróker az azonnali piacon fogja teljesíteni.
7. 4. 2. Határidős piac
Az előző példát folytatva más a helyzet akkor, ha a befektető a jelenben megkötött adásvételi
szerződésben valamilyen későbbi időpontban teljesítendő szállításban állapodik meg brókerével. Ebben az esetben határidős piacon történik az értékpapír ügylet.
Ha például a befektető úgy kalkulál (úgy várakozik), hogy a fél év múlva esedékes OTP Rt.
Beszámoló közgyűlése után a jelenleg nyomott árú OTP részvények ára nőni fog, akkor a
jelenben köt egy határidős vételi szerződést a jelenlegi nyomott árfolyam mellett kialkudott
jövőbeni árfolyamra a közgyűlés utánra kijelölt szállítási (lejárati) időponttal.
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A határidős ügylet tehát jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellett, jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás.
A határidős ügyletek lehetnek:
- jövőbeni időpontra szóló adásvételi megállapodások (forward, futures ügyletek), illetve
- opciós (jogszerzési) ügyletek.
Az adásvételi megállapodások közül a forward ügyletek kereskedelmi banki, míg a futures
ügyletek tőzsdei ügyletek.
A határidős ügyletekkel kapcsolatban fontos fogalom a pozíció, amely lehet nyitott, azon belül is rövid (short), illetve hosszú (long).
Az opciós ügyletek esetén fontos fogalom a vételi (call) ill. az eladási (put) opció.
Ezek részleteit is megismerheti az alapos érdeklődő a széles szakirodalomban.
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8. Értékpapírok
A pénzügyi közvetítő intézmények alapvető feladata, hogy biztosítsák a tőke szabad áramlását
a megtakarítók és a megtakarítások felhasználói között, eszközei pedig az értékpapírok.
A befektetési döntések megalapozásához nélkülözhetetlen ismerni a pénz időértékének elvét.
(A jegyzet utolsó fejezetében a pénzügyi számítások között erre is kitérünk.)
A befektetési döntések során fontos elemezni a kockázatokat is.
Például a kölcsönadott pénzemnek nagyobb a hozamigénye, ha egy kockázatosabbnak ítélt
vállalati kötvényt vásárolok, mintha egy kockázatmentesnek ítélhető állampapír vásárlásra
adnám a fejemet.
8. 1. Az értékpapírok csoportosítása
A pénzügyi szakirodalomban az értékpapírok többféle rendszerezésben tanulmányozhatók.
Egy lehetséges forma, amikor is az értékpapírokat
- az értékpapírban foglalt jog,
- a hozam,
- a lejárat illetve
- az átruházhatóság szerint rendszerezzük.
- forgalomképesség szerint
- az értékpapír kibocsátója szerint
8. 1. 1. Az értékpapírban foglalt jog szerinti felosztás
Az értékpapírban foglalt jog szerint beszélhetünk:
- követelést megtestesítő,
- részesedést megtestesítő,
- áru feletti rendelkezési jogot biztosító
- tagsági viszonyt megtestesítő,
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírról.
A követelést megtestesítő értékpapírok valamilyen hitelviszonyt tartalmaznak. Az értékpapír
tulajdonosa nem szólhat bele a vállalat belső ügyeibe, tevékenységébe, egyetlen jogosítványa
van: a követelésben foglaltak teljesítésének követelése, pl. a hitel és kamatainak visszafizetése.
Ilyen értékpapír:
- a kötvény,
- a váltó
- a csekk
A részesedést jelentő értékpapírok birtoklója valamilyen arányban tulajdonosa az adott cégnek, és a tulajdoni hányadának megfelelő arányban tagsági jogokkal (pl. szavazati jog) és
vagyoni jellegű jogokkal (pl. osztalékból való részesedés) is rendelkezik.
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Ilyen értékpapír:
- a részvény,
- részjegy.
Az áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő értékpapírok klasszikus formája a közraktárjegy,
amely gyakorlatilag olyan hitel, amelynek fedezete az adott áru.
A közraktárjegy árujegyből és zálogjegyből áll. Gyakorlatban pl. ha az adott gazdálkodó rendelkezik meghatározott mennyiségű terménnyel (pl. kukoricával), ugyanakkor hitelre lenne
szüksége – a közraktár kiállít egy árujegyet (ami az áru feletti rendelkezési jogot igazolja) és
egy zálogjegyet, amelyen feltüntetik a hitel konkrét feltételeit.
A tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír klasszikus formája a részvény.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír –a kötvény.
8. 1. 2. Az értékpapír megtérülésének módja (hozam) szerinti csoportosítás
Az adott befektetés megtérülése (hozama) szerint megkülönböztethetünk:
- fix kamatozású
- változó kamatozású
- átmeneti megtérülési formájú
- nem kamatozó,
- változó hozamú értékpapírokat.
Kötött kamatozású értékpapírok reprezentásai:
- a nem kamatozó értékpapírok (ebben az esetben a befektető névérték alatt vásárolja
meg az értékpapírt) pl. váltó, diszkont kincstárjegy.
- fix kamatozású értékpapírok, pl. kincstárjegy, fix kamatozású kötvény és fix kamatozású banki papírok.
Változó hozamot biztosítanak azon értékpapírok, amelynek megvásárlásakor a befektető nem
tudhatja, hogy az egyes időszakok hozama mekkora lesz, hiszen ez pl. az adott vállalat
profitjától függ. Jellemző példája a részvény.
Az átmeneti formák között találhatjuk sok más között
- a részvényre átváltható kötvényt, illetve a
- lebegő kamatozású kötvényt.
A változó kamatozású értékpapírok között említhetjük a:
- változó kamatozású kötvényt és a
- változó kamatozású banki értékpapírokat.
Az átváltható kötvény esetén a vállalat részvényre átváltható kötvényt bocsát ki.
Így a befektető már a kibocsátáskor tudja, hogy a kialkudott feltételekkel juthat a részvényhez, de ha az átváltás lehetőségével nem kíván élni, akkor is hozamhoz jut (kötvénykamat).
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A lebegő (mozgó) kamatozású kötvény esetén a fizetendő hozam mértékét pl. a jövőbeni piaci
kamatok ismeretében (arányában) határozzák meg.
8. 1. 3. Az értékpapír lejárata szerinti csoportosítás
Értékpapír vásárlásakor arról is döntést hozunk, hogy mennyi időre mondunk le a pénzünkről.
Eszerint megkülönböztethetünk:
- rövid lejáratú, egy évnél rövidebb lejáratú értékpapírokat pl. váltó, csekk, kincstárjegy,
egyes banki értékpapírok
- középlejáratú – egy-ötéves lejáratú értékpapírokat pl. kötvény, záloglevél,
- hosszú lejáratú – öt évnél hosszabb lejáratú papírokat pl. kötvény, záloglevél,
- lejárat nélküli papírokat pl. részvény, örökjáradék kötvény.
8. 1. 4. Az értékpapírok csoportosítása átruházhatóság szerint
Ez a csoportosítási szempont arra ad választ, hogy:
- a birtokomban lévő papírt milyen feltételekkel adhatom el, illetve
- az értékpapírban foglalt jogokat hogyan, milyen módon gyakorolhatom.
Ebben a megközelítésben beszélhetünk:
- bemutatóra,
- névre,
- rendeletre szóló értékpapírokról.
A bemutatóra jelző azt jelenti, hogy az adott jogokkal az rendelkezik, akinek éppen a birtokában van. / bemutatóra szóló kötvény és bemutatóra szóló részvény/
A névre szóló megkülönböztetés arra utal, hogy az átruházásnak jogi-technikai feltételei vannak./ névre szóló kötvény, névre szóló részvény/
A rendeletre szóló papírok hitelviszonyt jelentenek, de a hitelező személye változhat. Pl. a
váltó továbbadása (forgatása), csekk.
Ismeretes a pénzügyi szakirodalomban a látra szóló kifejezés. Ez nem tévesztendő össze a
bemutatóra szóló kifejezéssel.
Egyszerűbben:
- a látra szóló kifejezés – a „mikor” kérdésre ad választ,
- a bemutatóra szóló kifejezés pedig a „ki” kérdésre ad választ.
8.1.5 Az értékpapírok csoportosítása a kibocsátó szerint
Az állam által kibocsátott értékpapír a kincstárjegy és az államkötvény.
Az önkormányzatok által kibocsátott értékpapír a kötvény.
A vállalkozások által kibocsátott papír a részvény és a kötvény.
A hitelintézetek által kibocsátott értékpapír a letéti jegy, a záloglevél és az egyes banki papírok

