
1 
 

 

Mezőgazdasági ágazatok 

gazdaságtana 

/Gyakorlati jegyzet/ 
 

Szerző: 

Pupos Tibor 

Demeter Győző (3.6 ; 4.1)  

Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 

Szerkesztő: 

Pupos Tibor 

 

Lektor: 

Takácsné György Katalain 

Károly Róbert Főiskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem, AGTC • Debrecen, 2013 

 

© Pupos Tibor, 2013. 

Debreceni  Egyetem 

Gazdálkodástudományi és  

Vidékfejlesztési Kar 

 

 

Pannon Egyetem 

Georgikon Kar 



2 
 

 

Kézirat lezárva: 2013. április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-615-5183-65-2 

 

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A kiadvány a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0029 projekt keretében készült.  



3 
 

 

Tartalomjegyzék 

 
Elősző 6 

1. Néhány tanács és egy lehetséges algoritmus az esettanulmányok megoldásához  7 

2. A szükséges ismeretek felelevenítése, avagy „Ismétlés a tudás anyja” 11 

 2.1 „Projektország”nemzetgazdasága és benne az élelmiszergazdaság 11 

 2.2 A termelési folyamatok sajátosságai a számok tükrében  18 

 2.4 „A pénz nem vész el-1” 37 

 2.5 A „morzsákból” is lehet tanulni 50 

3. Azok a fránya kompetenciák, valóban olyan fontosak? 54 

 3.1 Innováció a növénytermesztésben 54 

 3.2 Az állományszárítás és érésgyorsítás vitája az „OKOSOK” Kft.-ben 60 

 3.3 A műtrágyázás és a környezetvédelem 64 

 3.4 Keverjek vagy vásároljak?- ez itt a kérdés. 68 

 3.5 Az elmélet és a gyakorlat találkozása a készletezés útvesztőiben. Valóban 

optimális az EOQ modell?  

74 

 3.6 Valóban aranybánya lenne a bérszárítás és raktározás? Vagy vannak buktatói 

is? 

84 

 3.7 Karácsonykor is keresettek a Vilmos és Bosc körte fajták. Életképes lesz-e a 

Hűtőház projekt? 

87 

 3.8 Vajon miért olyan drága a sertéstelep beruházási költsége 95 

 3.9. Sokba kerül „egy ki nem adott szoba” 98 

4.  A mezőgazdasági termelés és a fenntarthatóság 101 

 4.1 Ökológia és ökonómia lehet-e együtt életképes? 101 

 4.2 Az alternatív energiák és a mezőgazdaság 110 

5. Az irányítás új kihívásai   113 

 5.1 Majd az „Outsourcing” megoldja!?  114 

 5.2 Támad a média! 128 

 5.3 Ma így néz ki az organogramm, de jó lesz a jövőt illetően is? 123 

 5.4 Rugalmasan vagy rugalmatlanul? Tegyük könnyebbé a női munkaerő 

helyzetét! 

123 

 5.5 „Nekem semmi sem drága. Inputokat készletezek és értékesítési akciókat 

szervezek” Egy ifjú vállalkozó a helyi TV-ben 

125 

 5.6 Másként szövetkezni!? 126 

6. A globalizáció és a mezőgazdaság 127 

 6.1 Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan 127 

 6.2 A verseny nem ismer határokat? 129 

 6.3 A diverzifikáció valóban segít? 131 

 6.4 A helyi termék, a helyi piac sokat segíthet 134 

7 „A pénz nem boldogít” a ravaszabbja viszont hozzáteszi ”…de hiánya 

boldogtalanná tesz.”  

136 

 7.1 Forrást, de hogyan és honnan? 136 

 7.2 Olvasni könnyű, de értelmezni már nehezebb 138 

8 Egy kiállítás képei - amit minden Érintettnek meg kell néznie 142 

 8.1 A pénz mindenek felett (1. kép) 143 

 8.2 Variációk egy témára (2.kép) 144 

 8.3 Valóban okos és macsó is vagyok? (3. kép) 145 

 8.4 Az amatőr és a profi (4.kép) 146 



4 
 

 8.5 Itt a termék az, aminek lennie kell (5. kép) 147 

 8.6 „Gyerünk, gyerünk nyakkendős urak”(6.) 148 

 8.7 Végre megvan a célravezető színvilágunk (7. kép) 149 

 8.8 A Pusle egy jó és eredményes játék (8. kép) 150 

 8.9 „Nagyon szeretem a málnát” (9. kép) 151 

 8.10 „Nem félek a hidegtől sem, meg….mert mezőgazdasági vállalkozó vagyok” 

(10. kép) 

152 

 8.11 „Nem érdekel, hogy milyen áron, de a szomszéd se zavarjon”(11. kép) 153 

Forrásmunkák jegyzéke 154 

Mellékletek 157 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Elősző 

 

Annak idején – ami bizony már elég régen volt – amikor e jegyzet szerzője és szerkesztője 

még hallgató volt, és a Mezőgazdasági vállalatok és ágazatok gazdaságtana ismeretanyagát 

hallgatta az egyetemen, bizony más szelek fújtak, és itt elsősorban nem a klímaváltozásra kell 

gondolnia a T. Érintetteknek, hanem arra, hogy annak idején három féléven keresztül (2+2, 

5+6 és 3+4) óraszámban hallgattuk a Mezőgazdasági üzemtan c. tantárgy keretében az 

ismeretanyagot. A hat órás gyakorlat szombatra esett (akkor még a szombat nem volt 

munkaszüneti nap). Az előadások és gyakorlatok látogatása igaz, hogy kötelező volt, de ha 

tudtunk midig jelen voltunk az órákon, mivel láttuk, hogy a tananyag egymásra épülése, no 

meg persze a vizsga-követelmények miatt is, nem hiányoztunk. Akkor az úgynevezett 

„gödöllői kék könyv” és a „zöld üzemtan könyv” voltak a kötelező irodalmak. Azóta sokat 

változott a világ. A felsőoktatás reformja sok mindent megváltoztatott. A követelmények – 

divatos kifejezéssel élve a kompetenciák – mondhatni még keményebbek, de a rendelkezésre 

álló óraszám, a BSc. és MSc. szinteket együttvéve, alig éri el az előzőekben említett 

óraszámok 60%-át. A követelmények magasabbak, de teljesítésük feltételrendszere – ezt 

eddigi oktatási tapasztalataink és a végzett hallgatók véleménye alapján is állítjuk - nem adott.   

