
1. JÖVŐÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 

Pénzáramlás:  

Tényleges pénzmozgás, amely meghatározott időpontban esedékes és meghatározott iránya 
van. 

– A pénzáramlás jele:  C 
– A pénzáramlás angol neve:  Cash-flow  
– A pénzáramlás iránya: 

 Pénz beáramlás (cash inflow) 
 Pénz kiáramlás (cash outflow) 

A különböző időpontokban esedékes pénzáramlások összehasonlításának módszerei: 

 1) Kamatszámítás (jövőérték számítás) 

 2) Diszkontszámítás (jelenérték számítás) 

 

Jövőérték:  

Az az összeg, amennyit a kezdőtőke ér a kamatozási időtartam végén.  

A kezdő pénzáram (tőke) kamattal megnövelt értéke. Megmutatja, hogy a ma befektetett 
egységnyi pénzösszeg mekkora összegre növekszik egy előre meghatározott időtartam végére 
egy adott kamatláb mellett. 

Neve (angolul): Future Value 

Rövidítése: FV 

Jövőérték számítás célja:  

A jelenbeli pénz jövőbeni értékének a kiszámítása 

A jövőérték számítás kiindulási alapja: 

Egy időpont: a jelenlegi vagy a kezdő időpont 

A kamatszámítás iránya:  

A jelenből vagy a kezdő időponttól a jövő fele halad 



Kamatozási időtartam:  

A jelenbeli és a jövőbeli időpont között eltelt idő 

Kamat:  

A befektetett pénz időegység (év vagy hónap vagy nap) alatti növekménye. Másképpen a pénz 
használati díja. 

Betűjelölése:  K (kamat) 

angolul: r (rate) 

r (%)=Kamat (Ft) x 100 /C0 

 

A kamat feladata:  

A pénz időértékének mérése pénzben (Ft) kifejezve. 

A kamat jelölése 

• % ban (pl. 10%) 
• Természetes arányszámmal: 0,1 (=10%) 

Kamatlábidő:  

Az az időszak, amire a kamat mértékét vonatkoztatjuk (általában 1 év). 

Névleges kamatláb:  

Ha a kamat összegét a kezdő pénzáram (névérték) összegéhez viszonyítjuk, névleges 
kamatlábnak nevezzük 

 

A kamatszámításnak két alapvető módja van, az egyszerű és a kamatos kamatszámítás. 

Egyszerű kamatszámítás:  

• Egyszerű kamatszámításnál a kamatot nem csatolják a tőkéhez, a kamat nem kamatozik. 
Az időegység alatti tőkenövekmény mértéke időben állandó. Ez azt jelenti, hogy minden 
kamatozási periódus végén a kezdőtőke és a kamatláb szorzataként kapjuk meg a kamat 
összegét.  



• A kezdőösszeg mindig csak az éves kamatösszeggel nő. A kamatösszeg után a 
következő évben kamatot nem számolunk, nem tőkésítjük. 

Képlete 1 évre/periódusra vonatkoztatva: 

FV = C0 x (1+r)  

Képlete "n" évre/periódusra vonatkoztatva: 

FVn = C0 x (1+ n x r) 

 

A kamat összegének képlete: 

Kamat = r x C0 (ha r-t természetes arányszámmal jelöljük. 

Pl. 0,1 x 100 = 10 Ft)  

Kamat = (r / 100) x C0 (ha r-t %-osan jelöljük.  

Pl. (10/100) x 100 = 10 Ft 

 

Kamattényező:  

A kamattényező azt fejezi ki, hogy a kezdőtőke hányszorosára növekszik a kamatozási 
időtartam végére.  

Jelölése: KF (FV/C0) 

 

Képlete: 

 KF = FV1/C0=1+r   (ha 1 évről van szó) 

 KF = FVn/C0=1+r x n   (ha több mint 1 azaz „n” évről van szó) 

 (n abszolút számmal és nem %-ban van kifejezve) 

 

 



KAMATOS KAMAT 

 

Kamatos kamatozás:  

Az egyes kamatozási periódusok / kamatperiódusok végén a kamatot a tőkéhez csatolják, azaz 
tőkésítik (újra befektetik). 

 

Kamatozási időtartam: 

Az az időtartam vagy periódus, amire a kamatszámítás vonatkozik, vagyis amelyre 
vonatkozóan a tőkeérték változását számítják 

 

Kamatperiódus 

Egy kamatperiódus alatt a kamatláb nem változik. 

 

Kamatperiódusok (év, hó) számának jelölése:  

n 

 

A kamatos kamatszámítás kamattényezője (kamatfaktor) képlete: 

KFrn = (1+r)n = 
0C

Cn = 
0C

FV  

 

A kezdő tőke „n” év alatt felnövekedett értékének képlete: 

FV = C0 x (1+r)n 

 

Ha egy éven belül több időszak van; m = éven belüli időszakok (kamatperiódusok) száma 

 



FV = C0 x (1+r/m)n x m 

 

Névleges kamatláb:  

A befektetett tőke, illetve értékpapír esetén a névérték %-ában meghatározott kamatláb 

NIR (Nominal Interest Rate) = r éves 

 

Effektív / Tényleges kamatláb:  

Megadott hosszúságú időtartamra számított kamatláb 

Effective Interest Rate (EIR) 

 

EIR = (1+r)n-1 

EIR = (1+r/m)n x m-1 

 

A kamattényező képlete:  

KF = (1+r)n = 
0C

FV  

 

Effektív / tényleges kamat képlete: 

1
0

−= n
C
FVr  

 

 



JÖVŐÉRTÉK SZÁMÍTÁS – EGYSZERŰ KAMAT 
FELADATOK 
 

1. Számolja ki 100 Ft befektetésnek (pénzáramnak) az egyszerű kamatát és határozza 
meg a kamattényezőt, ha a kamatperiódus 1 év, a kamat 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. 

 
 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 
Kamat = r x C0      
Kamattényező   
KF = 1+ n x r 

     

 
2. Számolja ki 100 Ft pénzáram egyszerű kamatát és jövőértékét a fenti kamatokkal, ha a 

kamatperiódus 5 év. 
 
   % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 
  Év Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV 
1. év           
2. év           
3. év           
4. év           
5. év           
KF            

 
3. A kezdő tőke 100 Ft (névérték) az éves tőkenövekmény 12 Ft. 

 
Írja fel: 
 

• a kamatláb képletét 
 

• a FV-t 
 

• a kamattényezőt 
 

4. Mekkora lesz 2 millió Ft 1 év alatt felnövekedett értéke, ha az éves névleges kamatláb 

15 %? 

 
5. Évi 25 %-os névleges kamatláb mellett hány forintot ér 1.000 forint 3 év múlva? 

 
6. A pénzintézet a nála elhelyezett betét után havonta 2,2 % kamatot fizet. Mekkora a 

névleges kamatláb? 

 
7. 100 ezer forintot teszünk bankbetétbe. A bank 16 % kamatot fizet évente, amelyet 

felveszünk, de nem fektetjük be újra. Mennyi lesz a tőkénk értéke három év múlva, ha 

a kamatokat nem költjük le, de nem is fizetjük be újra? 

 



8. Cégünk pénzkölcsön fejében váltót fogadott el. A váltó névértéke 1.150.000 Ft. A 

futamidő 6 hónap, a lekötött kamat 30 % volt. Mennyi volt a kölcsönadott pénz összege? 

(A váltó névértéke tartalmazza a kamatot.) 

 

9. Cégünk a banktól 84 napra felvett hitel után 99.642 Ft kamatot fizetett. Mekkora a hitel 

összege, ha a névleges kamatláb 20 %? (az év napjainak száma 365 nap) 

 

10. A hitelintézet a nála elhelyezett 800.000 Ft betét után 15.340 Ft kamatot fizetett. A 

névleges kamatláb 20 %? (az év napjainak száma 365 nap) Hány napra fizetett kamatot a 

hitelintézet? 



FELADATOK: KAMATOS KAMAT 

 
1. Számolja ki 500 Ft pénzáram kamatos kamatát, ha a kamatperiódus 5 év, a kamat 5 %, 

10 %, 15 %, 20 %, 25 % 
 
% 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

év Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV 

1. év           

2. év           

3. év           

4. év           

5. év           

KF5           
 

2. Számolja ki 100 Ft pénzáram kamatos kamatát, ha a kamatperiódus 8 év, a kamat 5 %, 
10 %, 15 %, 20 %, 25 %. 

 
 % 5%   10%   15 % 20%   25%   
 év Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
KF           

 

3. Évi 20 %-os kamatláb mellett 1 évre (365 napra) betétkén elhelyezünk 500.000 Ft-ot, 

havi kamatos kamat fizetése mellett. A kapott kamat hány %-os éves kamatnak felel 

meg? 