46

8. 2. Az egyes értékpapírokról röviden
A legfontosabb értékpapírok meghatározó jellemzőit olvashatjuk ebben a fejezetben.
8. 2. 1. A kötvények
A kötvények legfontosabb jellemzői:
- hitelviszonyt testesítenek meg,
- jellemzően fix hozamúak,
- általában közép, illetve hosszú távra szóló forrásbevonás eszközei.
A kötvény névértéke a hitelösszeget jelenti, a félévente, évente esedékes kamat a pénzről való
lemondás díja. A tőketörlesztés során a névérték visszafizetése történik meg. A tőketörlesztés
jellemzően a futamidő alatt meghatározott időpontokban történik, de lehet olyan megoldás is,
amikor a tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben történik.
A kötvények árfolyamát a piaci kamatláb változása, az időtényező és a kockázat változása
határozza meg.
A piaci elemzők a kibocsátók helyzetét, a befektetés minősítését ún. besorolási kategóriákkal
jellemzik.
Pl. a Standard and Poor’s minősítési kategóriái: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D
a Moody’s besorolási kategóriái: AAA, AA, A, BAA, BA, B, CAA, CA, C.
Mindkét esetben az AAA besorolás jelenti a legbiztonságosabb befektetést.
A kötvények speciális fajtáit jelentik:
- a lebegő kamatozású kötvények – ekkor általában a kamatot a rövid lejáratú
állampapírok mindenkori hozama alapján határozzák meg,
- a kamatszelvény nélküli, más szóval zéró-kupon kötvények – amelyek úgynevezett diszkonttal (névérték alatt) kerülnek kibocsátásra, illetve
- a bóvli kötvények, amelyek az átlagosnál nagyobb kockázatú, ezért magasabb
hozamot biztosító kötvények.
8. 2. 2. A részvények
A részvények a részvénytársaság vagyonából szerzett részesedést igazolják, ugyanakkor feljogosítanak az elért eredmény bizonyos hányadára, s nem utolsó sorban tagsági jogokra is
feljogosítanak.
A részvény:
- változó hozamú,
- lejárat nélküli,
- korlátozott felelősséggel járó,
- vagyoni és tagsági jogokra feljogosító értékpapír.
A tagsági jogok a tulajdonosi jogokból erednek, amelynek során a részvény tulajdonosa a
közgyűlésen szavazatával beleszólhat a cég életét meghatározó döntésekbe tulajdoni hányadának megfelelően.
A vagyoni jogok: jövedelmek keletkezhetnek a részvény tulajdonosa számára, ennek elemei:
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- osztalékfizetés,
- részvény elővételi jog,
- likvidációs hányad.
Osztalékfizetésre jogosult a részvénytulajdonos az adott évben elért eredmény után, a részvényesek döntése szerint (az adózott eredmény milyen részét kívánják osztalékként kifizetni a
tulajdonosoknak), természetesen a részvénytulajdonos részvényhányadának megfelelően.
A részvényelővételi jog illeti meg a már részvényt birtokló részvénytulajdonost új részvénykibocsátás (alaptőke emelés) esetén. Kedvezmény lehet az is, hogy a régi részvénybirtokosok
a meghirdetett kibocsátási árfolyamnál olcsóbban juthatnak az új kibocsátású papírokhoz.
A likvidációs hányadra a cég megszüntetése esetén tarthatnak igényt a részvénytulajdonosok.
Az eszközök értékesítése és a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó pénzösszeg egy
részvényre eső részét likvidációs hányadnak nevezzük.
A részvényeket csoportosíthatjuk a szerint is, hogy milyen szabályok vonatkoznak az
átruházhatóságukra. E szerint beszélhetünk:
- bemutatóra és
- névre szóló részvényekről.
A két forma arányáról a részvénytársaság a részvények kibocsátásakor dönt.
A bemutatóra szóló részvények tulajdonosa nem szerepel a vállalat részvénykönyvében, míg a
névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát a részvénykönyv tartalmazza.
A részvényeket csoportosíthatjuk a szerint is, hogy a jövedelem felosztásakor (osztalék)
milyen sorrendben elégítik ki igényeiket.
Így beszélhetünk:
- elsőbbségi részvényről és
- törzsrészvényről (közönséges részvény).
Az elsőbbségi részvény elsőbbséget élvez az osztalékfizetéskor, általában fix, előre meghatározott jövedelemhez jut. Ez kisebb kockázatot jelent, de ezzel párhuzamosan a tagsági jogait
(szavazati jog) korlátozzák. A közönséges részvényes az adott évi jövedelem felosztásánál a
sor végén áll, viszont amellett, hogy a kockázata nagyobb az elsőbbségi részvényesnél nagyobb hozamra számíthat.
A részvényekkel kapcsolatban fontos kérdés a részvény árfolyama. Az aktuális árfolyamban a
befektetők véleménye és várakozása mutatkozik meg, ami alapvetően a vállalat teljesítményével kapcsolatos. (Az árfolyam nem más, mint a jövőbeni jövedelmek jelenre diszkontált
értéke – lásd utolsó fejezet)
8. 2. 3. Egyéb értékpapírok
Az egyéb értékpapírok között
- a letéti jegy,
- az állampapírok,
- a közraktárjegy,
- a záloglevél jellegzetességeivel ismerkedhetünk meg.
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Itt célszerű bemutatni azon értékpapírokat is, amelyek az értékpapír funkciójuk mellett a fizetési funkcióval is rendelkeznek, ilyenek:
- a váltó és
- a csekk.
A letéti jegy a pénzintézetek (kereskedelmi bankok, szakosított pénzintézetek) által kibocsátott értékpapír, amelyeket meghatározott névértékben, jellemzően 1-3 éves futamidővel bocsátanak ki, és bemutatóra ill. névre szólnak.
Modern piacgazdaságokban az államháztartás deficitjének finanszírozása állampapírok kibocsátásával történik.
Az állampapírokat célszerű lejárat szerint megkülönböztetni.
Eszerint beszélhetünk:
- rövid lejáratú állampapírról (kincstári váltó)
- középlejáratú állampapírról (kincstárjegy)
- hosszú lejáratú állampapírról (államkötvény).
Az államadósságot megtestesítő értékpapírok gyakorlatilag kockázatmentes befektetést jelentenek, ebből következően a legkisebb hozammal rendelkeznek más kockázatosabb befektetésekhez képest.
A közraktárjegyről már szóltunk e jegyzetben, itt annyit jegyezhetünk meg, hogy a fogyasztási javak tárolása mellett, az ehhez kapcsolódó hiteltevékenység is jellemző vonása a közraktárnak. A közraktárból az ott elhelyezett árut csak a már megismert árujegy és zálogjegy
együttes birtoklásával hozhatjuk ki, hiszen ezzel igazoljuk egyrészt a hitel visszafizetését,
másrészt az áru feletti rendelkezést.
A záloglevél olyan értékpapír, ami a jelzáloghitelezéssel kapcsolatos.
Jelzáloghitelezés esetén az ingatlanvásárlás hitel segítségével történik, a nyújtott hitel fedezete
pedig maga az ingatlan lesz.
A záloglevelet jelzáloghitelezéssel foglalkozó pénzintézet bocsátja ki pénzügyi befektetők
számára, jellemzően fix kamatozással. Ez az értékpapír kis kockázatú, kis hozamot biztosító
papír.
A következőkben olyan értékpapírként is funkcionáló pénzügyi eszközöket ismerünk meg,
amelyek fizetési eszközként is funkcionálnak.
Ilyenek:
- a váltó és
- a csekk.
A váltó a kereskedelemben fontos szerepet játszó értékpapírfajta. Tulajdonképpen a kereskedelmi hitel értékpapír formája, de a kibocsátásakor ill. a váltó forgatásakor fizetési eszközként
is funkcionál.
A kereskedelmi hitel során a vállalkozások egymásnak nyújtanak áruhitelt. Az eladó a jelenben szállít a vevő egy későbbi fizetési ígérete ellenében. Ennek a hitelviszonynak az intézményesített értékpapírformája a váltó.
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A váltónak két alaptípusa honosodott meg az üzleti gyakorlatban
- a saját váltó és
- az idegen váltó.
Lejárat szerint megkülönböztethetünk látra szóló és határidős váltót.
A váltó segítségével a kereskedelmi forgalomban fizetni is lehet
- a váltó kibocsátásakor, illetve
- a váltó forgatásakor.
A váltó kibocsátásától a lejáratig több kézen mehet keresztül, ezt forgatásnak nevezzük.
Jegyzetünk célja és megcélzott terjedelme nem teszi lehetővé a részletesebb tárgyalást.
A csekk elterjedt készpénzkímélő fizetési forma. A bank ügyfele kérésére csekkfüzetet bocsát
rendelkezésre. A csekkfüzetben levő csekkszelvények kitöltésével az ügyfél fizetéseket eszközölhet a banknál vezetett folyószámlája terhére.
A csekk ugyanúgy, mint a váltó szigorú alakisághoz kötött értékpapír.
A csekk értékpapír funkciója abban nyilvánul meg, hogy forgatással átruházható, így további
fizetések teljesítésére használható.
A váltó és a csekk különbözősége úgy fogalmazható meg, hogy a váltó fizetési és hiteleszköz
is egyben, míg a csekk nem hiteleszköz, csak fizetési eszköz. A szakirodalomban olvasható
egy találó mondás erre: „aki váltót állít ki, annak szüksége van pénzre, aki pedig csekket, annak van”.
(Dr. Sziassny József: A váltó és a csekkjog gyakorlati kézikönyve)
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9. Az értékpapírpiacok és a tőzsde
A pénzügyi piacokat korábban pénzpiacra és tőkepiacra bontották. Ez a felosztás az ügyletek
időbeliségére vonatkozik. A megtakarítások közvetítésének módja szerint beszélhetünk:
•

közvetett
- bankbetét és
- bankhitel formájában, illetve

•

közvetlen
- értékpapírok közvetítésével történő közvetítésről.