 

Mi jelenthet megoldást? Azt az elvet vallom, hogy MSc. szinten alapvetően nem az 

ismeretanyagot kell horizontálisan bővíteni, hanem mélységében kell azt differenciáltan, az 

ok-okozati összefüggésekre rámutatva  oktatni. Ami nem nélkülözhető, hogy változtatni kell 

az ismeretanyag átadásának módszerén. Tehát a „Hogyan oktassunk?”, a központi kérdés. Az 

nem segít, ha megírásra kerül a sokadik, „n”-ik üzemtan könyv. A korszerűsítés jegyében írt 

tankönyvek – annak ellenére, hogy e gyakorlati jegyzet szerzője is részese volt egy-kettőnek - 

színvonala, nem versenyezhet, a már említett tankönyvekével, amelyek a hallgatók számára 

már nem elérhetőek.   

 

Fontos szempontként kezeltük a tantárgy ismeretanyagának sajátosságát is, mivel ez a 

tantárgy valóban szintetizálja az egyes tantárgyak – növénytermesztés, állattenyésztés, 

műszaki ismeretek stb.- ismeretanyagait. A megfogalmazott kompetenciáknak megfelelni 

viszont csak akkor tudunk – hallgató és tanár egyaránt – ha gyakoroljuk a problémamegoldás 

algoritmusát, ha olyan feladatokat próbálunk megoldani, amelynél az elemi ismereteket, ha 

úgy tetszik alkotó módon használjuk fel. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjunk felelni 

a követelményeknek, ami viszont csak sok gyakorlással, önálló hallgatói munkával, és 

kezdetben tanári segítséggel biztosítható. Ha ez sikerül, akkor valóban érdemes volt bejárni 

órákra. A szükséges kompetenciákat - csak könyvből - nem lehet elsajátítani. A 

felsőoktatásnak pedig éppen erre kell/ene vállalkoznia és ezt megvalósítania, mert ezért 

felsőoktatás, és nem azért mert az 1+0K  óra keret ellenére a „Mindenségit” nevű tantárgy 

oktatója – felülbírálva, vagy figyelmen kívül hagyva az óraszámot – 400 oldalas tankönyv 

ismeretanyagát kéri számon, mert ez már egyetem.  

Tudom – mert tapasztalatom is van már -, hogy nem lesz könnyű feladat, sem hallgatónak 

sem tanárnak. A cél az, hogy elősegítsük – a számunkra kijelölt keretek között - a valóban 

szükséges kompetenciák kialakítását és maradandó fejlesztését.  Ehhez igazi csapatmunka 

kell, és aktív hozzáállás mindkét fél részéről. 

Keszthely, 2012.          a Szerkesztő   
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1. Néhány tanács és egy lehetséges algoritmus az esettanulmányok 

megoldásához 

Úgy ítélem meg, hogy azok száma a több, akik már voltak olyan élethelyzetben, amikor az 

adott körülményekre hivatkozva próbálták magyarázni a számukra kínos helyzetet. A 

médiában nap, mint nap találkozunk olyan élethelyzetekkel, amikor „a kamera lázra 

hivatkozva” nem jut eszébe a „versenyzőnek” Nyilas Misi – „ tudod annak a  kis csávónak a 

neve”, „pedig otthon olyan jól ment, szinte mindent tudtam….stb. „ mondattal igyekszik 

javítani helyzetén. Vagy azaz eset sem piskóta, hogy a versenyző, aki egyébként egyetemi 

hallgató, a „kanonok” szó hallatán, valaminek a többes számát értelmezi. 

 

Természetesen vannak olyan esetek - például először szerepel nyilvánosság előtt, nagy a tét, 

mert sok millió forint forog kockán stb. - amikor ez talán hihető is lenne. Egy fontos 

szempontot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni; Mi az, ami nem jut eszébe a 

versenyzőnek?  - Nyilas Misi neve vagy az, hogy Gyurta Dániel a 2012, évi Olimpián 

Londonban melyik hónap, hányadik napján, hány órakor, hányadik percben, hányadik 

másodpercben csapott a célba, ami világcsúcsot jelentett. Megjegyzem – ami egyébként nem 

kizárt  –,  hogy vannak olyanok, akik még ezt is tudják!! 

 

Természetesen nem arra számítok, hogy MSc. szinten ez utóbbi csoportba tartozó 

versenyzőkkel fogunk találkozni. A „bolognai edzőtábor”  BSc. szintje, erre nem tudja 

felkészíteni a versenyzőket. Arra viszont számítunk, hogy aktív hozzáállással, megfelelő 

erőléti alapozás után, eredményeket tudunk elérni, ami anyagi elismeréssel – itt és most, de 

később igen – nem jár ugyan, de meghozza a közös munka örömét, a sikerélmény édes ízét. 