 

4. Évi 12 %-os kamatláb mellett hány forintot ér 600.000 Ft 3 év múlva, ha a kamatot 

tőkésítik? 

 



5. A kezdő tőke 100 Ft, a kamatnövekmény 39,232 Ft a második év végén. 

Írja fel: 

• a kamat képletét  

• a FV2-t  

• a kamattényezőt (KF2,r)  

 
6. Mekkora lesz 700.000 Ft 2 év alatt felnövekedett értéke, ha az éves kamatláb 8 %, a 

kamatot 6 hónap után tőkésítik. 

 

7. 56.000 forintot betétként helyeztünk el és betétünk két év elteltével 65.318 forintra 

növekedett. Mekkora az éves kamatláb? 

 

8. A pénzintézet a nála elhelyezett betét után havonta 2,2 % kamatot fizet. A kamatot 

havonta tőkésítik. Mennyi az éves kamatláb (effektív kamatláb)? 

 

9. 5 millió Ft készpénzzel rendelkezik. A pénzét bankbetétként 12 %-os nominális 

kamattal helyezhetné el a bankban. A pénzt azonban magánál tartja. Mennyi lesz a 

kamatvesztesége, ha 

a/ évi egyszeri kamatfizetésnél 
b/ negyedévenkénti tőkésítés esetén, 
c/ havi kamattőkésítés esetén? 

 

10. Mekkora lesz 2.000.000 Ft 4 év alatt felnövekedett értéke, ha az éves kamatláb 12 %, a 

kamatot havonta tőkésítik. 

 

11. Évi 12%-os kamat mellett 5 évre betétként elhelyezünk 5.000.000 forintot. A bank a 
betét után a kamatot negyedévente számolja el, a kamatot tőkésítik. 

 
a/ Mennyi pénze van a 2 év végén a betétesnek? 
b/ Mennyi a kamattényező értéke 3. év végén? 
c/ Milyen összeget fizet ki a bank az 5. év. végén? 
d/ Az 5. év végén kifizetendő összegből mennyi a kamat összege? 
 

12. Évi 12%-os kamatláb mellett 3 évre betétként elhelyezünk 3.500 000 forintot. A bank a 
betét után a kamatot havonta számolja el, majd tőkésíti azt.  

 
a/ Mennyi a 2. év végén a kamattényező értéke? 
b/ Milyen összeget fizet ki a bank 3 év múlva? 
c/ Számolja ki az 3. év végén a kamattényező értékét! 



d/ Számolja ki, hogy a betét lejáratakor mennyi kamatot kap a betétes? 
 

13. Tételezzük fel, hogy 1 évig 100 000 forinttal szabadon rendelkezik. A betétek névleges 
kamata évi 6 %. Számítsa ki, hogy melyik lesz a jobb befektetés, ha 

a. pénzét 1 éves 
b. havonta 1 évre 
c. negyedévente 1 éves lejáratra köti le. 

 
14. Tételezzük fel, hogy 1 évig 100 000 forinttal szabadon rendelkezik. Számítsa ki, hogy 

melyik lesz a jobb befektetés, ha 
a. pénzét 1 éves lejáratra leköti, névleges kamat évi 6 % vagy 
b.  havi lekötésű, évi 5,5 %-os névleges kamatozású bankbetétben helyezi el. 

 
15. Tételezzük fel, hogy 1 évig 500 000 forinttal szabadon rendelkezik. Számítsa ki, hogy 

melyik lesz a jobb befektetés, ha 
a. pénzét havonta, évi 6%-os névleges kamatláb mellett vagy 
b. két havonta, évente 6,2%-os névleges kamatláb mellett vagy 
c. negyedévente, 6,4%-os kamatláb mellett köti le. 

 
16. Tételezzük fel, hogy Okos Tóni 100 000 forinttal szabadon rendelkezik. Számítsa ki, 

hogy melyik lesz a jobb befektetés, ha két évre 
a. pénzét első évben 4%-os kamat és a következő évben 1%-kal növekvő kamat mellett 

vagy 
b. havi kamatozású, évi 5%-os névleges kamat mellett vagy 
c. negyedévente, évi 5%-os névleges kamat mellett köti le. 

 
17. Tételezzük fel, hogy Tervező Teri 1 600 000 forinttal szabadon rendelkezik. Számítsa 

ki, hogy melyik lesz a jobb befektetés, ha három évre 
d. pénzét első évben 4%-os kamat és a következő években évente 1%-kal növekvő kamat 

mellett vagy 
e. havi kamatozású, évi 5%-os névleges kamat mellett vagy 
f. negyedévente, évi 5%-os névleges kamat mellett köti le. 

 
18. Tervező Tóbiás a szüleitől kapott lakást 2 év múlva szeretné felújítani. A munkálatokért 

előre láthatólag 2 000 000 forintot kell fizetni. Tóbiás az összeg egy részével már 
rendelkezik, a hiányzó összeget a betéti kamatokból szeretné biztosítani. A 
hitelintézetnél érvényes betéti kamatláb 6 %.  

a. Számítsa ki, hány forintot kell Tóbiásnak elhelyeznie a bankban, hogy rendelkezzen 2 
év múlva a felújításhoz szükséges pénzzel, ha a kamatot évente tőkésítik! 

b. Számítsa ki, hány forintot kell Tóbiásnak elhelyeznie a bankban, hogy rendelkezzen 2 
év múlva a felújításhoz szükséges pénzzel, ha a kamatot havonta tőkésítik! 

c. Számítsa ki, hány forintot kell Tóbiásnak elhelyeznie a bankban, ha a kamatot évente 
tőkésítik, és a betét elhelyezését követő évben 1%-kal növekedett a kamat. 
 



19. Szilvás Szilárd 2 év múlva szilváskertet akar vásárolni. A gyümölcsös kert eladási ára 
előreláthatólag 6 000 000 Ft. Jelenleg 4 800 000 forinttal rendelkezik. Ezért úgy 
döntött, hogy a hiányzó összeget a kamatokból fedezi.  
Hány százalékos éves kamat mellett rendelkezik a vásárláshoz szükséges összeggel, ha 
a kamatokat évente tőkésítik? 

 
20. Évi 25 %-os kamatláb mellett 1 évre betétként elhelyezünk 200.000 forintot. A bank a 

betét után a kamatot félévente fizeti. A félévente fizetett kamat hány %-os éves 
kamatnak felel meg? 

 
21. Évi 24%-os kamatláb mellett 3 évre betétként elhelyezünk 4.000 000 forintot. A bank 

a betét után a kamatot félévente számolja el, majd tőkésíti azt.  
a) A félévente fizetett kamat hány százalékos éves kamatnak felel meg? 
b) Milyen összeget fizetne ki a bank harmadik év múlva? 
c) Számolja ki a 3. évvégén a kamattényező értékét! 
d) A pénzintézet a nála elhelyezett betét után havonta 1 %-os kamatot fizet. 
mekkora a éves névleges kamatláb és effektív kamatláb? 

 
22. Évi 12%-os kamatláb mellett 3 évre betétként elhelyezünk 4.000 000 forintot. A bank a 

betét után a kamatot félévente számolja el, majd tőkésíti azt.  
a) A félévente fizetett kamat hány százalékos éves kamatnak felel meg (1. év végén)? 
b) Mennyi a 3 év végén a kamattényező értéke? 
c) Számolja ki a 3. évvégén kifizetendő összegből a kamat összegét ! 

 
23. Számolja ki 200 Ft pénzáram kamatos kamatát, ha a kamatperiódus 4 év, a kamat 5 %, 10 

%, 15 %, 20 %, 25 %, kamatfizetés évenként egyszer. 
Határozza meg a kamattényező értékét a 4. év végén! 

C0= 200 
n= 4 
m=1 
r= %5; 10; 15%; 20%;25% 

 
  5%  10%  15 % 20%  25%  

n Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV 
1 5,00 210,00 10,00 220,00 15,00 230,00 20,00 240,00 25,00 250,00 
2 5,25 220,50 11,00 242,00 17,25 264,50 24,00 288,00 31,25 312,50 
3 5,51 231,53 12,10 266,20 19,84 304,18 28,80 345,60 39,06 390,63 
4 5,79 243,10 13,31 292,82 22,81 349,80 34,56 414,72 48,83 488,28 

KF   1,16   1,33   1,52   1,73   1,95 
 

 
24. Számolja ki 200 Ft pénzáram kamatos kamatát, ha a kamatperiódus 4 év, a kamat 5 %, 

10 %, 15 %, 20 %, 25 %, kamatfizetés évenként kétszer. 
Határozza meg a kamattényező értékét a 4. év végén! 
 