A kétféle megközelítést mutatja a 8. ábra.

Pénzpiac

8. ábra

Közvetett

Értékpapír piac meg(közvetlen
takamegtakarítás,
rítás
közvetítés)

Pénzügyi
piacok

Tőkepiac

Pénzügyi
piacok

közvetítés

A megtakarítások közvetítésének
időbeni megközelítése
(egy éven belül ill. egy éven túl)

A megtakarítások közvetítésének
módja szerinti megközelítés
(közvetlen, közvetett)

9. 1. Az értékpapírpiacok felosztása
Az értékpapírpiacok egyik lehetséges felosztási módszere a következő:
• az értékpapír-kereskedelem színterei alapján,
• az adásvétel tárgya szerint pl.
- részvénypiac
- kötvénypiac
• a kibocsátók szerint pl.
- vállalati
- önkormányzati
- állami
• az értékpapír ügyletek lejárata alapján
- azonnali (promt)
- határidős (termin)
• elsődleges és másodlagos piac.
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A korábbi fejezetekben csak az értékpapír kereskedelem színtereivel nem foglalkoztunk, így
most csak ezt tekintjük át vázlatosan.
Az értékpapír kereskedelem színterei a következők:
- tőzsde, ahol
- a tőzsdén jegyzett értékpapírok ill.
- a tőzsdén még nem jegyzett, de a tőzsdei bevezetésre készülő vállalatok papírjai forognak.
- tőzsdén kívüli kereskedés
- „over the – counter” (OTC) piac,
- harmadik piac.
A tőzsdén történő értékesítés az értékpapír-forgalom kisebb hányadát teszi ki, a forgalom nagyobbik része a tőzsdén kívül történik.
A tőzsdére igyekvő vállalkozásoknak szigorúan meghatározott minimumfeltételeknek kell
eleget tenni. Ilyenek:
- a vállalat vagyona,
- az adózás előtti nyereség,
- a részvényesek száma,
- stb.
A fenti kategóriák konkrét értékeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kritériumértékei határozzák meg.
Pl. a tőzsdén jegyzett értékpapír kategóriájában a vállalat alaptőkéjének legalább 500
millió forintnak kell lenni.
A tőzsdei bevezetés és a tőzsdei listán tartás jelentős költségeket ró a vállalkozásokra.
A tőzsdén kívüli értékpapírpiac döntő részét az ún. „pulton keresztül piac” teszi ki, amit telefonos kereskedelemnek is hívnak, utalva a brókerek ügyletkötési technikájára.
A kereskedelem a bankok értékpapír osztályain ill. a bróker cégeken keresztül valósul meg (a
pult túloldaláról).
Ennek a piacnak a bekerülési és forgalmazási szabályai kevésbé szigorúak. Itt találhatjuk:
- a kis- és közepes vállalatok,
- kereskedelmi bankok,
- befektetési társaságok,
- biztosító intézmények,
- az állam, ill. az önkormányzatok értékpapírjait.
A tőzsdén kívüli kereskedés történhet az ún. harmadik piacon is, ahol az értékpapír kereskedő
cégek ügyfelei jellemzően:
- befektetési alapok,
- biztosító intézmények,
- nyugdíjalapok.
A harmadik piacon a tőzsdén jegyzett értékpapírokkal kereskednek, a tőzsdén kívül, nem
szervezett formában. A harmadik piac értékpapír kereskedői a tőzsdei brókercégeknél jelentősen alacsonyabb ügynöki jutalékot számítanak fel, így a fenti intézményi befektetőknek lehetőségük van a tőzsde, illetve a magas tőzsdei jutalékok megkerülésére.
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9. 2. A tőzsde
A tőzsde törvényi szabályozásáról a 2001. évi CXX. törvényben (A tőkepiacról) olvashatunk.
Klasszikus definíció szerint a tőzsde helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, szigorú szabályok (szabványok) szerint zajlik. A
„helyettesíthető áru” szószerkezet arra utal, hogy a kereskedéshez nem szükséges az áru (termény, hús, deviza, részvény stb.) fizikai jelenléte. Tőzsdén csak tőzsdetag vehet részt, a tagság szigorú feltételekhez kötött, pl.
- a hely megvásárlása,
- tőzsdei ügyekben való jártasság,
- megfelelő vagyoni háttér,
- erkölcsi megbízhatóság.
Tőzsdetagok azok a cégek, akik alapították a tőzsdét, illetve akik később léptek be a tőzsdére.
A tőzsde nem profitorientált önfenntartó intézmény.
Üzletet kötni a tőzsdén csak a tőzsdetag cégek által felhalmozott üzletkötőnek (bróker) van
joga.
A tőzsdei kereskedés fontos szereplője a levezető, (a speaker), aki a törvények és a tőzsdei
szabályok betartatása mellett a megkötött ügyleteket jól érthető hangos szóval rögzíti, illetve
vitás kérdésekben gyorsan dönt.
A tőzsdén az üzlet teljes mértékben az adott szó szentségére épül. Ha az üzletkötő tesz egy
ajánlatot, és ezt egy másik elfogadja – az üzletet megkötöttnek regisztrálja a levezető.
Ha egy ügyfél a tőzsdei forgalomba kíván bekapcsolódni, akkor meg kell keresnie egy tőzsdetag céget – amelynek egy tőzsdei megbízást ad.
A tőzsdei kereskedés klasszikus sémáját láthatjuk a 9. ábrán.
9. ábra

TŐZSDE

Ügyfél 1

Brókerház 1

T1

B21
B

B2

Jelölések:

T2

Brókerház 2

Ügyfél 2

ügyfél 1,2 : vevő ill. eladó
T 1 , T 2 : Brókerházi telefonfülke (terminál)
B 1, B 2 : Brókerek

: megbízás
: visszaigazolás
: ügyletkötés

A tőzsdei megbízások feltételeinek, az árnak és a határidőnek sokféle szabályozása alakult ki
a gyakorlatban, ezekre e helyen nincs módunk kitérni.
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9. 2. 1. A tőzsdék fajtái
A tőzsdék két alapvető fajtája (árutőzsde és az értéktőzsde) közül időben először az árutőzsde
alakult ki. A tőzsdefajtákon belül a fejlődés során további specializáció alakult ki. A 10. számú ábrán a tőzsdék fajtáival ismerkedhetünk meg.
10. ábra
Tőzsde

Árutőzsde

Általános
árutőzsde

Értéktőzsde

Speciális
árutőzsde

Egy árucsoportra
specializált
pl. gabonafélék

Általános

Speciális

Egyetlen árura
specializált
pl. cukor

Értékpapír

Nemesfém

Deviza

A tőzsdék részvénytársasági formában működnek, működési feltételeiket saját maguk alakítják ki, a működésük törvényi hátterét speciális törvények szabályozzák.
9. 2. 2. A tőzsdeindexek, a tőzsdei kereskedés módjai
A tőzsdén kialakuló árfolyamok – az adott cég megítélésén túl – a gazdaság állapotára is utalhatnak, befolyásolva a befektetők döntéseit.
A tőzsdén megtörtént ügyletekből kiindulva minden tőzsdén saját tőzsdeindexet számítanak.
Az értékpapírpiaci tőzsdeindex az indexkosárban lévő vállalatok piaci értékének változását
tükrözi.
A tőzsdei kereskedés az alábbi formákban történhet:
- nyílt kikiáltás (kézjelekkel, hangos szóval)
- kétoldalú jegyzés (a tőzsdeügynök egy-egy értékpapír kereskedésre szakosodott
„specialista” információira alapozva köt üzletet)
- szakaszos ügyletkötés (az összes vételi és eladási ajánlatok összehasonlításával
több lépésben történik meg az ügyletkötés)
- elektronikus ügyletkötés (számítógépes terminálokon figyelve az ügyletmenetet
történik meg az üzletkötés)
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A Budapesti Értéktőzsdén kezdetben nyílt kikiáltásos rendszerben folyt az ügyletkötés, amely
később kibővült az ún. automatikus kereskedési rendszerrel.
Az értékpapírokkal, értékpapírpiacokkal, a tőzsdékkel, könyvtárnyi irodalom foglalkozik,
ezek között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.
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10. Megtakarítási formák, hitelfajták
Más egyéb mellett a megtakarításokról, a hitelfajtákról is nagyszerű kiadványt jelentetett meg
a Magyar Nemzeti Bank (A pénz beszél, Te érted?).
Ezt felhasználva ebben a fejezetben a megtakarítási formákat célszerűen a kockázat foka szerint, a hiteltípusokat pedig jellegzetességeik szerint is bemutatjuk. Csak ezek után közeledünk
a hitelekhez banküzemtani szemmel.
A megtakarításokról a 11. ábrán, a hitelfajtákról a 12. ábrán olvashatunk, a 13. ábrán pedig a
betétek típusait tekinthetjük át.
11. ábra
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12. ábra