 

Arra „gyúrunk” a tantárgy gyakorlati óráin, hogy részben team munkában, egyes esetekben 

egyéni önálló feladatmegoldásokkal, a tanult elemi ismereteket felhasználva képesek legyünk 

komplex feladatok megoldásra. A „már egyszer tanulták” – gyakran hallott mondatokat nem 

ismételgetjük, mert természetesnek tartom – ismerve az ide vezető út sajátosságait – hogy 

nem volt lehetőségük úgy szintetizálni a tanult ismeretanyagot, ahogy azt e tantárgy keretében 

tesszük. Lassan, lépésről-lépésre haladva – MEGFELELŐ HOZZÁÁLLÁSSAL, MEG 

FOGJUK OLDANI A FELADATOKAT.  A „lájktosabb” esettanulmányokkal kezdjük, de 

lesz olyan eset is, amikor a málnásban találjuk magunkat esetleg más társaságában.  

 

Fontosnak tartom néhány olyan szempontra felhívni a figyelmet, amely – reményeim szerint – 

segíthet az esettanulmányok megértésében, feldolgozásában, a feladat végső megoldásához 

vezető út kijelölésében.  Az esettanulmányok megoldásának egy lehetséges algoritmusa az 

alábbi szakaszokra bontható.    

 

1. Beszerezzük a szükséges eszközöket: Puha cerka (HB-s), A4, vagy spirálfüzet, 

gumi, amivel radírozni lehet, szövegkiemelő (sárga, zöld, piros, kék), kipihent 

szervezet és „tiszta fej”(bocs, ez mindenkinek van).  

2. Kibontjuk a borítékot, vagy ha megkapjuk az esettanulmányt, figyelmesen, csak 

a szövegre koncentrálva elolvasom a feladatot. (Az sms-ek küldése és fogadása 

felfüggesztve, de jobb lenne, ha az okos telefon a táskában maradna.). Figyelem!!!! 

Már a feladat címe is sokat segíthet, az érintett szakismereti terület 

behatárolásában.  

3. A szövegkiemelők használata a másodszori szövegolvasásnál – itt már értő 

olvasásra van szükség – segíthet azon szakkifejezések, fogalmak kiemelésével, 

amelyek még inkább behatárolják, leszűkítik azt a területet, amelyről az esettanulmány 
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szól. Ha ez sikerült – a gyakorlatvezető tanártól ehhez kérhetnek megerősítést – akkor 

már sokat haladtak a cél felé. 

4. A megoldandó feladat ismeretében a következő lépés – és ez már a Nyilas Misi 

szindróma területe - aktívvá tenni a kapcsolódó elemi ismereteket. Ha ez nem sikerül, 

akkor utána kell nézni, fel kell eleveníteni a múltat, a tanult ismeretanyagot illetően. A 

gyakorlatvezető tanár ebben sokat segít, mert előre meg fogja mondani, hogy a 

következő órára, milyen elemi ismeretek témaköreit kell átnézni. Feljegyezzük 

magunknak, hogy konkrétan milyen fogalmakkal, összefüggésekkel kell tisztában 

lennünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni.  

5. A megjelölt fogalmak tartalmának pontos ismerete nélkülözhetetlen a 

továbblépéshez. A fogalomhoz kötődően ismerni kell a kapcsolódó számítási 

algoritmusokat, módszereket, és mutatószámokat is. Mindezek felderítése és 

megértése után meg kell tudni mondani konkrétan, hogy  

 

 Mi az esettanulmány konkrét területe. 

 Milyen szakterület ismeretanyagát öleli fel. 

 Milyen elemi ismereteket kell tudni ehhez. 

 Milyen módszerekre, algoritmusokra lesz szükség. 

 Milyen mutatókat kell számszerűsíteni, és miért pont azokat. 

 

6.  Nem kizárt, hogy az esettanulmány – célzottan – sok számadatot, médiából bevágott 

szövegrészeket, egyéb információkat stb. tartalmaz. Mindig célszerű arra is gondolni, 

hogy vajon mindenre szükség van-e, illetve szükség lesz-e, vagy az elterelés, a 

megtévesztés hadműveletével állunk szembe. Látni kell azt, hogy a mutatószámok és 

mutatószám rendszerek, indikátorokként is értelmezhetők, amelyek jelzik a menedzsment 

számára a jó vagy rossz irányban való elmozdulásokat. Mivel a kialakult helyzet nem úgy 

„született”, hanem valaminek, valamiknek a következménye, ezért az okokat fel kell 

tárni. Az okok feltárása elemzéssel lehetséges csak. A vizsgált jelenség, tényállapot 

bekövetkezése a jelenséggel valamilyen kapcsolatba lévő elemek közötti ok-okozati, 

vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló) összefüggések kölcsönhatására vezethető 

vissza. A jelenség, tényállapot megszüntetése pedig csak a lehetséges közvetlen ok, okok 

ismeretében történhet.  Hangsúlyozni kell, hogy a mutatószámok képzése nem lehet cél, 

csak eszköz. Ezt azért tartom fontosnak előre kiemelten is megjegyezni, mert rendkívül 

bőséges azon mutatószámok tárháza, amelyekből válogatni lehet. Ugyanakkor nagyon 

sok olyan mutatószámmal is lehet találkozni, amelyek a mezőgazdasági termelés 

sajátosságai miatt nem alkalmazhatók, vagy csak bizonyos korrekciók elvégzése után 

indokolható számításuk. A mutatószámok képzésénél tehát körültekintően kell eljárni. A 

mutatószámokhoz szükséges adatbázissal szemben néhány szempontra fel kell hívni a 

figyelmet. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze.   

 

a) Információs adatbázis kialakítása. Az adatbázissal szemben fontos az 

ellenőrizhetőség, a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Az adatbázis forrásai 

lehetnek: 

o az adott területre vonatkozó (saját, belső) adatok, 

o kapcsolódó külső információk (pl. árak), 

o munkatársak „fejében lévő” adatbázis, azaz a termelési tapasztalatok. 