C0= 100 
n= 4 
m=2 



r= %5; 10; 15%; 20%;25% 
 

n n*m 5%  10%  15%  20%  25%  
Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV Kamat FV 

1 
1 5,00 205,00 10,00 210,00 15,00 215,00 20,00 220,00 25,00 225,00 
2 5,13 210,13 10,50 220,50 16,13 231,13 22,00 242,00 28,13 253,13 

2 3 5,25 215,38 11,03 231,53 17,33 248,46 24,20 266,20 31,64 284,77 
4 5,38 220,76 11,58 243,10 18,63 267,09 26,62 292,82 35,60 320,36 

3 5 5,52 226,28 12,16 255,26 20,03 287,13 29,28 322,10 40,05 360,41 
6 5,66 231,94 12,76 268,02 21,53 308,66 32,21 354,31 45,05 405,46 

4 7 5,80 237,74 13,40 281,42 23,15 331,81 35,43 389,74 50,68 456,14 
8 5,94 243,68 14,07 295,49 24,89 356,70 38,97 428,72 57,02 513,16 

KF   43,68 1,22 95,49 1,48 156,70 1,78 228,72 2,14 313,16 2,57 
 

 
  



2. Fejezet: JELENÉRTÉKSZÁMÍTÁS, DISZKONTÁLÁS 

Jelenérték-számítás, diszkontálás fogalma:  

Egységnyi idő múlva esedékes pénzáram mai (jelenlegi) időpontra számított értékének 
meghatározása 

 

Jelenérték: a jövőbeli pénz mai értéke 

Angol neve:  Present Value 

Jelölése: PV  

Jelenérték képlete:  

• A jelenérték számítás 1 perióduson keresztül: 

r
CPV

+
=

1
1*1  

 

Ahol: 

PV = egy év (1 periódus) múlva esedékes pénzösszeg mai értéke 

C1 vagy FV =  Egy év múlva esedékes pénzösszeg 

=
+ r1
1  diszkonttényező = DF 

 

• Ha a kamatláb nem változik az n év múlva esedékes pénz „Cn” vagy FVn 
jelenértéke: 

nn r
CPV

)1(
1*
+

=  

Ahol: 

PV = C0 =  a jövőben esedékes pénz jelenbeli értéke 

r = a pénz időértékét kifejező kamatláb 



Cn =FVn=az n év múlva esedékes pénzösszeg   

nr)1(
1
+

 = diszkontfaktor az n-edik évben = DF 

 

Diszkont fogalma:  

egy év múlva esedékes pénzáramlás névértékéből levont kamat (forintban) 

 

Diszkontláb fogalma:  

• az időegységre vonatkozó diszkont (levont kamat) aránya a jövőbeli (kamatozási 
időszak végi) tőkeértékhez viszonyítva 

• egységnyi tőke egy időegység alatti változásának záró tőkeértékéhez viszonyított 
aránya 

 

Jelölése = d = 
1

011
C
C

FV
PV

FV
PVFV

−=−=
−  

 természetes arányszámmal kifejezve 

 

 

A diszkontszámítás iránya:  

a jövőbeli időponttól a jelenbeli vagy kezdő időpont fele 

 

Diszkontfaktor (discount factor, DF), egyéves diszkonttényező képlete: 

1

0

1
1

C
C

FV
PV

r
DF ==

+
=  

 

 



FELADATOK: JELENÉRTÉKSZÁMÍTÁS, DISZKONTÁLÁS 

 

1. Egy év múlva ki kell fizetnünk 500.000 Ft-ot. Mennyi pénzt kell elhelyezni a bankban 
évi 9 % névleges kamatláb mellett, hogy 1 év múlva 500.000 forintunk legyen? 

 

2. Az éves átlagos értékesítésünk 800.000 Ft, amelyre 20 % általános forgalmi adót is ki 
kell számláznunk. A számla végösszegében lévő adó összege  

 

3. Egy év múlva lejáró váltónk névértéke 1,5 millió forint. Mennyit kapunk érte, ha a 
bankban az éves kamatláb 11 %? 

 

4. Mekkora diszkontláb felel meg 15 % éves kamatlábnak? 

 

5. Számolja ki és foglalja táblázatba, hogy 20 %-os éves kamatláb mellett mennyit érne 
ma 1.000 Ft, ha 1., 2., 3., 4., 5. év végén kapná meg? Számolja ki a diszkonttényezőt 
és foglalja táblázatba a jelenértékkel együtt. 

 
Év r C DF PV 
1. 20 % 1 000   
2. 20 % 1 000   
3. 20 % 1 000   
4. 20 % 1 000   
5.  20 % 1 000   
 Összesen  Összesen  

 

6. A könyvkiadó 1 hónap alatt 240.000 forint értékben adott el könyveket, a számla 
végösszege az 5 %-os általános forgalmi adóval növelt összeg. 

1.  Hány % ÁFA tartalma van a fenti összegnek? 
2. Hány forint az áfa értéke a számla összegéből? 

 



7. Öntől ma kölcsönkérnek pénzt és azt ígérik, hogy egy év múlva 200.000 forintot 
fizetnek vissza. Mennyit adna ma kölcsön, ha az ismert banki kamatláb 

 

a) 5 % 
b) 10 % 
c) 20 % 
d) 30 % 

 
r C DF PV 

5% 200 000   
10% 200 000   
20% 200 000   
30% 200 000   

 

8. Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelenértékét, ha r = 13 %, a jelen időpont az év 
első napja, a pénzáramok időpontja az évek utolsó napja. 

 
Év r C DF PV 
1. 13 % 22 000   
2. 13 % 10 000   
3. 13 % 24 000   
4. 13 % 1 000   
5.  13 % 3 000   
 Összesen  Összesen  

 

9. Ha 35.000 forint jelenértéke (diszkontált értéke) 32.000 Ft, akkor mekkora a 
diszkonttényező? Mekkora a kamatláb? 

 

10. Számítsa ki a befektetés jelenértékét, ha a következő években az alábbi 
pénzáramokat (hozamokat) eredményezi, ha r = 6 %, a jelen időpont az év első 
napja, a pénzáramok időpontja az évek utolsó napja. 

 
Év r C DF PV 



1. 6 % 12 000   
2. 6 % 15 000   
3. 6 % 25 000   
4. 6 % 20 000   
5.  6 % 10 000   
 Összesen  Összesen  

 

11. Öntől ma kölcsönkérnek pénzt és azt ígérik, hogy egy év múlva 300.000 forintot 
fizetnek vissza. Mennyit adna ma kölcsön, ha az ismert banki kamatláb 

a) 5 % 
b) 8 % 
c) 10 % 
d) 12 % 

 
r C DF PV 

5 % 300 000   
8 % 300 000   
10% 300 000   
12% 300 000   

 

12. Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelenértékét, ha r = 4 %, a jelen időpont az év 
első napja, a pénzáramok időpontja az évek utolsó napja. 

 
Év r C DF PV 
1. 4 % 122 000   
2. 4 % 110 000   
3. 4 % 124 000   
4. 4 % 11 000   
5.  4 % 23 000   
 Összesen  Összesen  

 

13. Számolja ki és foglalja táblázatba, hogy 3 %-os éves kamatláb mellett mennyit 
érne ma 10.000 Ft, ha 1., 2., 3., 4., 5. év végén kapná meg? Számolja ki a 
diszkonttényezőt és foglalja táblázatba a jelenértékkel együtt. 



 
Év r C DF PV 
1. 3 % 10 000   
2. 3 % 10 000   
3. 3 % 10 000   
4. 3 % 10 000   
5.  3% 10 000   
 Összesen  Összesen  
 
 

14. Mennyit adna ma kölcsön, ha törlesztésként a következő 4 évben az alábbi pénzösszeget 
fizetnék vissza. Az r=10 %, a jelenidőpont az első év első napja, a pénzáramok időpontja az 
egyes év utolsó napja. 

Év Pénzáram DF PV 
1 20.000   
2 30.000   
3 40.000   
4 50.000   
    

15. Öt év múlva 3 millió Ft-ra lesz szüksége. Mekkora összeget kellene ma elhelyezni a 
bankban, ha évi 10 %-os kamatra számíthat. 

16. Egy vállalkozó tanácsadójához az alábbi alternatívák közötti választás igényével fordul: 
 

a) ajánlatott kapott meghatározott feltételek mellett 100.000 forint azonnali 
megfizetésére. (Az összeg eredet lejárati ideje nem az az ajánlattétel napja volt.) 

b) ha nem él az ajánlat elfogadásával, nyolc év elteltével jut 250.000 forinthoz. 
 