A megtakarításoknál célszerű egy rövid kitérőt tenni, bemutatva a betétek típusait. A betét
után fizetendő díjat – a kamat pénzben kifejezett összegét a következő tételek határozzák
meg:
- a betét nagysága
- a kamatláb értéke
- a lejárati idő
- a kamatszámítás módja.
A betétek típusait a 13. sz. ábrán láthatjuk.
13. ábra
A betétek típusai

Lejárat szerint

Látra
szóló

Fenntartásos

Rendelkezési jogosultság szerint

Bemutatóra
szóló

Fenntartásos
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Kezelési, nyilvántartási forma szerint

Számlabetét

Betétkönyves

10. 1. A hitel
A hitel pénzeszközök átengedése, illetve előlegezése kamatfizetés ellenében meghatározott
időre.
A hitel lehet:
a, bankhitel, illetve
b, kereskedelmi hitel.
a, Bankhitelnek nevezzük azt a hitelintézetek által nyújtott hitelt, amely lehet:
- pénzhitel, illetve
- kötelezettségvállalási hitel.
A pénzhitelek tényleges pénzfolyósítást jelentő hitelek, amelyeket a bank
- biankó hitelek (szabadon felhasználható), ill.
- fedezeti hitelek (biztosíték fejében nyújtott hitel)
formájában juttat az ügyfele rendelkezésére.
A kötelezettségvállalási hitelek általában nem közvetlen pénzfolyósítással járó hitelek, itt
a hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy szükség esetén hitelt nyújt az ügyfele részére.
b, Kereskedelmi hitelnek minősül az olyan előleg vagy halasztott fizetés, amelyet az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes
személyek a jogviszonyukra való tekintettel nyújtanak egymásnak.
A mindennapi szóhasználatban sokszor keveredik a hitelszerződés és a kölcsönszerződés fogalma, ezért célszerű tisztázni a közöttük lévő különbséget.
Hitelszerződés: Hitelintézet hitelt csak írásba foglalt hitelszerződés alapján nyújthat. A hitelintézet a hitelszerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében
meghatározott hitelkeretet tart a szerződő partnere rendelkezésére és a hitelkeret terhére – a szerződésben foglalt feltételekkel – kölcsönszerződést köt,
vagy egyéb hitelműveletet végez.
Kölcsönszerződés alapján a hitelintézet köteles meghatározott pénzösszeget a szerződésben
foglaltak szerint az adós rendelkezésére bocsátani. Az adós köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, valamint kamatot és
egyéb költségeket fizetni.
A hitelt felvevőnek a felvett hitel után hiteldíjat kell fizetni. A teljes hiteldíj magába foglalja a
hitel után fizetendő kamatot, a bankköltségeket és a biztosítási díjat is.
Erről tájékoztat az ún. teljes hiteldíj-mutató (THM).
A hitel technikai formáját tekintve megkülönböztethetünk:
- folyószámlahitelt,
- számlahitelt és
- leszámítolási hitelt.
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Folyószámlahitel esetén az ügyfél az elszámolási számlájáról túlfizetést teljesíthet egy bizonyos megállapított összeg erejéig.
A számlahitel a hitel tulajdonképpeni klasszikus formája. A bank a hitel folyósításakor
megterheli az ügyfél hitelszámláját, ezzel egyidejűleg pedig jóváírja az öszszeget az ügyfél elszámolási betétszámláján.
Leszámítolási hitel alatt az ügyfél által benyújtott valamilyen értékpapír – általában váltó –
diszkontálással meghatározott jelenértékének kifizetését értjük.
10. 2. A hitelek csoportosítása
A, Fedezet jellege szerint:
- fedezettel rendelkező (kézi zálog, jelzálog)
- fedezettel nem rendelkező (bianco)
B, Lejárat szerint:
- rövid lejáratú (t ≤ 1 év)
- közép lejáratú ( 1 év < t < 5 év)
- hosszú lejáratú (t > 5 év)
C, A hitel tárgya szerint:
- forgóeszközöket finanszírozó
- tartós befektetéseket finanszírozó, ún. beruházási hitelek
D, A hitelfelvevők szerint:
- lakossági
- vállalati
- költségvetési
- bankközi
E, A hitelszerződés tartalma szerint:
- pénzkölcsönöket
- kötelezettségvállalási hiteleket
10. 3. Hitelbiztosítékok
A hitelező a hitelnyújtáskor számol azzal, hogy az adós nehéz anyagi helyzetbe kerülve a hitelt nem tudja visszafizetni. Ezért biztosítékot kér a hitelfelvevőtől.
A hitelbiztosítékkal szembeni követelmények:
- könnyen értékelhető,
- piacképes,
- könnyen kiköthető,
- értékálló,
- tartós legyen.
A hitelbiztosíték lehet:
- személyi biztosíték
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~ kezesség
o egyszerű kezesség
o készfizető kezesség
~ bankgarancia
- tárgyi biztosíték, mely lehet
~ zálogjog
o jelzálog
o kézizálog, valamint
~ óvadék (kp., értékpapír, betétszámla) és
- követelések engedményezése
10. 4. A hitelkérelem elbírálása
A hitelkérelem elbírálása során azt vizsgálják, hogy a hitel igénylője megfelel-e a hitelnyújtás
kritériumainak.
Ezeket a kritériumokat az angol megnevezéseik kezdőbetűje alapján „öt C” kritériumnak nevezik.
Ezek:

-

Jellem (Charakter) (fizetőképesség, szavahihetőség)
Tőke, pénzügyi helyzet (Capital) (nettó eszközérték)
Fizetőképesség (Capacity) (a tervezett bevételek realizálódnak-e)
Biztosítás (Collateral) (jó biztosíték-e?)
Feltételek (Condition) (külső befolyásoló tényezők vizsgálata)