 

 Az adat az információnál általánosabb, tágabb fogalom. Fontos kritérium vele

 szemben, hogy valamilyen kód (jel) szerint értelmezhető legyen. Adat lehet tehát

 bármely értelmezhető jel, például számjegy, szó, ábra, stb. vagy ezek kombinációja. 
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 Az információ az adat fogalmánál konkrétabb, szűkebb kategória. Olyan adatnak

 tekinthető, amelynek az elemző számára az elemzés célja szempontjából van jelentése,

 illetve jelentősége. Más megfogalmazásban úgyis fogalmazhatunk, hogy az

 információ olyan adat, amelynek az elemző számára „hír-tartalma” van. Az

 információval szemben megfogalmazható főbb követelmények: 

 

 lehetőleg átfogóan tükrözzék az adott gazdasági jelenséget, 

 azonos legyen a tartalmuk, 

 folyamatosan rendelkezésre álljanak (pl. idősorok esetében), 

 összegyűjtésük egyszerű legyen (lehetőleg a nyilvántartási 

rendszerben szerepeljenek),  

 ha szükséges, akkor alkalmassá kell tenni az információkat az 

elemzésre,  

 pontosságuk, valódiságuk ellenőrizhető legyen, 

 zavaró adatok, tényezők ne legyenek az adatbázisban. 

 

PÉLDA: Elemezni kell vállalati szinten a tárgyi-eszközhatékonyság és a 

munkatermelékenység alakulását. Alakítsa ki az elemzéshez szükséges adatbázist, és 

értelmezze a fenti definíciók alapján az adatbázisban szereplő tényezőket. 

 

MEGOLDÁS: Az eszközhatékonyság mutatószáma lehet a 100 Ft lekötött nettó 

eszközértékre jutó nettó termelési érték. A munkatermelékenység egyik mutatója lehet 

az egy fő foglalkoztatottra jutó nettó termelési érték. A mutatószámok definíciója 

alapján az alábbi tényezőket kell számszerűsíteni: 

 

 Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) 

 Nettó termelési érték (E Ft) 

 A tárgyi eszközök nettó értéke (E Ft) 

 

A feladat alapján az adat és információ értelmezése az alábbiakban foglalható össze: 

 

Adatbázis Tárgyi 

eszközhatékonyság 

Munkaterme-

lékenység 

Foglalkoztatottak 

átlaglétszáma (fő) 
Adat Információ 

Nettó termelési 

érték (E Ft) 
Információ Információ 

A tárgyi eszközök 

nettó értéke (E Ft) 
Információ Adat 

 

Látható, hogy a nettó termelési érték mindkét mutató számításánál információként 

használható, a másik két tényező pedig adat, vagy információ, attól függően, hogy 

melyik mutatót akarjuk számszerűsíteni. Nyilvánvaló, hogy a tárgyi 

eszközhatékonyság és a munkatermelékenység között – a munkaerő technikai 

felszereltségének milyensége okán – van összefüggés, de ez csak közvetett hatásként 

értelmezhető. A vázolt gondolatmenet is rávilágít arra, hogy a mutatószámok 

képzésénél fontos beazonosítani a kulcsfontossági tényezőket, hogy mi az adat és mi 

az információ. Kiemelten kell megemlíteni, hogy az információkat célszerű abból a 

szempontból is csoportosítani, hogy az adott helyzetre vonatkozóan, illetve annak 
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kialakulása szempontjából azok negatív vagy pozitív hatással bírnak-e. Fontos látni, 

hogy a kialakult helyzettel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozhatók külső 

tényezők is. Ezzel összefüggésben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyes 

problémák, adottságok feltárása, nem nélkülözheti a kialakult helyzettel közvetlenül 

vagy közvetve kapcsolatba hozható külső tényezők, tehát a vállalat és környezete 

közötti kölcsönhatások elemzését sem. Ezek a tényezők ugyanis felerősíthetik, vagy 

gyengíthetik a vállalat adottságainak, feltárt tényezőinek negatív vagy pozitív hatásait 

a kialakult helyzetre. Továbbá a környezeti tényezők potenciális lehetőségeket, de 

egyben veszélyforrásokat is jelenthetnek. A mutatószámok képzésénél és értékelésénél 

tehát körültekintően kell eljárni.  
 

A pénzügyi mutatószámok képzésénél a viszonyítási alapok helyes megválasztása 

fontos szempont kell, hogy legyen. A viszonyítás alapját képezhetik: 

 

 a korábbi évek mutatói, 

 az ágazatra jellemző, országos átlagok vagy képzett 

mutatók, 

 a hasonló nagyságú és adottságú vállalat(ok) adatai, 

 a régióra jellemző mutatók, 

 a pénzintézetek által biztosított adatok stb. 

 

A pénzügyi mutatószámok legfontosabb adatbázisát az éves beszámoló, a 

költségviselők számviteli adatai, a kalkulációs sémák illetve annak elemei képezik. A 

pénzügyi mutatószámok képzése során rendkívül összetett folyamatok eredményét 

egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók megválasztása alapos szakmai 

felkészültséget és hozzáértést követel meg. A pénzügyi mutatók az alábbiak lehetnek; 

 

 állapotjelző mutatók,  

 folyamatjelző mutatók, 

 vegyes mutatók (amelyeket állapotot és folyamatot 

kifejező adatokból képezünk). 

 

Összetettebb, sok számadattal bíró esetekben célravezető lehet az összefüggések 

megértését elősegítendő, ha leegyszerűsítjük a feladatot, kerek számokkal, akár fejben 

is könnyen számolható modell-kalkulációt végzünk. Így jobban látjuk a számszaki 

összefüggéseket, és ellenőrizhetjük az alkalmazni kívánt algoritmust is.  