 
  



 

3. fejezet: SPECIÁLIS PÉNZÁRAMLÁS SOROZATOK ÉRTÉKE 

 

A pénzáramlás-sorozat fogalma:  

Különböző időpontokban esedékes pénzáramlások 

A pénzáramlás sorozatok értéke:  

Egyes pénzáramlások jelenértékének az összege 

Járadék fogalma:   

Meghatározott időpontban esedékes pénzbevételek sorozata 

Rendszeres időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy azonos mértékben változó 
pénzáramlások sorozata 

Járadéktag fogalma:   

A járadék egy időpontban esedékes cash-flow-ja 

A pénzáramlás sorozat egy tagja 

Járadékköz fogalma:  

Két járadéktag esedékessége közötti időtartam 

Örökjáradék (perpetuity) fogalma:  

Olyan szabályos pénzbevételek, amelyekben az esedékességi időpontok sorozata végtelen 

Olyan pénzáramlás-sorozat, amely 

• Végtelen hosszan tart 
• Egyenleges időközönként 
• Azonos nagyságú összeg esedékes 

Az azonos járadéktagú (fix összegű) örökjáradék képlete: 

r
CPVp =  



Ahol: 

PVp = az örökjáradék jelenértéke   

C =  az azonos időközönként esedékes fix pénzáram, járadéktag 

 r = kamatláb 

NÖVEKVŐ TAGÚ ÖRÖKJÁRADÉK FOGALMA:  

Olyan pénzáramlás-sorozat, amelynél a járadéktagok állandó ütemben g %-kal növekednek és 
a sorozat a végtelenig tart 

Képlete: 

gr
CPVp −

=  

Ahol: 

PVp = az örökjáradék jelenértéke   

C =  az azonos időközönként esedékes fix pénzáram, járadéktag 

 r = kamatláb 

g = a járadéktagok növekedési üteme (grow) 



ÖRÖKJÁRADÉK 

FELADATOK: 

 

1. Mennyit érdemes kifizetniük ma azért a lehetőségért, hogy minden év végén (életünk végéig 
és majd az örökösünk is) kapjunk 150 eFt-ot. Az 1. fizetés az első év végén esedékes. 
Feltételezzük, hogy a piaci hozam 8 % minden lejáratra. 

 

2. Mennyit érne a fenti példa örökjáradéka, ha a piaci hozam 12 % lenne? 

 

3. Van 800 ezer forintunk és ezen szeretnénk örökjáradékot vásárolni úgy, hogy már 1 év 
múlva kapjuk meg az első járadékot. A piaci hozam 9 %. Mekkora az éves járadék? 

 

4. Mennyiért érdemes megvásárolni azt a kötvényt, amely évi 200.000 Ft örökjáradékot ígér, 
ha az r = 7 %. 

 

NÖVEKVŐ TAGÚ ÖRÖKJÁRADÉK  

FELADATOK 

 

1. Mennyit érdemes ma fizetnünk egy olyan örökjáradékért, amely egy év múlva 500 ezer 
forintot fizet és utána minden évben 2 %-kal többet. A piaci hozam 10 %. 

 

2. Mennyit kellene fizetnünk fenti példa adatai alapján, ha évente 5 %-kal növekvő 
örökjáradékot szeretnénk? 

 

3. Egy alapítvány örökjáradék formájában az első évben 120.000 forintot ígér, az első évet 
követően pedig évi 10 %-kal növekvő örökjáradékot kíván juttatni a kedvezményezettnek. 
Mekkora összeget kell az alapítványban elhelyezni, ha az induló kamatláb 13 %? 



 

4. Mennyi a jelenértéke egy 80.000 Ft fix összegű örökjáradéknak, ha a kamatláb 9 %? Mennyi 
lenne a jelenérték évi 5 %-os növekedés mellett? 

 

5. Földes Vera szántóföldje bérbeadásából évi 400 000 Ft földjáradékot realizál. A jövőben 
ehhez az összeghez betéti kamat formájában kíván hozzájutni. A bankban elhelyezett összeg 
azonos a föld eladási árával. A banknál alkalmazott betéti kamatláb 5%, a hitelkamatláb 
8%. 

a. Számítsa ki a föld eladási árát! 
b. Számítsa ki a föld eladási árát, ha évente 1%-kal nagyobb összegű járadékot szeretne! 

 

6. Tóásó Kelemen földjén található tavat használatba adja, ezután évi 2 200 000 Ft járadék 
realizálható. A jövőben ehhez az összeghez betéti kamat formájában kíván hozzájutni. A 
bankban elhelyezett összeg azonos a terület eladási (használatba adási) árával. A banknál 
alkalmazott betéti kamatláb 4%, a hitelkamatláb 6%. 

a. Számítsa ki a föld (tó) eladási árát! 
b. Számítsa ki a föld (tó) eladási árát, ha évente 1%-kal nagyobb összegű járadékot 

szeretne! 

 

7. Verses Viktória évi 600 000 Ft-ot biztosító szerzői jogdíjat örökölt egyik rokona 
gyermekeknek írt könyvei után. Gyermekei és unokái egyetemi tanulmányait szeretné 
finanszírozni a következő években, pénzre van szüksége, ezért jogosultságát értékesíti. Az 
eladási ár azonos lesz azzal a járadékalappal, amely a fenti bevételsorozatot biztosítani 
tudja. A pénzpiacon realizálható átlagos hozam 6%, ami várhatóan hosszú távon nem 
változik. 

 

a. Számítsa ki, hány forintért érdemes eladni a szerzői jogdíjat, hogy a következő években 
(élete végéig) 6%-os kamat mellett évi 600 000Ft kamathoz jusson! 

b. Számítsa ki, mennyiért érdemes eladni a szerzői jogdíjat, ha évente 1%-kal nagyobb 
összegű járadékot szeretne! 

 



8. Olimpikon Olga bajnok társaival fiatal sportolók támogatására egy alapítványt kíván 
létrehozni. Minden év végén az 5 legjobb teljesítményt nyújtó főiskolás sportolónak 100-
100 ezer forintot szeretne adni. Az első fizetésre az 1. év végén kerül sor. A jutalmazás az 
alapítványi tőke kamataiból történik. Az átlagos piaci hozam 5%, a kamatlábak hosszú 
távon nem változnak. 

a. Számítsa ki, hogy hány forintot kell a bajnokoknak letétbe helyezni a bankban ahhoz, 
hogy az alapba befizetett összeg biztosítsa minden év végén az 500 000 forint 
kifizetését! 

b. Számítsa ki, hogy hány forintot kell a bajnokoknak letétbe helyezni a bankban ahhoz, 
hogy az alapba befizetett összeg biztosítson minden év végén további 1%-kal nagyobb 
összeg kifizetését! 

 

9. Gondoskodó Gedeon 5 év múlva nyugdíjba megy. Az előző év végén távoli rokona után 
örökölt 2 millió forintot, amit nyugdíjas éveiben a nyugdíja kiegészítésére kíván 
felhasználni, ezért az év első napján bankban helyezi el. Az első 4 év során 5%, az 5. évben 
6% a betéti kamatláb. A betét kamatából nyugdíját szeretné minden év végén kiegészíteni. 

a. Számolja ki, hány forinttal fog rendelkezni az 5. év végén! 
b. Számolja ki, a nyugdíjas évei során hány forint járadékkal számolhat (élete végéig), ha 

a piaci kamatláb 6% lesz.!  
c. Számolja ki, a nyugdíjas évei során hány forint járadékkal számolhat (élete végéig) ha 

piaci kamatláb 6% és a betét után kamatot félévente tőkésítik! 

 

10. Egy magánszemély kiegészítő nyugdíjbiztosítási szerződést kötött egy biztosító 
társasággal. Biztosítási nyugdíjalapjába 25 év alatt 3.600.000 forintot fizetett be. 
Milyen összegű járadékra számíthat évente nyugdíj kiegészítésként, ha még élete végéig 
szeretné járadékát élvezni, és  
 

a. 3 %-os kamatlábbal számolhat. 
b. 6%-os kamatlábbal számolhat. 
c. 10%-os kamatlábbal számolhat. 

 

11. Egy magánszemély kiegészítő nyugdíjbiztosítási szerződést kötött egy biztosító 
társasággal. Biztosítási nyugdíjalapjába 20 év alatt 2.600.000 forintot fizetett be. 
Milyen összegű járadékra számíthat évente nyugdíj kiegészítésként, amennyiben élete végéig 
szeretné járadékát élvezni, ha 5 %-os kamatlábbal számolhat. 

 
12. Mennyiért érdemes megvásárolni azt a kötvényt, amely az első évben 70.000 Ft, majd 
ezt követően 5 %-kal növekvő járadékot ígér, ha a piaci kamatláb 13 %. 



 
13. A „Sportolókért” alapítvány célja, hogy az ország 10 legsikeresebb sportolójának 
megélhetését kiegészítse az idők végezetéig. Az alapítvány az általa támogatott személyeknek 
évente (év végén) 500.000 Ft jövedelmet kíván biztosítani az első évben, a következő években 
évi 1%-kal kívánja növelni ezt az összeget minden évben.  
 
Mekkora összeget kell az alapítóknak az alapítványba elhelyezni, ha az induló kamatláb 5%. 