10. 5. A hitel (kölcsön) szerződés tartalma
A szerződésben a hitelnyújtással kapcsolatos alapvető adatokat, kötelezettségeket rögzítik:
- a hitel (kölcsön) összege
- a visszafizetés módja
- a hiteldíj (THM)
- a biztosíték
- kötelezettség vállalások
- adatszolgáltatási kötelezettség
- jogkövetkezmények.
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11. A biztosítások helye és szerepe a gazdaságban
Amikor biztosítást kötünk valamilyen kockázat kényszerít arra bennünket, hogy valamelyik
biztosító intézménnyel mint kockázatkezelő szervezettel üzleti kapcsolatba lépjünk.
A biztosítás két formája:
- a kárfelosztó és
- a kockázatfelosztó rendszer.
A kárfelosztó rendszerben a befizetések a jövedelem arányában történnek, ugyanakkor a szolgáltatások (egy része) független a hozzájárulás mértékétől. Ilyen rendszer például az egészségbiztosítás.
A kockázatfelosztó rendszer alapvetése az, hogy mindenki csak akkora összeget hajlandó fizetni, amekkora arányban áll a kockázatnak kitett vagyontárgy értékével, valamint a káresemény bekövetkezésének valószínűségével. Ilyen rendszer pl. az ingatlanbiztosítás.
A biztosítások alapvető feltétele az, hogy létre kell hozni egy veszélyközösséget, akik azonos
kockázatnak kitett személyek és/vagy vállalkozások csoportja.
A veszélyközösség tagjai díjat fizetnek, ebből olyan pénzalapot képeznek, ami fedezetet nyújt
majd a kifizetésekre.
A díj fedezetet nyújt ezen felül a biztosító társaság költségeire és nyereségére.
11. 1. A biztosítások csoportosítása
A biztosításokat csoportosíthatjuk:
• a biztosítás tárgya,
• a károk jellege,
• a tartalékok képzése szerint.
A biztosítás tárgya szerint beszélhetünk:
• személybiztosításokról, illetve
/- élet
- baleset
- betegbiztosítás/
• vagyonbiztosításokról.
A károk jellege szerint:
• kárbiztosításról és
• összegbiztosításról beszélhetünk.
Kárbiztosítás esetén a térítés mértéke függ a bekövetkezett kár nagyságától (pl. vagyonbiztosítások).
Az összegbiztosítások jellemzően személybiztosítások. Ebben az esetben a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor a megállapított összeget kifizeti.
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A tartalékok képzése szerint:
- az életbiztosítások hosszú távra tervezhetők, jól kalkulálhatók, így a folyó kiadásokat az akkumulált befizetésekből fizetik,
- a vagyonbiztosítások viszont rövidebb időszakra tervezhetők és a bizonytalanságuk is nagyobb, így a folyó kiadásokat a folyó bevételekből fedezik.
A biztosítási szerződés megkötése előtt célszerű alaposan tájékozódni a biztosítók által nyújtott szolgáltatásokról, valamint a szolgáltatások feltételeiről.
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX tv. részletesen szabályozza
az e fejezetben vázoltakat.
A biztosítások szerepe a gazdaságban jól körülhatárolható azzal a kockázattal és annak kezelésével, ami:
- a személyek életkörülményeivel,
- a vállalkozások tevékenységével és
- a biztosító társaságok szerepével kapcsolatosak a pénzügyi rendszerben.
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12. A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása
A termékek és szolgáltatások forgalma a pénz közvetítésével megy végbe. A pénz az egyik
pénztulajdonostól a másikhoz vándorolva betölti a forgalmi eszköz funkcióját.
A pénzforgalom a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összességét foglalja magában.
A pénzforgalom megtörténhet a gazdasági élet szereplői között közvetlenül valamint
közvetetten a hitelintézeteknél vezetett számlákon keresztül.
A pénzforgalom történhet belföldi gazdasági szereplők között, valamint belföldi és külföldi
gazdasági szereplők külkereskedelmi kapcsolataiban.
12. 1. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása
A belföldi pénzforgalom lebonyolítása történhet:
- készpénzfizetéssel,
- készpénzkímélő fizetéssel,
- bankszámlák közötti fizetéssel.
12. 1. 1. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása készpénzfizetéssel
Készpénzfizetés a következő formákban történhet:
- pénzösszeg közvetlen átadásával,
- készpénzfizetés a jogosult bankszámlájára történő befizetéssel pl.:
- a hitelintézet pénztáránál
- postahivatalban készpénz átutalási megbízással (feladóvevény)
- pénzforgalmi betétkönyv felhasználásával,
- a vállalkozások életében a készpénzbevételek és a készpénzkiadások a házipénztárban bonyolódnak le, melynek során:
- a házipénztárt ellátják fizetőeszközökkel
- a pénztárba be- és kifizetéseket eszközölnek (bevételi, kiadási pénztár bizonylat)
- pénztárzárlatot végeznek megállapítva a napi záró pénzkészlet értékét (napi
pénztárjelentés)
12. 1. 2. A belföldi pénzforgalom lebonyolítása készpénzkímélő fizetéssel
A készpénzkímélő fizetési mód (is) feltételezi a bankszámla meglétét. Ennek a fizetési módnak a jellemzője, hogy a bankszámla tulajdonos számlájáról készpénz nélküli fizetéseket teljesíthet.
A készpénz nélküli fizetések lebonyolíthatók:
- bankkártya,
- hitelkártya és
- csekk igénybevételével.
Bankkártyát jellemzően hitelintézet (bank) bocsát ki. A bankkártya a kártyával fizetni jogosult használatában van, de a kártya a kibocsátó bank tulajdonát képezi.
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A bankkártya tulajdonosának figyelnie kell arra, hogy a bankszámláján legalább akkora öszszeg legyen, amennyit a bankkártyás fizetésre fel akar használni.
A bankkártyáról készpénzt lehet felvenni pénz kiadó automatáknál, illetve fizetni lehet olyan
gazdasági szervezetnél, amely a bankkártyát fizetésként alkalmazó rendszerhez csatlakozott.
A hitelkártya birtokosa a hitelintézettel kötött szerződés szerint meghatározott hitelkeret
mértékéig fizetést teljesíthet. Ha a hitelkártya birtokosa vásárlásokat teljesít (saját bankszámlája terhére), és a vásárlásainak összege meghaladja a bankszámláján lévő fedezetet – akkor a
bank a számláinak ellenértékét a hitelkeret összegéig kiegyenlíti.
A csekk olyan értékpapír, amelyen a csekk kibocsátója arra utasítja a címzettet, hogy a csekk
tulajdonosának a csekken feltüntetett összeget fizesse meg.
A csekkel történő fizetés szereplői:
- a csekk kibocsátója – aki tartozik – fizetésre szólítja fel a számláját vezető bankot,
- a csekk kifizetője a csekk címzettje, akit fizetésre felszólítottak,
- a csekk birtokosa a kedvezményezett, aki a csekken feltüntetett összegre jogosult.
A csekk kibocsátója miután csekkszerződést kötött a bankkal, csekkfüzetet kap. Tartozásának
kiegyenlítésére kiállít egy – a tartozás összegét tartalmazó – csekket (csekkszelvény) a kedvezményezett részére, aki ezt a csekket a banknak bemutatva megkapja a követelt összeget.
A csekkel történő fizetés folyamatát mutatja a 14. ábra.
14. ábra
Csekkszerződés
A csekk kibocsátója (aki tartozik)

Csekkfüzet

Bank

Csekkszelvény

A csekk elfogadója
(aki követel)

A csekk bemutatása, az ellenérték kifizetése

12. 1. 3. A belföldi pénzforgalom bankszámlák közötti fizetéssel
•

Elszámolási betétszámla
A bankszámlák közötti pénzforgalom hitelintézet(ek) közreműködésével történik. Az ügyfél és a bank bankszámlaszerződést köt, amelyben a hitelintézet
azt vállalja, hogy az ügyfél számára számlát nyit, a pénzeszközöket
nyilvántartja, valamint a pénzforgalmat lebonyolítja.
Ezt a bankszámlát elszámolási betétszámlának nevezzük.
A bank a megbízásokat az ügyfél kezdeményezésére teljesíti banki átutalási
megbízások útján.
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•

Beszedési megbízás
A fizetési forgalom lebonyolítható beszedési megbízás útján is, amely lehet:
- határidős beszedési megbízás ill.
- azonnali beszedési megbízás.
Beszedési megbízás fizetési mód esetén a fizetést a jogosult kezdeményezi az
erre rendszeresített beszedési megbízás nyomtatvány benyújtásával.
A jogosult a beszedési megbízást, a saját bankszámláját vezető pénzintézetnek
nyújtja be azzal, hogy a bankszámlája javára és a kötelezett bankszámlájának
terhére meghatározott összeget számoljon el.
Határidős beszedési megbízás esetén a kötelezett kifogást jelenthet be a határidő lejártáig. (kifogásolási határidő)
Azonnali beszedési megbízást az erre a célra szolgáló nyomtatványon a kedvezményezett kifogásolási határidő nélkül (azonnal) nyújtja be meghatározott
feltételek megléte esetén. (jogszabályi előírás, a kötelezett felhatalmazása)

•

Akkreditív (okmányos meghitelezés)
Abban az esetben, ha az üzleti kapcsolatba lépő felek bizalmatlanok egymással, vagy először lépnek kapcsolatba, a bizalmatlanság feloldásának egyik
eszköze lehet az akkreditív. Ekkor a felek az adásvételi szerződésben akkreditív fizetési módban egyeznek meg. Ebben az esetben a két fél közé belép egy
olyan bank, amelyben mindkét fél megbízik.
Az ügylet során a vevő az akkreditívet nyitó bankra bízza a pénzét, aki akkor
teljesít fizetést az eladó felé, ha az szerződés szerint teljesít. Az eladó számára
az is biztosítékot jelent, hogy a bank maga is ígéretet tesz a fizetésre.

•

Elszámolási csekk
A csekkről korábban már említést tettünk. Az elszámolási csekket az különbözteti meg más csekkektől, hogy a kibocsátó a csekkre átlósan ráírja: „elszámolásra”.
Ilyen csekkre a címzett fizetést jóváírással, átutalással teljesít, ami azt feltételezi, hogy a kedvezményezett szintén rendelkezik bankszámlával.