 

7. A fentiekben vázoltak után állunk neki a feladat komplex megoldásának, az eredményt 

összefoglaló táblázatok, ábrák elkészítésének, és ha szükséges szöveges értékelésének is.  
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2.  A szükséges ismeretek felelevenítése, avagy „Ismétlés a tudás anyja” 

 

2.1. „Projektország”nemzetgazdasága és benne az élelmiszergazdaság 

 

Az „OKOSOK Kft” – volt évfolyamtársak alapították - szaktanácsadással, pályázatírással 

foglalkozó vállalakozás. A naprakészség, a jó pályázatok elkészítése igényli, hogy a 

munkatársak valóban aktuális, naprakész információk birtokában legyenek. Az anyagi 

ösztönzés mellett, az ügyvezető igazgató minden hétfőn szakmai munkaértekezletet tart. Az 

értekezleten kiosztásra kerülnek az aktuális hétre jutó feladatok, a szakmai felelősök 

megnevezésével. Ezen túlmenően minden munkaértekezleten sor kerül egy-egy szakmai 

kérdés megvitatására is. Pályakezdő, fiatal munkatársak is vannak az egyes szervezeti 

egységeknél. A vállalati kultúrát a nyíltság, az őszinteség, a jó munkahelyi légkör stb. 

jellemzi. A főnök egy dologban nem enged: „Kedves Kollégák! Szakmai kérdésekben nincs 

jó pofizás, barátság” – szokta mondani, de ami fontos, ezt be is tartja, illetve tartatja. Az 

éppen aktuális témáról egy kolléga számolt be. A prezentáció után került sor a kérdések 

feltevésére, a téma alapos megvitatására. Ezen a hétfőn Szerény András tartotta meg előadását 

„Az agrárgazdaság a nemzetgazdaságban” címmel. Előadásából röviden, összefoglalva 

idézünk:  

  

„Projektország” bruttó hazai terméke 2011-ben 1,7%-kal volt magasabb az előző évinél. A 

növekedés súlypontja az utolsó két negyedévben az ipari termelésről, illetve a 

külkereskedelem többletről a mezőgazdaságra helyeződött. Ezzel a mezőgazdasági 

hozzájárulás a nemzetgazdasági GDP-hez 3,2%-ról 4,6%-ra nőtt. Az adatok alapján 

kijelenthető, hogy a mezőgazdaság –alacsony bázisról induló – megnövekedett teljesítménye 

nélkül a nemzetgazdaság csak minimális gazdasági növekedést tudott volna felmutatni. Az 

elmondottakat az 1. táblázatban található adatokkal is alátámasztotta.  

 

1. táblázat. Az agrárgazdaság aránya „Projektország”  nemzetgazdaságban 

 

 

 

Év 

A mezőgazdaság részaránya Az élelmiszeripar részaránya Élelmiszer-ipari termékek, ital 
dohányáru 

Fogyasztói 
árindex előző év 

= 100,0 

 

a foglal-
kozta-
tásban  

% 

 

a bruttó 
hazai 

termék 
(GDP) 

termelés
ben 

 

a beru-
házás-

ban 

 

a fogla-
lkozta-
tásban 

% 

 

a bruttó 
hazai 

termék 
(GDP) 

termelés-
ben 

 

a beruhá-
zásban 

 

a 
fogyasz-
tásban 

 

az 
export-

ban 

 

külkeres-
kedelmi 

forgalmá-
nak 

egyenlege, 
milliárd Ft 

folyó áron, % folyó áron, % élel-
mi-szer 

össze-
sen 

2007 4,7 3,6 3,7 3,4 1,9 3,2 24,2 6,3 360,5 111,5 108,0 

2008 4,4 3,4 4,7 3,3 2,0 2,5 24,8 6,7 373,4 110,2 106,1 

2009 4,6 2,9 5,6 3,5 2,1 2,5 24,6 7,2 348,4 104,4 104,2 

2010 4,5 3,2 4,8 3,3 1,9 2,7 27,5 6,9 464,2 103,2 104,9 

2011* 4,9 4,6 5,6 3,3  3,3  7,2 585,7 106,6 103,9 

Forrás: Kemény-Lámfalusi-Tanító (2012) 

Az életszínvonal növelése, a vidéki területeken a mezőgazdaság fejlesztése nélkül nem 

következik be. A mezőgazdasági vállalatoknak növelniük kell a hozzáadott értéket, a 

foglalkoztatás egyidejű növelésese mellett”- fejezte be előadását. Nagy tapsot kapott. Csak a 

Szőke Ciklonnak nevezett ifjú kolléga nő – akit elsősorban a valóban kiváló angol, német és 
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orosz nyelvtudásáért vett fel az ügyvezető igazgató - volt visszafogott, majd azt mondta: 

„Andráskám nagyon tetszett az előadásod. Csak az nem teljesen világos számomra, amit 

végső következtetésként fogalmaztál meg. Ha ezt egy példán keresztül megvilágítanád, nagyon 

megköszönném, és nem lennék hálátlan. A dolgozatodat már holnapra lefordítom oroszra, az 

angollal már kész vagyok.” 

Andrást nem lepte meg kolléganője kérése. Ilyen helyzet mondhatni – ez ideig – minden 

hétfőn előfordult, témától függetlenül. András így reagált: „Ok! Részemről rendben, de ezt 

későbbre kell halasztanunk, mivel fél óra múlva indul a gépem, és még össze is kell 

pakolnom.” Ha e miatt nem tudnál aludni, megkérem Jenőt, hogy helyettem magyarázza el, 

miről is van szó”. Mivel Jenőnek sem jó az időpont – Ő az e heti ügyletes a családban – 

mennie kell a bölcsődébe az ikrekért – Önt kéri meg eme nagy feladatra.  

Feladat:  

Magyarázza el Ciklonnak a következtetés szakmai megalapozottságát és jelentőségét!?  

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

Az előzőekben már megtárgyalt lehetséges algoritmus szerint haladjunk a megoldás 

érdekében.  