 



4. Fejezet: ÉVJÁRADÉK (ANNUITÁS) 

 

Az anniutás fogalma:  

Olyan járadék, amely esetén az esedékességi időpontok sorozata véges. Rendszeres 
időközönként egyenlő összegekben fizetett részlet, amely a tőketörlesztésen kívül az esedékes 
kamatot is tartalmazza. 

Jellemzője: 

• meghatározott időtartam alatt, 
• egyenlő járadékközönként esedékes (pl. évente), 
• azonos járadéktagú pénzáramlás-sorozat. 

Olyan egyenlő tagú pénzáramok (ki- vagy befizetések) sorozatát jelenti, amely meghatározott 
ideig esedékes. 

• egyenlő tagú, tehát minden periódusban azonos összeget fizetnek ki (a periódus 
rendszerint egy év vagy egy hónap)  

• meghatározott ideig esedékes, tehát nem a végtelenségig (lásd: örökjáradék) 

Jelenértéke :  

Arra ad választ hogy r % kamatláb mellett n éven át azonos időközönként esedékes C 
pénzáramlásnak mennyi a jelenértéke. 

Jövőértéke : 

Arra ad választ, hogy n éven át r % kamatláb mellett esedékes pénzáramok jövőértéke mennyi 

• Meghatározott időn keresztül esedékes 
• A járadéktag mindig azonos, fix összegű 
• A járadékközök azonos időtartamúak 

Annuitás (évjáradék) jelenértéke 

Neve: Present value of annuity 

Jele: PVa 

Képlete 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96r%C3%B6kj%C3%A1rad%C3%A9k&action=edit&redlink=1
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Ahol:  

PVA= az annuitás jelenértéke 

C= az éves pénzáram 

r = kamatláb 

n = évek száma 

Az annuitás tényező (vagy anniutás faktor) AF (vagy FA) 

PVFAr,n= )
)1(*

11( nrrr +
−=  

Neve:  Present value interest factor for annuity 

Jele: PV FAr,n 

Annuitás jövőértéke 

Neve: Future Value of Annuity 

Jele: FVA 

Képlete 
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Ahol:  

FVA =  az annuitás jövőértéke 

C = éves pénzáram 

 r =  kamatláb 

 n =  éved száma 



Annuitás jövőérték tényező (vagy annuitás jövőérték faktor) 

FVIFAr,n= )1)1((
r

r n −+
=  

Neve:  Future Value Interest Factor for Annuity 

Jele:    FVIFAr,n 
  



 

Annuitás jelenértéke 

FELADATOK 

 

1. Négy éven keresztül minden év végén 1.500 Ft egységnyi pénzbevétel esedékes.  Mennyi 
az értéke annak a pénzáramnak most, ha a kamatláb 11%? 

 

2. Mennyit ér ma az az annuitás, amely 10 éven keresztül 500.000 Ft-ot fizet, ha az éves hozam 
12 %? 

 

3. Mekkora évjáradékra számíthatunk 5 éven keresztül, ha 2 millió forintot fizetünk ma és a 
piaci hozam 13 %? 

 

4. Egy 8 millió Ft-os tartozást 5 év alatt 2.386.635 Ft-os részletekben kell visszafizetni. Hány 
%-os kamatra adták a kölcsönt? 

 

5. Egy alkalmazott 35 éves munkaviszony után nyugdíjba ment. A nyugdíj alapjába 1,2 millió 
forint gyűlt össze. Milyen összegű évi járadékra számíthat 15 éven keresztül, ha a kamatláb 
8 %? 

 

6. Egy vállalkozás 40 millió forint hitelt kapott a bankjától 9 %-os kamatláb mellett, 8 éves 
lejáratra. A kölcsönt egyenlő részletekben kell visszafizetnie.  

 

a. Mekkora összegű az éves törlesztő részlet?  
b. Mennyi évenként a kamat és a tőketörlesztés összege?  
c. Foglalja táblázatba a törlesztő részlet alakulását évenként! 

 



7. A bank ügyfelének évi 24 %-os kamatláb mellett 50.000 Ft személyi kölcsönt folyósított, 
amit 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.  

Mennyi lesz az adós havi törlesztő részlete? 

 

8. Egy lakástulajdonos eddigi havi 50 ezer forintért adta bérbe a lakását. A bérleti díjat a hónap 
végén kellett fizetni. Kedvezőtlen tapasztalatai miatt a tulajdonos úgy döntött, hogy az új 
bérlőtől negyedévente előre kéri a három havi bérleti díjat.  

24 %-os évi kamatlábat feltételezve, számítsa ki a bérleti díjak tőkeértékét mindkét esetre! 

 
10. A bank ügyfelének évi 24 %-os kamatláb mellett 800.000 Ft személyi kölcsönt 
folyósított.  

Mennyi lesz az adós havi törlesztő részlete és mennyi a visszafizetett összegből a tőketörlesztés 
és a kamat összeg, ha 

a. 8 hónap alatt, 
b. 12 hónap alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni? 

 
11.  Egy vállalkozó 40 éves munkaviszony után ment nyugdíjba. A nyugdíjalapjába 3,4 
millió forint gyűlt össze. 
Milyen összegű járadékra számíthat 15 éven keresztül, ha a kamatláb 
 

a. 10% 
b. 6% 
c. 3%? 

 
12. Egy magánszemély kiegészítő nyugdíjbiztosítási szerződést kötött egy biztosító 
társasággal. Biztosítási nyugdíjalapjába 20 év alatt 2.600.000 forintot fizetett be. 
Milyen összegű járadékra számíthat évente nyugdíj kiegészítésként, amennyiben hosszú távon 
5 %-os kamatlábbal számolhat, ha még  
 

a. 10 évig szeretné járadékát élvezni,  
b. 20 évig szeretné járadékát élvezni, 
c. élete végéig szeretné járadékát élvezni. 

 
13. Adótanácsadó kft. bővíteni szeretné a tevékenységi körét, ezért néhány számítógép, 
nyomtató illetve könyvelési program megvásárlása szükséges, ami közel 5 millió forintba kerül. 
A finanszírozáshoz 2 millió forint fejlesztési kölcsönt kér az Inveszt Banktól. A hitelkérelem 
és az üzleti terv elbírálása után a hitelintézet 12 %-os kamatláb mellett hajlandó kölcsönt 
folyósítani. Az adósságot évente azonos részletekben kell visszafizetni 4 év alatt. Az első 



törlesztő részlet a hitel lehívása után 1 évvel esedékes. A bank a hitel teljes összegének 3 %-át 
egyszeri kezelési költségként, 25.000 forint hitelbírálati díjként és további 30.000 forint 
hitelfolyósítási díjként számolta fel. A járulékos költségek a kölcsön folyósításának napján 
esedékesek. 
Számítsa ki a törlesztő részlet összegét, a teljes hiteldíjat és a teljes hiteldíj mutatót! 
 
14. Szőke Szépség kozmetikai szolárium működésével szeretné bővíteni a tevékenységét. 
Az üzlethelyiség kialakítása, a berendezések beszerzése, felszerelése 15 millió forintba kerülne. 
A finanszírozáshoz 10 millió forint fejlesztési kölcsönt kér az Inveszt Banktól. A hitelkérelem 
és az üzleti terv elbírálása után a hitelintézet 10 %-os kamatláb mellett hajlandó kölcsönt 
folyósítani. Az adósságot évente 5 év alatt, évente változó részletekben, állandó összegű 
tőketörlesztéssel kell visszafizetni.. Az első törlesztő részlet a hitel lehívása után 1 évvel 
esedékes. A bank a hitel teljes összegének 2 %-át egyszeri kezelési költségként, 30.000 forint 
hitelbírálati díjként és további 50.000 forint hitelfolyósítási díjként számolta fel. A járulékos 
költségek a kölcsön folyósításának napján esedékesek. 
 

a) Készítse el a hiteltörlesztési tervet! 
b) Számítsa ki a teljes hiteldíjat és a teljes hiteldíj mutatót (THM)! 

 
15. Varró Olga és Gép Géza ruha szabóságuk elhasználódott gépeinek fokozatos 
lecserélésére készülnek. A teljes géppark megújítása 25 millió forintba kerülne. A szükséges 
pénz teljes egészében nem áll rendelkezésre. 15 millió forint beruházási kölcsönt kérnek az 
Innovatív Banktól. A hitelkérelem és az üzleti terv elbírálása után a hitelintézet 10 %-os 
kamatláb mellett hajlandó kölcsönt folyósítani. Az adósságot évente azonos részletekben kell 
visszafizetni 5 év alatt. Az első törlesztő részlet a hitel lehívása után 1 évvel esedékes. 

Számítsa az éves törlesztő részlet összegét! 
 