12. 2. A külkereskedelemben használt fizetési módok
A külkereskedelmi forgalommal kapcsolatos fizetési forgalom a kereskedelmi bankok nemzetközi részlegein bonyolódik. A nemzetközi fizetéseket az ügyfél megbízása alapján a bankok végzik megbízási jogviszony keretében díjfizetés ellenében.
A nemzetközi fizetések teljesítését az alábbi fizetési módokban bonyolítják le:
- átutalás,
- beszedvény (inkasszó)
- akkreditív.
Az átutalás pénzügyileg megbízható partnerek közötti fizetési mód.
Az átutalás a következő formákban valósítható meg:
- átutalási megbízással,
- bankári intézvény alkalmazásával
- csekk útján.
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A beszedvény (inkasszó) során az eladó beszedési megbízásban kéri fel a megbízottat - bankot -, hogy helyette a követelést szedje be.
Az eladó és a vevő közötti bizalomtól függően a pénzbeszedés két módon történhet:
- sima beszedvény ill.
- okmányos beszedvény útján.
Az okmányos meghitelezés vagy más néven akkreditív a külkereskedelemben a leggyakrabban használt, legbiztonságosabb fizetési mód.
Az akkreditív – hitellevél – nyitása esetén a bank kötelezettséget vállal arra, hogy megbízója
számlájának terhére, harmadik személy (a kedvezményezett) javára fizetést teljesít előre meghatározott összegben.
Az akkreditív előnyös az eladó és a vevő számára is, ugyanakkor a bankok is jól járnak, hiszen az ügylet után díjbevételre tesznek szert.
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13. Valuta, deviza, árfolyamok
13. 1. Alapfogalmak
Valután idegen országok törvényes fizetőeszközeit értjük a hazai pénzforgalomban. A valuta
bankjegy és érme formában van jelen. Valuta alatt mindig készpénzt kell értenünk.
A deviza bankszámlapénz formájában megjelenő külföldi pénznemre szóló követelés vagy
tartozás. A deviza nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz.
A valuta és a deviza tanulmányozásakor fontos fogalom a valuta és a deviza árfolyam.
Valutaárfolyam valamely valuta egységének egy másik ország fizetőeszközének pénzegységében kifejezett ára.
Devizaárfolyam alatt valamely meghatározott pénznemre szóló devizának egy másik ország
pénznemében kifejezett árát értjük.
A devizaműveleteket végző hitelintézetek közzéteszik, hogy forintban kifejezve mennyiért
vesznek, illetve adnak el devizát, valutát.
A vételi és az eladási árfolyam átlaga a középárfolyam.
A különböző valuták, devizák átváltásakor használatos a keresztárfolyamok fogalma. Ekkor
kiválasztanak egy közvetítő valutát, devizát, és az alapján meghatározzák az egyes valuták,
devizák közötti árarányokat.
Pl. Legyenek adottak az alábbi, forintra számított árfolyamok:
1 USD = 240 Forint
1 CHF = 220 Forint
1 Euro = 270 Forint
Számítsuk ki az Euro és a svájci frank (CHF) közötti keresztárfolyamot!
270
Euro =
= 1,2272
220
ugyanúgy:
240
USD =
= 0,8888 Euro
270
Az összes lehetséges keresztárfolyam kombinációt láthatjuk a 2. sz. táblázatban.
2. táblázat
Valuták
USD
CHF
EURO

USD
1,0000
0,9166
1,1250

CHF
1,0909
1,0000
1,2272

EURO
0,8888
0,8148
1,0000

A valuták, devizák árfolyama lehet:
- fix (rögzített) árfolyam
- kötött (hatóságilag rögzített) árfolyam
- flexibilis (lebegő) árfolyam
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Fix árfolyam esetén egy szűk árfolyamsávban mozoghat az árfolyam. Ettől lefelé, ill. felfelé
történő árfolyammozgás esetén a jegybank devizapiaci műveletekkel beavatkozik,
amelynek hatására az árfolyam visszatér a kívánt árfolyamsávba.
Hatóságilag rögzített árfolyam esetén a valuták, devizák árfolyamát hatóságilag rögzítik, így
az árfolyamot nem a kereslet-kínálat határozza meg.
Flexibilis árfolyam esetén, a kereslet-kínálat alapján, szabadon változik az árfolyam.
Fontos fogalom a valutákkal, devizákkal kapcsolatban a konvertibilitás.
Konvertibilis az a fizetőeszköz, amely szabadon átváltható egy másik pénzelemre. A konvertibilitásnak különböző fokozatai vannak aszerint, hogy milyen szabadon történhet az
átváltás. (pl. jegybanki konvertibilitástól a teljes konvertibilitásig)
13. 2. A valuta leértékelődése, felértékelődése
A valutaárfolyam a külföldi valuta hazai valutában (hazai fizetőeszközben) kifejezett árát jelenti.
A szakirodalomban megkülönböztetünk nominál árfolyamot (e), illetve reálárfolyamot (r).
Ha például azt mondjuk, hogy egy Euró 270 Ft-ot ér, akkor nominál árfolyamról beszélünk és
így jelöljük:
Ft
e=
Euro
Reálárfolyamnak nevezzük a belföldi valutában kifejezett külföldi árszínvonal és a belföldi
árszínvonal arányát.
Képletben:
Pkülf
r=e
Phazai
Egy ország gazdaságában, pontosabban a nemzetközi fizetési mérlegében meghatározó szerepet játszanak a valutaárfolyamok.
Vizsgáljuk meg, mely gazdasági szereplők, milyen gazdasági akciókkal befolyásolják a
valutakeresletet és a valutakínálatot.
A valutakereslet mögött az alábbi gazdasági szereplők állnak:
- javak és szolgáltatások hazai importőrei,
- tőkeexportőrök/ hazai gazdasági szereplők külföldi befektetései /.
A valutakínálat szereplői:
- a javak és szolgáltatások hazai exportőrei,
- a tőkeimportőrök / külföldi gazdasági szereplők hazai befektetései /.
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Vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van a valuta le- és felértékelődése a valuta keresletre és
kínálatra.
• A valuta leértékelődése, felértékelődése
Legyen pl. az induló árfolyam
e = 270 Ft/Euro
- leértékelődik (gyengül) a forint, ha az új árfolyam:
e’ = 290 Ft/Euro lesz.
- felértékelődik (erősödik) a forint, ha az új árfolyam
e’’ = 260 Ft/euro lesz.
•

A valuta le- és felértékelődésének hatása a valutakeresletre és a valutakínálatra
Ábrázoljuk táblázatokban az árfolyamváltozások hatását a valutakeresletre és
a valutakínálatra.
Megjegyzés:
- leértékelődés esetén a nominális árfolyam nő. Jelölése: e↑
- felértékelődés esetén a nominális árfolyam csökken. Jelölése e↓
A valutakereslet alakulása a forint leértékelődésének és felértékelődésének hatására (Lásd 3. sz. táblázat)
3. táblázat

Árfolyamváltozás
e↑ (forint leértékelés)
e↓ (forint felértékelés)

Termékimport

Tőkeexport

csökken
nő

csökken
nő

A valutakínálat alakulása a forint leértékelődésének és felértékelődésének hatására (lásd 4. sz. táblázat)
4. táblázat

Árfolyamváltozás
e↑ (forint leértékelés)
e↓ (forint felértékelés)

Termékexport

Tőkeimport

nő
csökken

nő
csökken

Az előzőekben azt feltételeztük, hogy a két ország valutájának árfolyamváltozását keresleti és
kínálati tényezők befolyásolják csak, tehát a két ország árszínvonala nem változik.
Ha megengedjük az árszínvonal-változásokat is (ahogyan ez a valóságban is történik), akkor a
reálárfolyamokat kell figyelembe vennünk.
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Az alábbi táblázatban a nominális (e) árfolyam változástól eltekintünk, csak az árszínvonalváltozások hatását vizsgáljuk. (5. sz. táblázat)
5. táblázat
Feltétel:
e = konst.
Pkülf
Pbelf
Pbelf
Pkülf

Termékek,
szolgáltatások

kínálat

Reálárfolyam
r

-

+

r↑

+

-

r↓

Tőke
export

Valuta

export

import

import

nő

+

-

-

+

nő

-

+

+

-

kereslet

Ábrázoljuk a nominál és a reálárfolyam változásának hatását a valuta keresletre ill. kínálatra
(6 sz. táblázat)
6. táblázat
Valuta
Árfolyamváltozás

e

r

kereslet

kínálat

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

↑

↓

Magyarázat
hazai valuta nominális
leértékelődése
hazai valuta nominális
felértékelődése
hazai valuta reálleértékelődése
hazai valuta reál felértékelődése

További közgazdasági elemzésektől tekintsünk el azzal a tudattal, hogy Magyarországon a
devizahatósági feladatokat a Magyar Nemzeti Bank látja el.
Megjegyzés:
Az 5.ill.6. számú táblázatban a pozitív előjel illetve a felfelé mutató nyíl, növekedést,
a negatív előjel, illetve a lefelé mutató nyíl csökkenést szimbolizál.
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14. Nemzetközi pénzügyi intézmények

A nemzetközi pénzügyi intézmények széles skálájáról csak a legfontosabbakat említjük.
1944-ben Bretton Woodsban hozták létre a két legfontosabb pénzügyi szervezetet:
- a Nemzetközi Valutaalapot (IMF)
(International Monetary Fund) és
- a Világbankot.
Amíg az IMF a gazdaságpolitika alakításán, a makrogazdasági egyensúly megőrzésen fáradozik, addig a Világbank a gazdasági növekedés beindítását tűzi ki célul.
Mára a Világbank nem egyetlen intézményt jelent, hanem az ún. Világbank csoport több intézményt foglal magában.