 

1-2. Teljesítve. 

 

 „Projektország” bruttó hazai terméke 2011-ben 1,7%-kal volt magasabb az előző évinél. A 

növekedés súlypontja az utolsó két negyedévben az ipari termelésről, illetve a 

külkereskedelem többletről a mezőgazdaságra helyeződött. Ezzel a mezőgazdasági 

hozzájárulás a nemzetgazdasági GDP-hez 3,2%-ról 4,6%-ra nőtt. Az adatok alapján 

kijelenthető, hogy a mezőgazdaság –alacsony bázisról induló – megnövekedett teljesítménye 

nélkül a nemzetgazdaság csak minimális gazdasági növekedést tudott volna felmutatni.” Az 

elmondottakat az 1. táblázatban található adatokkal is alátámasztotta.  

 

„Az életszínvonal növelése, a vidéki területeken a mezőgazdaság fejlesztése nélkül nem 

következik be. A mezőgazdasági vállalatoknak növelniük kell a hozzáadott értéket, a 

foglalkoztatás egyidejű növelése mellett.” 

 

3. Figyelmesen elolvastuk a feladatot tartalmazó szöveget, és megnéztük az 1. táblázatban 

szereplő adatokat is. A szöveg alapján kiemeljük azokat a szavakat, amelyek behatárolják a 

kapcsolódó szakterületet.  

 

A szakterület a termelés és annak teljesítménye. 

A szakterületek dimenzió az alábbiak lesznek. 

   

   A mezőgazdasági vállalatok 

   Iparvállalatok 

   Külkereskedelmi vállalatok 

   Nemzetgazdaság 

 

Teljesítmények: GDP (Bruttó hazai termék) 
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     Hozzáadott érték (vállalati szint) 

   Külkereskedelmi egyenleg(Export, impoert) 

 

Fogalmak:  Termelés, életszínvonal, növekedés, foglalkoztatottság.  

A táblázatban szereplő adatok, a Szőke Ciklon kérdésének megválaszolásához nem kellenek – 

elterelő hadművelet - érdektelenek számunkra, nem információk, nincs hír értékük a 

magyarázathoz. 

  

A feladat megoldáshoz kapcsolódó és szükséges ismeretek behatárolása: 

 

  Makroökonómia: 

 GO, GDP, NDP értelmezése és gazdasági tartalma 

 Nemzetgazdaság fogalma 

 Nemzetgazdaság alapegységei 

  Mezőgazdasági üzemtan I.  

  A vállalat, mint gazdasági rendszer  

 A vállalat, mint a nemzetgazdaság alapegysége 

 Az output fogalma és tartalma 

 A vállalat outputjának számbavétele, a termelési érték számítása, a 

hozzáadott érték számítása, 

A kapcsolódó fogalmak értelmezése makro és vállalati szinten, a fogalmak 

megfeleltetése egymásnak 

 

A termelés fogalma: A termelés az a gazdasági tevékenység, amelynek során az ember 

elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd alkalmassá teszi (átalakítja) a szükségletei 

szerint, és eljuttatja a fogyasztóhoz (szállítja, eladja). A termelés fogalmába ma már 

beletartozik a szolgáltatás előállítása is, valamint a csomagolás, raktározás, a javító, 

karbantartó tevékenység, továbbá beletartoznak azok a természeti folyamatok, amelyek 

szükségesek egy-egy termék, illetve szolgáltatás létrejöttéhez, és ezek emberi ellenőrzés 

mellett zajlanak. (például; gyümölcs-érése, növény növekedése, beton kötése, a tészta kelése 

stb.). A definíció alapján tehát kiemelendő, jellemző elemei a termelésnek;  

 

 a használati értéket (terméket) és szolgáltatást létrehozó munka, 

 a termelő jellegű szolgáltatás, 

 a természeti folyamatok. 

 

A termelés szükségletek szerinti differenciáltsága a különböző szükségletek kielégítését 

lehetővé tevő termékeket és szolgáltatásokat előállító termelési/ értékteremtő folyamatokban 

ölt testet. A termelési folyamat végterméke általános megfogalmazásban az output, azaz 

termék vagy szolgáltatás. 

 

A definícióból kiemelendő és a feladathoz tartozó fogalmak:  

    

Megnevezés Feladathoz 

kapcsolható 
 

Gazdasági tevékenység 

használati értéket 

/terméket) és szolgáltatást 

hoz létre 

értéket állít elő és értéket 

használ fel 

A termelés differenciáltságát a iparvállalatok, 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdaság: Egy adott nemzet termelésének, fogyasztásának, beruházásainak és 

megtakarításainak összessége. A nemzetgazdaság alapegységei: 

 

Háztartások- Szükségleteiket termékkel, ill. szolgáltatással elégítik ki. De a  

termelés egyik legfontosabb tényezői is (Munkavállalók) 

  Vállalatok: Termelnek, beruháznak, a termelés szinterei. 

  Állam (Kormányzat): Termelőkánt és fogyasztóként is megjelenik.  

  Külföld: Export-import révén válik, a nemzetgazdaság szereplőjévé.  

 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete: 

  Ipar 

  Mezőgazdaság 

  Tercier (szolgáltatási) szektor 

 

 Gazdasági növekedés: Végső soron az adott ország GO-jának időbeni növekedése. Általában 

a GDP éves növekedési ütemével mérhető.  

 

GO (Bruttó kibocsátás): A legátfogóbb teljesítménymérésre használt kategória. A 

nemzetgazdaságban egy év alatt termelt anyagi javak és szolgáltatások összesített értéke. 