16. Boltos Béla háztartási terméket értékesít kiskereskedésében. Áremelkedésre számít, 
ezért a legkeresettebb cikkekből a szokásosnál nagyobb készletet akar beszerezni. Taktikai 
készletvásárláshoz áthidalási 5.000.000 forint kölcsönt igényelt a Zsugori Banktól 12 %-os 
kamatláb mellett. Az első törlesztő részlet az első hó végén esedékes 

Számítsa ki a törlesztő részlet összegét 
 
a. 4 hónapos futamidővel 
b. 8 hónapos futamidővel 

 

17. Egy gazdasági társaság kapacitásfejlesztő beruházáshoz 10 millió Ft kölcsönt vesz fel 
bankjától. A kamatláb 10%, a visszafizetési idő 4 év. A kölcsönszerződés szerint a hitelt évi 
egyenlő részletekben kell visszafizetni. 

Számítsa ki, hogy mennyi az 



a. évi törlesztő részlet, 
b.  évenként a törlesztő részletben milyen összegű a kamat, és mennyi a tőketörlesztés 

összege. 

 
Év Tőketartozás Kamat Tőketörlesztés Összes 

adósságszolgálat 
1     
2     
3     
4     
 Összesen    

 
18. Egy vállalkozó 20 millió forint hitelt kapott a banktól 10 %-os kamatláb mellett, 8 éves 
lejáratra. A kölcsönt egyenlő részletekben kell visszafizetnie.  

 
Mekkorák ezek a részletek? Az első törlesztő részletből mennyi lenne a kamat, és milyen 
összeggel csökkenne a tőketartozás? 
 

19. A bank ügyfelének évi 12%os kamatláb mellett 1.000.000 forint személyi kölcsönt 
folyósított, amit 6 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. 

Mennyi lesz az adós havi törlesztő részlete? 
 

20. A bank ügyfelének 4.000.000 forint kölcsönt folyósított, amit évi egyenlő részletekben 
kell visszafizetni. Az éves kamatláb 8 %. 

Mennyi lesz az adós havi törlesztő részlete, ha 
 
a) 3 év alatt, évente 
b) 3 év alatt, havonta 
c) 5 év alatt, évente 
d) 10 év alatt, évente 
e) 10 év alatt, havonta kell visszafizetnie. 

 
21. Egy lakástulajdonos eddig 30 ezer forintért adta bérbe a lakását. A bérleti díjat a hónap 
végén kellett fizetni. kedvezőtlen tapasztalatai miatt a tulajdonos úgy döntött, hogy az új 
bérlőtől negyedévente előre kéri a három havi bérleti díjat? 
12 %.os évi kamatlábat feltételezve, számítsa ki a bérleti díjak tőkeértékét mindkét esetre! 
 
22. Egy gazdasági társaság kapacitásfejlesztő beruházáshoz 10 millió Ft kölcsönt vesz fel 
bankjától. A kamatláb 7%, a visszafizetési idő 4 év. A kölcsönszerződés szerint a hitelt évi 
egyenlő részletekben kell visszafizetni. Számítsa ki, hogy mennyi az 
 

a) évi törlesztő részlet, 



b) évenként a törlesztő részletben milyen összegű a kamat, és mennyi a tőketörlesztés 
összege. 

 
Év Tőketartozás Kamat Tőketörlesztés Összes 

adósságszolgálat 
1     
2     
3     
4     
 Összesen    

 

23. Készítse el a 22. feladatot, ha 
a. a kamat mértéke 7%, futamidő 6 év 
b. a kamat mértéke 5 %, futamidő 4 év 
c. a kamat mértéke 5 %, futamidő 6 év. 

Mutasson rá, hogy az egyes feltételek mellett hogyan alakul a fizetett kamat és tőketörlesztés 
összege!  

 
24. Körte Vilmos egy almáskertet szeretne vásárolni, melynek eladási ára 20 millió forint. 
Az eladó a vásárláskor egy összegben kéri a vételárat. Körte Vilmosnak a vásárláshoz 
rendelkezésre áll egy bankbetét, melyet 3 éve nyitott 5 millió forinttal, évi 10 % fix kamatozás 
mellett. Az ezen felül szükséges összeget banki hitelből fedezi. A felvett hitelt évente azonos 
részletekben kell törlesztenie. A hitel futamideje 4 év, a kamatláb 15 %. 
 

a. Számítsa ki, hogy mennyi önerővel rendelkezik Körte Vilmos a vásárláskor és mennyi 
hitelre van szüksége? 

b. Számítsa ki az adósság szolgálat összegét! 
c. Határozza meg és foglalja táblázatba az évente fizetendő kamat és a kölcsöntörlesztés 

összegét. 

 
  



Annuitás jövőértéke 

FELADATOK 

 

1. 3 éven keresztül minden év végén 1.000 Ft pénzt kapnak. Mennyi az értéke ennek a 
pénzáramnak az 3. év végén? A kamatláb 15 %. 

 

2. 4 éven keresztül minden év végén 1.000 Ft pénzt kapnak. Mennyi az értéke ennek a 
pénzáramnak az 4. év végén? A kamatláb 10 %. 

 

3. Mennyi lenne a felnövekedett értéke az 5 éven át – minden év végén kapott 50.000 Ft-nak 
( az előző 7. feladatból), ha a hitelező ezt a változatot fogadná el 15%-os éves kamatot 
feltételezve? 

 

4. A család tehetséges gyermekét 5 év múlva külföldi egyetemen szeretné taníttatni. A 
jelenlegi információk szerint ehhez kb. évi 8.000 dollár szükséges. A család 
devizaszámláján jelenleg 10.000 dollár van, amely után a bank éves lekötésre 4 % kamatot 
fizet. 

A következő 5 évben évente hány dollárt kellene még betenni a bankba, hogy a 
tanulmányokhoz szükséges anyagi fedezetet a család biztosítsa? 

(A pénzáramok év végén esedékesek, a tanulmányi idő 4 év.) Az egyetem megkezdése 
előtt a tanulmányokhoz szükséges pénzzel kell rendelkezni. 

 
5. Öt év múlva 2,5 millió forintra lesz szüksége. 

 
a. Mekkora összeget kellene elhelyezni a bankban ma, ha évi 5 %-os betéti kamatra 

számíthat? 
b. Mekkora összeget kellene minden évben (év végén) megtakarítani, hogy ugyanezt a célt 

elérje ? 
 

6. Latin Anna egyetemi hallgató spanyolul szeretne tanulni, majd nyelvvizsgázni. Egy év 
múlva külföldön akar tanulni egy szemesztert, ezért munkát vállal tanulmányai mellett. 
Havonta 40.000 forintos keresetét nem költi el, bankban helyezi el évi 12 %-os kamatláb 
mellett. (A fizetését mindig tárgyhónapot követő hónap első napján kapja) 5 hónapig akar 



külföldön tanulni. Előreláthatólag havonta (hó elején) legalább 150.000 forintnak 
megfelelő összegű euróra lesz szüksége a megélhetéshez és tandíjra. Az utazási költség kb. 
100.000 forintba kerül. A hiányzó pénzösszeget a szülei finanszírozzák. 

Milyen összeggel kell hozzájárulni a szülőknek a külföldi tartózkodáshoz? 
 

7. Tervező család 3 év múlva autót szeretne cserélni. Év elején 1.000.000 forint jutalmukat 
befektetik, 5 %-os kamatozás mellett. Az autó jelenlegi kalkuláció szerint 4,5 millió forintba 
kerül. A régi autójuk 3 év múlva kb. 600.000 forintért tudják eladni. 

Mennyi pénzt kell a következő 3 évben megtakarítani (év végén), hogy a vásárláshoz 
szükséges pénz rendelkezésre álljon? 

 
8. Az OKOS család okos gyermekét 6 év múlva külföldi egyetemen szeretné taníttatni. A 

jelenlegi információk szerint ehhez kb. évi 10.000 dollár szükséges. A család deviza 
számláján jelenleg 10.000 dollár van, amely után a bank évi 5 %-os kamatot fizet. 
A következő 6 évben évente (év végén) hány dollárt kellene még betenni a bankba, hogy a 
tanulmányokhoz szükséges anyagi fedezetet a család biztosítsa? 

A tanulmányi idő 5 év, a tandíjat előre kell fizetni. 

 

9. A NÉMET család okos gyermekét 5 év múlva német magán egyetemen szeretné taníttatni. 
A jelenlegi információk szerint ehhez kb. évi 12.000 euró szükséges. A család deviza 
számláján jelenleg 18.000 euró van, amely után a bank évi 4 %-os kamatot fizet. 

A következő 5 évben évente (év végén) hány eurót kellene még betenni a bankba, hogy a 
tanulmányokhoz szükséges anyagi fedezetet a család biztosítsa? 

a. A tanulmányi idő 4 év, a tandíjat előre kell fizetni. 
b. a tanulmányi idő 5 év, a tandíjat előre kell fizetni. 