14. 1. A nemzetközi valutaalap IMF

Az 1944-ben Bretton Woodsban lezajlott nemzetközi konferencián a 44 állam a gazdasági
kapcsolatok egész világra történő kiterjesztését tűzte ki célul.
A fenti általános cél az alábbi konkrét feladatokban ölt testet:
- a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen helyzete esetén források biztosítása,
- a nemzetközi áruforgalom folyamatos bővítésének elősegítése
- az árfolyamrendszer stabilitásának elősegítése
- a nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése
A Valutaalap tagjai államok, a csatlakozás a Valutaalap tagállami közé az alábbi feltételek
esetén lehetséges:
- az IMF alapokmányának elfogadása,
- kizárólag országok, illetve azok kormánya kérhetik,
- az adott ország külkapcsolatainak önállóságát a tagság nem befolyásolja.
A nemzetközi valutaalap a nehéz helyzetbe került tagállamai részére hitelt nyújt. A nyújtott
hitelek döntő hányadát saját forrásból finanszírozzák, de szükség esetén a Valutaalap hiteleket
is igénybe vesz.
Magyarország jelenleg is tárgyalási pozícióban van a Valutaalappal készenléti hitelkeret biztosítása céljából. Mivel nem szeretnénk a politika területére tévedni, így erről a témáról csak
ennyit írunk.
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14. 2. A Világbank

Mára a Világbank csoport az alábbi öt intézményt foglalja magába:
-

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(International Bank for recontstruction and Development) – IBRD.
Nemzetközi Fejlesztési Társulás
(International Development Assicvation) – IDA
Nemzetközi Pénzügyi Társaság
(International Finance Corporation) – IFC
Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja
(International Centre for Settlemens of Investment Disputes) – ICSID
Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség
(Multinateral Investment Guarantee Agency) – MIGA

A Világbank kifejezés az első két szervezetet jelenti, ezek tevékenységére utal.
A világbank – az IBRD – által nyújtott hitelek formái a következők:
- beruházási hitel,
- átfogó szerkezet átalakítási hitel
- ágazati szerkezet átalakítási hitel
- szerkezet átalakítási hitel.
Mind az IMF, mind pedig a Világbank irányítását Kormányzótanács és Ügyvezető Igazgatóság végzi.
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15. A pénz időértéke, pénzügyi számítások
A modern gazdaságok sokat kárhoztatott velejárója az infláció – a pénz vásárlóértékének
csökkenése. Ez azzal jár, hogy pl. 5%-os infláció esetén 100 egységnyi pénzünk egy év múlva
már csak 95 Ft-ot ér – ha magunknál tartjuk. (ahogyan ezt a rajzfilmben Dagobert bácsi tette)
Ezt elkerülhetjük azzal, hogy egy hitelintézetnél lekötjük a pénzünket pl. 10%-os kamatra.
Ekkor a 100 egységnyi pénzünk egy év múlva 110 egységnyire nő. (kamatolódik fel) Az infláció ekkor is „elvisz” tőlünk 5%-ot, tehát 5 egységnyi pénzt, de legalább a tartós betét elhelyezéssel 5 egységgel nőtt a pénzünk vásárlóértéke (reálértéke).
A pénz időértékét a kamatlábbal fejezzük ki, melynek számszerű értékét a pénzpiaci kamatláb
határozza meg.
A pénz időértékének számításakor kétféle megközelítést alkalmazhatunk.
a) egy mai pénzösszeg jövőbeni értékét határozzuk meg adott pénzpiaci kamatláb és
években meghatározott lekötési idő figyelembevételével,
b) egy jövőben kapott (rendelkezésre álló) pénz mai, jelenbeli értékét határozzuk meg.
Vezessük be az alábbi jelöléseket (a fogalmak angol rövidítéseit használva):
FV t = jelenbeli pénzösszeg jövőbeni értéke
PV 0 = jövőbeni pénzösszeg jelenbeli értéke
r = pénzpiaci kamatláb
t = az idő években kifejezve.
15. 1. Mai pénzösszeg jövőbeni értéke
A pénz jövőbeni értéke (FV t ) azt mutatja meg, hogy a jelenben befektetett pénzösszeg (PV 0 )
adott pénzpiaci kamatláb (r) és években meghatározott időtartam (t) végére mekkora összegre
növekszik (kamatolódik fel).
Azt az időt, amelyre a kamatláb vonatkozik, kamatlábidőnek nevezzük, ami általában 1 év, de
meghatározható rövidebb időszakra is.
Ha a pénzlekötés időtartama hosszabb egy évnél, a pénz jövőbeni értéke nemcsak a kamatláb
nagyságától függ, hanem attól is, hogy:
- egyszerű kamatozással vagy
- kamatos kamatozással számítunk-e?
Vizsgáljuk meg az egyszerű kamatozás és a kamatos kamatozás gyakorlatát egy példán keresztül. Legyen a lekötött pénzösszeg értéke 1000 pénzegység, a lekötési idő 5 év, az éves
kamatláb pedig 10%
Egyszerű kamatozás
7. táblázat
A lekötés
éve
1
2
3
4
5

A befektetés
összege
1000
1000
1000
1000
1000

A kamat
összege
100
100
100
100
100
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Kamattal növelt
tőkeérték
1100
1200
1300
1400
1500

Láthatjuk, hogy az egyszerű kamatozás esetén az egyes évek végén realizált kamatot nem
fektetjük be újra, hanem a lekötés éveiben csak az induló befektetés kamatozódik (kevésbé
szakszerűen úgy is fogalmazhatunk, hogy minden év végén „kivesszük” a realizált kamatot.
Kamatos kamatozás
Kamatos kamatozás esetén az egyes évek végén keletkező kamatot mindig hozzáadjuk a következő évi kamatozandó értékhez.
8. táblázat
A lekötés
éve
1
2
3
4
5

A befektetés
összege
1000
1100
1210
1331
1464,1

A kamat
összege
100
110
121
133,1
146,4

Kamattal növelt
tőkeérték
1100
1210
1331
1464,1
1610,5

Kamatkülönbözet
10
21
33,1
46,4
110,5

A kétféle kamatozással számított összeg közötti különbség az ötödig év végén: 110,5
Ez az első, második, harmadik, negyedik évben kapott kamatok kamata (10 + 21 + 33,1 +
46,4 = 110,5)
A kamatos kamatszámítással kapott jövőbeni érték összegét a bevezetett jelölésekkel az alábbiak szerint határozhatjuk meg:
FV t = PV 0 ⋅ (1 + r)t
A példánkbeli adatokkal:
FV t = 1000 ⋅ (1 + 0,1)5 = 1610,5 pénzegység.
A képletből látható, hogy minél magasabb a kamatláb értéke, illetve minél hosszabb a lekötés
ideje – annál nagyobb a jövőbeni érték összege.
A két kamatozási forma közül a pénzügyi számításokhoz általában a pénz jövőbeni értékét
kamatos kamatszámítással határozzák meg.
15. 2. Jövőben kapott pénz jelenbeli értéke
A jelenbeli érték számításakor arra a kérdésre kívánunk választ kapni, hogy mekkora összeget
kell a jelenben befektetnünk adott kamatláb mellett t éven át, hogy egy meghatározott jövőbeni értékre kamatozódjon fel kamatos kamatozással.
Vegyük a példát a kamatos kamatozást bemutató példából.
Mennyi pénzt kell elhelyeznünk bankba ma 10%-os kamatos-kamatozás mellett, hogy
öt év múlva 1610,5 egységnyi pénzre kamatozódjon fel?
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A jelenérték számításának képlete:
PV 0 =

FVt
1610,5
=
= 1000 pénzegység
t
(1 + r )
(1 + 0,1) 5

A képlet másképpen:
PV 0 = FV t ⋅

1
(1 + r) t

1
kifejezést diszkontfaktornak nevezzük. A diszkontfaktort vagy
(1 + r) t
más nevén diszkonttényező értékét táblázatokban szokták megadni, ahol a kamatláb és
az év ismeretében a diszkonttényező értéke leolvasható. Pl. t = 2 és r = 10% esetén a
diszkonttényező táblázatból leolvasható értéke: 0,8264.
1
1
Ellenőrzés:
=
= 0,8264
2
1,21
(1 + 0,1)