 

GDP (Bruttó hazai termék): GI- Folyó termelő felhasználás. A végső felhasználásra kerülő 

termékek és szolgáltatások összesített értéke 

 

NDP( Nettó hazai termék): GDP-amortizáció 

 

Bruttó típusú mutatók: A bruttó jelző arra utal, hogy a teljesítménybe az anyagi ráfordítások 

is benne foglaltaknak. Ebből eredően halmozódást tartalmaznak, ugyanazon ráfordítás 

többször kerül számbavételezésre. . 

 

Nettó tipusú mutatók: Az anyagi ráfordításokat nem, csak a tiszta, új eredményt tartalmazzák  

 

Közgazdasági alapösszefüggés:  

 

GDP = C + I + G + NX 

ahol 

C: Fogyasztás, I: Beruházások 

G: Kormányzati vásárlások, NX: Nettó export  

 

Vállalati szinten értelmezett teljesítménymutatók és számításuk algoritmusa:  

    Nettó árbevétel 

   ± Aktivált saját teljesítmények állományváltozása 

 Saját termelésű készletek változása 

o Késztermékek készletváltozása 

szükségletek sokfélesége okozza mezőgazdasági vállalatok, 

külkereskedelem, 

 

Output 

Termék és szolgáltatás 

formájában jelenik meg, ez 

alkalmas szükséglet 

kielégítésére 
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o Félkész termékek készletváltozása 

o Befejezetlen termelés készletváltozása 

 Saját vállalkozásban végzett beruházás/teljesítményérték 

                                     BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK 

 Anyagi és anyagi jellegű ráfordítások 

     = Hozzáadott érték/ A GDP-hez való hozzájárulás értéke/ 

 Értékcsökkenési leírás(amortizáció)  

  = Nettó termelési érték 

 

A vállalati jövedelem számításának algoritmusa (2. táblázat.) 

 

2. táblázat. A vállalat jövedelmének számszerűsítése 

 
Összköltséges Forgalmi költséges 

I. Értékesítés nettó árbevétele  I. Értékesítés nettó árbevétele  

II. Aktivált saját teljesítmények értéke  II. Értékesítés közvetlen költségei  

III. Egyéb bevétel  III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)  

IV. Anyag jellegű ráfordítások  IV. Értékesítés közvetett költségei  

V. Személyi jellegű ráfordítások  V. Egyéb bevételek  

VI. Értékcsökkenési leírás  VI. Egyéb ráfordítások  

VII. Egyéb ráfordítások     

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  

 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

 B. Pénzügyi műveletek eredménye  

 C. Szokásos vállalkozási eredmény  

 X. Rendkívüli bevételek  

 XI. Rendkívüli ráfordítások  

 D. Rendkívüli eredmény  

 E. Adózás előtti eredmény  

 XII. Adófizetési kötelezettség  

 F. Adózott eredmény  

 Eredménytartalék igénybevett 

osztalékra 

 

 Jóváhagyott osztalék  

 G. Mérleg szerinti eredmény  

 

 

Ezzel eljutottunk addig a pontig, hogy valamennyi kapcsolódó ismeretet felderítettünk. 

Ahhoz, hogy el tudjuk magarázni a végső következtetés szakmai megalapozottságát, ahhoz 

valóban ismernünk kell az alapvető ok-okozati összefüggéseket. Látható a fentiekből, hogy 

mennyire bonyolult az első látszatra egyszerűnek tűnő feladat. Nem lenne eredményes a 

munkánk, ha nem próbálnánk a valóságot egy leegyszerűsített, de minden lényeges 

összefüggést tartalmazó modell példa alapján feltárni és ennek alapján elmagyarázni az 

összefüggéseket. Vágjunk tehát bele.  

 

Fogadjuk el azt a feltevésünket, hogy „Projektország” olyan ország, amelynek csak három 

szereplője van, ezek adják tehát a nemzetgazdaság szereplőit is. A magyarázatunkat az 1. 

ábra segítségével tegyük szemléletessé. Minden kapcsolódási pontot, a fogalmak társítását – 

egymásnak való megfeleltetésüket vállalati és makroszinten - is tüntessük fel.   

 

A nemzetgazdaság szereplői minden termelési folyamatot kézi erőre alapozva végeznek, 

máshol előállított értéket (folyó termelő felhasználás) nem használnak fel. A búzát termelő
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                      Vállalati szinten jelentkező kategóriák 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 
Földműves Molnár 

Pék 

 
Összesen 

vállalatok pénz Mutató 

Végtermék Búza Liszt Kenyér 
anyagi 

javak 
 

Végtermék értéke 250 550 900 1700 GO  

Folyó term. felhasználás 0 250 550 800 Cf 

Hozzáadott érték 250 300 350 900 
GDP= 

GO- Cf 

Bér 200 230 250 680  

Jövedelem 50 70 100 220  

Háztartások 

Vállalatok 

Állam 

Külföld (exp.) 

Megnevezés     
1.Nettó árbevétel 250 550 900  

 

GO 
2.± Aktivált saját 

teljesítmények 

állományváltozása 

A megtermelt de nem 

értékesített termékek 

készletváltozása 

 

 STKV (2/a)  

 SVVB (2/b) 

Csak a saját termelésű 

készletek  

Saját vállalkozásban végzett 

beruházás (Az adózott 

jövedelem felhasználása) 

 

GDP 

3. Bruttó termelési érték 

(1+2/a) 
1+2/a GO 

 Anyagköltség (4)  250 550 Cf 

5. Hozzáadott érték(3-4) 250 300 350 GDP 

 ÉCS (6) Befektetett eszközök után 

(Pótlási alap) 
 

GDP 
Nettó termelés érték (5-6) NDP-hez való hozzájárulás NDP 

1. ábra. A hozzáadott érték és a vállalati teljesítmények kölcsönhatásai 

ELVONÁS

S 

Export 

értékesítés 

árbevétele 

ADÓ 

JÁRULÉK 

ILLETÉK 

         

 