 

10. Egy vállalkozás 3 év múlva új termelő berendezést szeretne vásárolni. A jelenlegi 
információk szerint várhatóan 15 millió forintba kerül a berendezés. A vállalat 
bankszámlájáról 4 millió forint év elején tartós betétként lekötött erre a célra a számlavezető 
banknál, 4%-os kamatláb mellett. Évente terv szerint további 2-2 millió forintot fog lekötni 
erre a célra (év végén).  

Milyen összegű hitelre lesz szüksége ahhoz, hogy a berendezés ára rendelkezésre álljon? 

Mekkora összeggel kell törleszteni, ha 4 éves futamidőre, 3 %-os kamatláb mellett veszi fel a 
hitelt? 



 

 
11. Profi, világelső, ismert teniszezők egy „Tennis Talent” Alapítványba adományoztak pénzt 

az elmúlt három évben, amelyből a következő 5 évben előreláthatóan 15 fiatal tehetséget 
kívánnak támogatni. A pénzáramok év végén esedékesek, kamatláb 5 %. 

 
a. Rafael Nadal spanyol hivatásos teniszező   évente 20.000 dollár 
b. Andre Agassi amerikai profi teniszező   1. év végén 25.000 dollár 
c. Boris Becker korábbi világelső német teniszező  2. év végén 30.000 dollár 
d. Stefan Bengt Edberg korábbi világelső svéd teniszező évente 10.000 dollár 
e. Ivan Lendl kovábbi világelső cseh teniszező  1. év végén 22.000 dollár 
f. John Patrick McEnroe amerikai profi teniszező  3. év végén 25.000 dollár 
 
1. Számítsa ki az adományok tőkeértékét külön-külön és együtt a 3. év végére? 
2. Melyik teniszező befizetése a legnagyobb értékű a 3. év végén? 
3. Milyen összegű támogatást kaphatnak évente a fiatal játékosok? 

 

12. A panzió tulajdonosa felújítást tervez 3 év múlva, ami számítások szerint kb. 20 millió 
forintba fog kerülni. Jelenleg a bankszámlán 10 millió forintot kötött le erre a célra 4 %-os 
kamatláb mellett. A következő 3 évben mennyi pénzt kell megtakarítania, hogy 
rendelkezésre álljon a felújításhoz szükséges pénz, ha a kamatláb 4%? 

 

13. Egy vállalkozás 3 év múlva új termelő berendezést szeretne vásárolni. A jelenlegi 
információk szerint várhatóan 15 millió forintba kerül a berendezés. A vállalat 
bankszámlájáról 5 millió forint év elején tartós betétként lekötött erre a célra a számlavezető 
banknál, 3%-os kamatláb mellett. Évente terv szerint további 2-2 millió forintot fog lekötni 
erre a célra (év végén).  

a. Milyen összegű hitelre lesz szüksége ahhoz, hogy a berendezés ára rendelkezésre álljon? 
b. mennyi lesz az éves törlesztő részlet, ha 3 évre 3%-os kamattal vesz fel a hitelt és évente 

egyszer törleszt? 
c. Házi feladat: 

1. ha 3 hónap alatt havonta törlesztené a hitelt, mennyi lenne a havi törlesztő részlet, 
2. ha 3 év alatt havonta törlesztené a hitelt, mennyi lenne a havi törlesztő részlet, 
3. ha évente azonos tőketörlesztést választana, mekkora összeget kellene 

visszafizetni évente? 
 

14. Szép Sára és Okos Olga szépség szalont együtt szeretnének nyitni, öt éve takarékoskodnak. 
Évente Sára 400.000, Olga 500.000 forintot helyezett el az elmúlt öt évben a bankban, 
kamatláb 9 %. Sárának volt egy 1.000.000 forintos, 3 éves futamidejű befektetése 7 %-os 



kamatozással, Olgának egy 600.000 forintos betétje 4 éves futamidővel, 7 %-os 
kamatozással. A pénzáramok év végén esedékesek. 

Számítsa ki Sára és Olga befektetésének tőkeértékét? 
 

15. Néhány ismert futballista 2010-ben reklám szerződést kötött a következő feltételekkel. 
 

a) Roberto Carlos brazil világbajnok focista ez egyik török reklám cégtől a következő 5 
évben 50.000 eurót kap. 

b) Zinedine Zidan francia világbajnok focista a következő 3 évben 100.000 eurót kap egy 
sportszergyártó cégtől. 

c) Neymar a Barcelona FC játékosa egy összegben most kapott az év elején 250.000 eurót 
egy spanyol cégtől. 
 

1. A pénzáramok év végén esedékesek, a kamatláb mértéke 3 %. 
2. Melyik játékos kötötte a legkedvezőbb szerződést? 

 

16. Pénzes házaspár 10 millió forintot szeretne összegyűjteni nyugdíjas korára. Ha évente 
450.000 forintot tudnak (év végén) a bankban elhelyezni, a befektetések hozama átlagosan 
7 % körül van.  

Hány évig kell takarékoskodniuk? 
 

17. Szívós Szervác és Boldog Bonifác mezőgazdasági vállalkozásukban a fűtési rendszert és az 
energia felhasználást modernizálni akarják, a beruházást több forrásból valósítják meg. 
Szervácnak van egy 1 millió forintos, 5 éves futamidejű befektetése 7 %-os kamatozással. 
Bonifác az elmúlt 10 évben évente, év végén 100.000 forintot helyezett el egy befektetési 
társaságnál 6 %-os kamatozással. Befektetéseiket átadják a cégnek vagyoni 
hozzájárulásként. Jelenleg a cég bankszámláján elkülönítettek erre a célra 1,5 millió 
forintot. A beruházás az árajánlat szerint 6,5 millió forintba kerül. A hiányzó összeget állami 
támogatásból akarják fedezni. 

Számítsa ki a befektetések tőkeértékét és a szükséges támogatás összegét! 
 

18. Molnár Miklós és Kertész Alma gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalkozásukban az 
öntöző rendszert modernizálni akarják, a beruházást több forrásból valósítják meg. 
Miklósnak van egy 3 millió forintos, 6 éves futamidejű befektetése 6 %-os kamatozással. 
Alma az elmúlt 8 évben évente, év végén 200.000 forintot helyezett el egy bankban az első 
6 évben 6 %-os, a 7-8. évben 5 %-os kamatozással. Befektetéseiket átadják a cégnek 
vagyoni hozzájárulásként. Jelenleg a cég bankszámláján elkülönítettek erre a célra 2 millió 
forintot. A beruházás az árajánlat szerint 10,5 millió forintba kerül. A hiányzó összeget 
állami támogatásból akarják fedezni. 

Számítsa ki a befektetések tőkeértékét és a szükséges támogatás összegét! 
 



19. A nagy szülők unokájuk születésének első évétől, minden év végén 200 ezer forintot 
gyűjtöttek össze és helyeztek el unokájuk számára betétként egy bankban. A betét kamata 
átlagosan 7 %. A pénzáramok év végén esedékesek. 

Mennyi pénz lesz a számlán az unoka 18. születésnapján. 
 

20. Ékszerész Gedeon 8 millió forint értékben tört aranyat vásárolt. Várhatóan a tört arany ára 
havonta 4 %-kal fog emelkedni. A bank által kínált betéti kamatláb évi 6 %, és évente 2 %-
kal emelkedik. A hitelintézet évente kétszer írja jóvá a kamatot. A pénzáramok év végén 
esedékesek. 
 
a. Számítsa ki, hogy Gedeon hány forintért tudná eladni 4 év múlva az aranykészletét? 
b. Számítsa ki, hogy mennyi pénze lenne a 4. év végén, ha a felesleges pénzét változó 

kamatozású takarékbetétben helyezte volna el. 
c. Számítsa ki, ha a 8 millió forintért lakás vásárolna és kiadná bérletbe, félévente 500 

ezer forint bérleti díjat fizetne a bérlő (félév végén), mennyi lesz a bérleti díjak 
tőkeértéke, ha a bérleti díjat évi 6 %-os kamat mellett betétként helyezi el? 

d. Melyik megoldást választaná? 



ÉRTÉKPAPÍROK 
Váltó 
Váltó:  
Olyan forgatható értékpapír, amelynek a kiállítója vagy az elfogadója kötelezettséget vállal 
arra, hogy a váltón meghatározott összeget meghatározott helyen és időben saját maga vagy 
egy harmadik fél fogja fizetni. 
Lehet saját vagy idegen váltó. 
(Az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott 
időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni. 
A váltó kiállítására általában valamilyen más ügylet alapján kerül sor, amikor az ügylet egyik 
résztvevője az őt terhelő pénztartozást ilyen módon ismeri el. 
Váltót leggyakrabban áruhitelezés során használnak (jelenleg nem túl gyakori), amikor az áru 
vevője nem készpénzzel fizet, hanem váltót bocsát ki, amelyben elismeri az áruért a tartozását, 
és annak kiegyenlítésére kötelezettséget vállal.) 
 