Ahol az

15. 3. A pénz időértékének felhasználása pénzügyi számításokban
•

Nettó jelenérték (NPV)
A modern vállalati pénzügyek fontos fogalma a nettó jelenérték (NPV), amely
mutatót a beruházási tervek értékelésére használják.
A beruházások tervezésekor ismert a befektetés induló tőkeszükséglete (C 0 ).
Számításokkal, várható megrendelésekből stb. valamilyen pontossággal becsülhető a beruházás megvalósulása után keletkező hozam az egyes években
(C 1 , C 2 , … C n )
Ha a jövőben keletkező jövedelmek jelenértékét kiszámítjuk és összehasonlítjuk a jelenbeli befektetés értékével, akkor felelősen dönthetünk arról, hogy
megvalósítsuk-e a beruházást, vagy nem.
A nettó jelenérték számításának képlete:
C3
Cn
C
C2
NPV = -C 0 + 1 +
+
+ ... +
2
3
1 + r (1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) n
illetve:
n
Ct
NPV = -C 0 + ∑
t
t =1 (1 + r )
C
ahol: 1 az első év végén keletkező jövedelem jelenértéke,
1+ r
C2
a második év végén keletkező jövedelem jelenértéke, stb.
(1 + r ) 2
A kezdő tőkebefektetés (C 0 ) pénzkiadást jelent, ezért szerepel a képzetben negatív előjellel.
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A nettó jelenérték lehet:
- pozitív: ekkor az egyes évek jövedelmeinek jelen időpontra diszkontált értéke nagyobb mint a befektetés értéke ezért a beruházás megvalósítása
mellett kell dönteni.
- negatív: ekkor a beruházás elvetése mellett célszerű dönteni.
Természetesen kis pozitív NPV érték esetén is van mit megfontolnia a befektetőnek, hiszen a jövőbeni jövedelmek mindig számított, valószínűsített értékek, amit
az idő sokszor csúnyán megcsúfol.
•

Annuitás
Az üzleti gyakorlatban sokszor előfordul, hogy egyenlő időközönként azonos
nagyságú pénzáramok sorozatával kell számolni.
A pénzáramok lehetnek bevételek vagy kifizetések.
Ezt a pénzáram sorozatot annuitásnak nevezzük.
Ha a pénzáramok a periódusok (év, hó) végén jelentkeznek azt szokásos
annuitásnak nevezzük.
Ha a pénzáramok a periódusok elején jelentkeznek, azt esedékes annuitásnak
nevezzük.
Vizsgáljunk meg egy jellemző feladatot.
Négy éven keresztül minden egyes év végén 1000000 Ft-ot teszünk bankszámlánkra. Milyen nagyságú összeg lesz a számlánkon a negyedik év végén,
ha az éves kamat 10%?
Az első év végén betett összeg a negyedik év végéig 3 éven át kamatozódik:
FV 1 = 1000000 ⋅ (1 + 0,10)3 = 1331000
A második év végén betett összeg a negyedik év végéig két éven keresztül
kamatozik:
FV 2 = 1000000 ⋅ (1 + 0,1)2 = 1210000
A harmadik év végén betett összeg a negyedik év végéig egy éven keresztül
kamatozik.
FV 3 = 1000000 ⋅ (1 + 0,1)1 = 1100000
A negyedik év végén betett összeg már nem kamatozik.
FV 4 = 1000000 ⋅ (1 + 0,1)0 = 1000000
Az annuitás jövőértéke a négy jövőérték összege:
FV = FV 1 + FV 2 + FV 3 + FV 4 = 1331000 + 1210000 +
1100000
+ 1000000 = 4641000
Ezzel szokásos annuitás jövőbeni értékét határoztuk meg.
Számítható még az esedékes annuitások jövőértéke, illetve az esedékes annuitások jelenértéke is.

•

Örökjáradék
A mindennapi életben gyakorta előfordul, hogy a befektetőnek évente (periódusonként) azonos nagyságú fix jövedelmet ígérnek az idők végtelenségéig.
Ilyen a vállalati, üzleti gyakorlatban a lejárat nélküli kötvények kamata, a biztosítói életjáradék, az elsőbbségi részvények osztaléka.
Az évente egyenlő nagyságú, végtelen számú pénzösszegek sorozatát annuitásnak nevezzük.
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Az örökjáradék egy végtelen annuitás, amelynek jelenértéke:
C
C
C
C
PV ö =
+
+
+ .... +
2
3
1 + r (1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) n
Matematikailag igazolható, hogy ez az összefüggés helyettesíthető a
C
PV ö = képlettel.
r
Vizsgáljuk meg, hogy milyen kérdésekre adhatunk választ az örökjáradék
számításával.
Pl. Két gyermekem közül a nagyobbiknak, mivel egyetemre megy, évente
500000 Ft-ot szeretnék juttatni hosszú időn keresztül. Ha a banki kamatláb
10%, mekkora összeget kell elhelyeznem a bankban?
500000
PV ö =
= 5000000 Ft
0,1
•

Növekvő örökjáradék
Az örökjáradékkal szemben a növekvő örökjáradék esetén évente növekvő
összeget kívánunk realizálni.
Pl. A kisebbik gyermekem költséges művészeti egyetemen tanul, és megélhetési költségei is nagyobbak lesznek, ezért évente 2%-kal növekvő összeget szeretnék neki juttatni. Milyen összeget kell ma elhelyeznem a bankban?
(Az induló összeg 500000 Ft, ugyanúgy mint a nagyobbik gyermekemnél, a
kamatláb szintén 10%)
C
500000
500000
PV ö =
=
=
= 6250000
r − g 0,10 − 0,02
0,08
A növekvő örökjáradék összefüggést a részvényárfolyamok becslésekor használják.
Részvényvásárláskor merülhet fel a következő kérdés: Mennyiért érdemes
megvásárolni azt az elsőbbségi részvényt, amely részvényenként évi 100 Ft
osztalékot fizet, és a befektető által elvárt hozam 10%
100
P=
= 1000
0,1
A pénzügyi szakirodalomban széleskörű ismereteket szerezhetünk más pénzügyi számításokról pl. a kötvényekkel, részvényekkel kapcsolatban.
Ajánlom elolvasásra ez ügyben Illés Istvánné dr.: Társaságok pénzügyei című
nagyszerű szakkönyvet (Kiadó: Saldo Rt.)
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Összefoglaló

Bonyolult világunkban a technológiai fejlődés, a globalizáció kiteljesedése magával hozza a
pénzügyi intézményrendszer fejlődését, a pénzügyi technikák specializációját, a pénzügyi
rendszer informatikai hátterének rohamos fejlődését.
Sajnos a hétköznapi ember ezeket a változásokat nehezen tudja követni. Talán ez az oka annak, hogy a pénzügyi ismereteink sokszor hiányosak.
Nagy felelőssége van az oktatásnak a felnövekvő generációk pénzügyi szemléletének alakításában.
Ezért is érthetetlen például a kereskedelmi szakmenedzser képzésünkben az, hogy a „pénzügyi és számviteli alapismeretek” tantárgyat egy féléven keresztül csupán heti két órában taníthatjuk, holott mind a számvitel mind pedig a pénzügyek sokkal fontosabbak annál, hogy
ilyen mostohán kezeljük őket. Hasonló hiányosságok tapasztalhatók az idegenforgalmi szakmenedzser képzésben is e két alkalmazott közgazdaságtudománnyal kapcsolatban.
Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy sokkal gyakorlatiasabban, a pénzügyi-ügyviteli feladatok
nyomtatvány ill. informatikai hátterét is használva lehetne- jóval több óraszámban- tanítani,
akkor nem nehéz belátni, hogy van még mit tennünk ezen a téren.
Sajnos a magyar oktatási rendszer generális hibája mutatkozik meg itt is. Túl sok elméletet
tanítunk, és ebből adódóan csak szerény gyakorlati megalapozásra van lehetőségünk.
Mivel a vizsgakövetelmények miatt minden részterületet érintenem kellett, ebben a jegyzetben is jórészt csak az elméleti megalapozást erősíthettem.
Talán sikerült. A vizsgákon kiderül.
Sikeres felkészülést kíván:

Sáfrány Ferenc
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Ábra- és táblázatjegyzék

Ábrajegyzék

1. sz. ábra:
A magyar bankrendszer felépítése
2. sz. ábra:
A pénzügyi közvetítés általános sémája
3. sz. ábra:
A közvetlen és közvetett tőkeáramlás intézményei
4. sz. ábra:
A piaci közvetítő intézményrendszer szereplői
5. sz. ábra:
A pénzügyi politika felépítése
6. sz. ábra:
A magyar állam tervezett kiadásai 2008-ban
7. sz. ábra:
A négyszereplős makrogazdasági modell
8. sz. ábra:
A megtakarítások közvetítése
9. sz. ábra:
A tőzsde működése
10. sz. ábra: A tőzsdék fajtái
11. sz. ábra: A megtakarítások és a kockázat
12. sz. ábra: A hitelfajták
13. sz. ábra A betétek típusai
14. sz. ábra A csekkel történő fizetés folyamata
Táblázatjegyzék

1. sz. táblázat: A központi költségvetés bevételi kiadási tételei
2. sz. táblázat: Keresztárfolyamok
3. sz. táblázat: A valutakereslet elemei
4. sz. táblázat: A valutakínálat elemei
5. sz. táblázat: Az árszínvonal és a reálárfolyam
6. sz. táblázat: A nominál és a reálárfolyam változásának hatása a valutakeresletre és a valuta
kínálatra
7. sz. táblázat Az egyszerű kamatozás
8. sz. táblázat A kamatos kamatozás
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