A váltó jelenértéke: 
A leszámítolt váltó értéke 

PV= C x (1 – d x t) 
Ahol:  
C = váltó névértéke 
d = diszkont kamatláb v. leszámítolási kamatláb 
t  = hátralevő időszak (t ≤ 1) = kamatnapok száma / 360 (években kifejezve) 

 
PV= Váltó névértéke – leszámítolási kamat összege 
 
Leszámítolási kamat képlete: 
 
 

Kamat összege (leszámítolási) =
360

** dtC  

 
d természetes arányszámmal kifejezve! 
t napokban kifejezve 
Kamat összege (leszámítolási) = C x t x d       (ha t években van kifejezve) 
 
 
A diszkontkamatláb kiszámításának képlete  a hitelkamatláb ismeretében. 
 

d (%) = 
360*100*360

*100*360
r

r
+

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hitel


d = diszkontkamatláb 
%-ban kifejezett értéket jelent 
t napokban kifejezve 
 
A hitelkamatláb kiszámításának képlete a diszkontkamatláb ismeretében. 
 

Hitelkamatláb =
360*100*360

*100*360
d

d
−

 

 
r= hitelkamatláb 
%-ban kifejezett értéket jelent 
 
 

 

KÖTVÉNYEK, RÉSZVÉNYEK 
Kötvény fogalma:  
Hitelviszonyt megtestesítő, közép- vagy hosszú lejáratú értékpapír. A kötvényeket kibocsátó 
szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvényen feltüntetett pénzösszeget kamattal együtt 
a kötvény mindenkori tulajdonosának a kötvényen meghatározott időben és módon visszafizeti. 

- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
- lejárata van 
a) Lehet kamatszelvény nélküli kötvény:  csak egyetlen jövőbeli időpontban teljesítenek 

kifizetést (lásd lentebb) 
b) Lehet kamatszelvényes kötvény: lásd lentebb 
 

Kötvény árfolyama:  
Az az érték, amelyen az értékpapír-piacon adni-venni lehet 
 
Kamatszelvényes kötvény árfolyama: 

Több kamatszelvényből és egy vagy több törlesztőszelvényből áll, azaz a lejárati idő alatt 
többször teljesítenek kifizetést 

K(PV) = t
t

t

r
C

)1( +
∑  

Ahol: 

  K(PV) = a kötvény árfolyama 
  rt = a t időpontban érvényes kamatláb 
  Ct = az értékpapír által képviselt fizetéssorozat t-dik eleme 

t = futamidő 
Kamatszelvény nélküli kötvény árfolyama: 

Csak egyetlen jövőbeli időpontban történik kifizetés 



K (PV) = nr
C

)1( +
 

Ahol: 

  K(PV) = a kötvény árfolyama 
  r = kamatláb (alternatív befektetési lehetőség hozama) 

n = lejárati idő, futamidő 
   
Felhalmozódott kamat = r x n 
Ahol: 
  r = kamatláb (napi kamat) 
  n = kamatozási időszak (kamatnapok száma) 
   
Nettó árfolyam =   
Jegyzett árfolyam – felhalmozódott kamat 
 
Elaszticitás vagy a kötvényárfolyam kamatrugalmassága (E):  
Megmutatja, hogy a piaci kamatláb 1%-os változása milyen irányú és mértékű 
árfolyamváltozást eredményez 
 

 E = 
1

1

0

1

0

1

−

−

r
r
A
A

 

 
Ahol: 
   A1 = tárgyidőszaki árfolyam 
   A0 = a kötvény névértéke 
   r1 =  tárgyidőszaki piaci kamatláb 
   r0 = fix (névleges) kamat 

Ha   E<1 rugalmatlan az árfolyam 
   E=1 egységnyi rugalmasságú az árfolyam 

   E>1 rugalmas az árfolyam 
 
Átlagos futamidő vagy duration (DUR):  
Megmutatja, hogy mennyi időt kell várnia átlagosan a befektetőnek, hogy a kötvényvásárlásra 
fordított összeg megtérüljön 
A duration a kötvények hátralévő átlagos futamideje. A kötvény egyes kifizetéseinek 
jelenértéken számított relatív értékével súlyozzuk a kifizetési időpontokat. 

http://www.mimi.hu/tozsde/kotveny.html
http://www.mimi.hu/tozsde/kotveny.html
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Ahol:  

a nevező: a kötvény árfolyama, az éves pénzáramok jelenértéke 
a számláló: a jövedelmek esedékességéig szükséges várakozási időtartamok és a 
jövedelmek jelenértékének a szorzata 
DUR = hátralévő átlagos futamidő (duration)  
Ct = t-edik időszakban esedékes pénzáram (kamat és/vagy törlesztés)  
r = kötvény tényleges hozama  
n = a kötvény lejáratáig hátralévő idő  
t = jövedelem esedékességének éve 

 
 
Névleges hozam (rn):  
A névértékre vonatkozó kamatláb, azaz a kötvény után fizetett kamat és a névérték hányadosa 

Képlete: 

rn = 
N
K  

ahol  K = a fizetett kamat összege 
 N = névérték 
 
Egyszerű hozam (re):  

Az éves kamatjövedelem (avagy fizetett kamat) és a kötvény árfolyamának aránya 
 

Képlete: 

re = 
A
K  

 
ahol A = a kötvény árfolyama 
ha a névérték = árfolyamérték  rn = re 
ha a névérték > árfolyamérték  rn < re 
ha a névérték < árfolyamérték  rn > re 
 

Tényleges hozam (belső kamatláb IRR – Internal Rate of Return):  
A kötvény belső megtérülési rátája. Az a kamatláb, amellyel diszkontálva az értékpapírból 
származó jövedelmeket (kamat + törlesztőrészlet) azok összege egyenlő a kötvény vételi 
árfolyamával. 



A belső kamatláb (IRR) az a kamatláb, amely mellett a nettó jövedelmek és a beruházás 
jelenlegi értéke egyenlő, vagyis PV=C0, tehát NPV=0. Akkor gazdaságos az adott beruházás, 
ha IRR nagyobb, mint a piaci kamatláb 
A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb, amely mellett a hozamok 
diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. 
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Ahol: 

A = a kötvény árfolyama 
NPV = (Net Present Value) =  a kötvény nettó jelenértéke 
r = piaci kamatláb, elvárt hozam 
t = jövedelem esedékességének éve 
n = a kötvény lejáratáig hátralévő idő, vagy lejárati idő 

 
A befektetési évben képződött pénzáram = - C0 (a kötvényvásárlásra fordított összeg) 
 
 
Tényleges hozam számítása közelítő módszerrel: 
 

IRR = 
NévértéktékÁrfolyamér

számaévekhátralevőlejáratigA
tékÁrfolyamérNévértékkamatÉves

*4,0*6,0
____

_

+

−
±

 

 
 
 
 
  



RÉSZVÉNYEK 
 
Osztalék (dividend, DIV):  
Részvény: Részvénytársaság formájában létesített gazdasági társaság bocsátja ki az alaptőke 
megszerzése vagy felemelése céljából 
Osztalék: az éves eredményből az egy részvényre jutó, a tulajdonos(ok) részére kifizetésre 
kerülő összeg. Évenkénti rendszeres osztaléknövekedés esetén, ha az elvárt hozam nagyobb, 
mint az osztaléknövekedési ráta {tehát (r-g) pozitív}, akkor az árfolyam számítása a következő: 
 

A = P0 = 
gr

DIV
−

1  

 
Ahol: 

A=P0= a részvény árfolyama 
DIV1 = az egy év múlva várható osztalék (1 részvényre jutó összeg) 
r = a befektető által elvárt hozam 
g = osztaléknövekedési ráta 

 
Az egyenletet átrendezve: 
 

r = g
A

DIV
+1  

 
Egy részvényre jutó nyereség (EPS):  

EPS =
számaényekTörzsrészv

nyereségAdózott
_

_  

 
 
 
Saját tőkére jutó adózott nyereség (ROE):  
 

 ROE =
értékeiszerkönyvrészvényEgy

EPS
tőőkSaját

nyereségAdózott
_int____

_
=  

Osztalékfizetési hányad (b): 
 

 b =
EPS
DIV  

 
Befektetési hányad (1-b): 
 

 1 – b = 
EPS
DIV

−1  

 



Ahol: 
DIV = egy részvényre fizetett osztalék 
EPS = egy részvényre jutó adózott nyereség 

 
Osztaléknövekedési ráta (g): 
 

g = (1-b) x ROE 
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