Ha nő a hozzáadott érték+Fogalakoztatás 

ÁLLAM 

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/5/3/3/_/persely_1533023_3645.jpg
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mezőgazdasági termelő vetőmagját Hamupipőke galambjai hozták, és a gazda földjén pottyantották le. A molnár vízi 

malomba őrli a búzát, a szükséges eszközöket maga állította elő. A pék fával fűti a kemencét, az erdejéből hozza. Az 

ábra adatai alapján látható, hogy „Projektország” nemzetgazdaságának GO-ja 1700 pénzegység. Ebben az értékben a 

búza értéke, mint közbenső termék, azaz alapanyag háromszor, a lisztté kétszer szerepel, tehát többszörös 

halmozódást tartalmazz.  Ezt a társadalom szereplői nem fogyaszthatják el, mert szükségleteiket a végső termékkel, 

azaz a kenyérrel tudják kielégíteni. Számszerűsíteni kell tehát a végső felhasználásra kerülő termék mennyiségét, 

illetve értékét. Ezt a kenyér értéke adja. Úgy kapjuk meg, ha a GO-ból levonjuk a folyó termelő felhasználás – azaz a 

búza és a liszt – értékét. Ennek összege 800 pénzegység. Az eredmény 900 pénzegység, ami „Projektország” GDP-je. 

Ha jobban megfigyeljük a számadatokat, akkor fel kell tűnnie annak, hogy a 900 pénzegység három helyen is 

szerepel. (sárgával jelölve az értékeket.)  

 

Földműves: mint vállalat, és mint munkaerő, és mint a háztartás tagja 

  Molnár: mint vállalat, és mint munkaerő, és mint a háztartás tagja 

  Pék: mint vállalat, és mint munkaerő, és mint a háztartás tagja 

     

Mindez azt jelenti, hogy a GDP megoszlik a nemzetgazdaság szereplőinél, és megjelenési formája kettő: 

 

  Kenyér, mint használati érték tömeg 

  Pénzegység, mint számított érték, és mint jövedelem 

 

Látható tehát, hogy a megtermelt GDP a végső felhasználásra kerülő termékek értékével egyezik meg, amely, mint 

jövedelem a nemzetgazdaság szereplőinél oszlik meg, és fizetőképes keresletként kel életre, ha szükségleteiket a 

nemzetgazdaság szereplő ki akarják elégíteni. A vállalkozók egyben munkavállalók is. Szükségük van jövedelemre 

(munkabérre), hogy szükségleteiket különböző anyagi javak és szolgáltatások megvásárlása révén ki tudják elégíteni, 

hogy a munkaerő újratermelődjön. Munkajövedelmükből megtakarítást is tudnak realizálni, ami tehát a GDP-nek 

szintén eleme.  

 

A vállalatok jövedelműket beruházásra fordítják. Könnyen belátható, hogy a valóság nem írja felül a vázolt 

összefüggéseket. Ha az állam, mint nemzetgazdasági szereplő belép, akkor fenn kell tartania magát, kiadásainak 

forrását a nemzetgazdaság szereplőitől elvont jövedelmekből fedezi (adók járulék, illetékek). Egyéb funkcióinak 

ellátásához kapcsolódóan a jövedelem egy részét újra elosztja (Lásd: Makro ökonómia). Az egyes hierarchia 

szinteken alkalmazott mutatók, azok tartalma, és a kölcsönhatások az ábra alapján jól nyomon követhető és 

értelmezhető.  

 

 

ÖNÁLLÓ FELADAT: 

1) A termelési érték számításánál, vállalati szinten, miért csak a készletváltozást vesszük figyelembe? 

2) A számvitel szerinti eredmény-kimutatás algoritmusa szolgál alapul a makroszintű mutatók számításához is. 

Hasonlítsa össze az eredmény-kimutatás és a termelési érték számításának algoritmusát, és magyarázza meg az egyes 

teljesítménymutatók számítása közötti különbségek okait! 

(A feladatokat önállóan kell elkészíteni és a megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően a megadott 

határidőre leadni.)  
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2.2. A termelési folyamatok sajátosságai a számok tükrében 

 

Szakmai ismereteink alapján tudjuk, hogy az ágazati sajátosságok a vállalat kapcsolódó kimutatásaiban így a 

vagyonmérlegben is visszatükröződnek, tehát a vállalat eszköz és forrásstruktúrájában egyaránt jelentkeznek. A 

pénzintézet igazgatója Önöket bízta meg – mint a kockázatelemező csoport munkatársait, hogy a következő hétvégén 

tartandó összetartásra, készüljenek fel és tartsanak prezentációval összekötött előadást – az üzleti titoktartás betartása 

mellett – a termelési sajátosságok hatásai figyelembevételének fontosságára a banki gyakorlatban.  

 

„Dolgozzanak ki javaslatokat az ágazati sajátosságok kezelésére a kockázatelemzésnél használt fontosabb pénzügyi 

mutatószámok számszerűsítésére. Legyen előadásuk címe: Az ágazati sajátosságok kezelése a fontosabb pénzügyi 

mutatószámok számszerűsítésénél. Ne feledjék, hogy az összetartás a pihenés mellett szakmai ismeretek bővítését is 

szolgálja, aktivizálják a kollégákat, a szakmai kérdések tárgyalásánál. Javaslom, hogy egy iparvállalat, egy 

mezőgazdasági vállalat és szolgáltatást nyújtó vállalatok - legyen egy gyógyszálloda és egy kereskedelmi 

tevékenységet folytató vállalat - adatbázisát vegyék alapul. Jó munkát, ifjú kollégáim!”   

FELADAT: Az előadás címe alapján állítsák össze előadásuk témavázlatát. Pontosan nevezzék meg, hogy milyen 

adatokat akarnak felhasználni és azokat milyen számviteli nyilvántartásokból kívánják beszerezni. Milyen 

mutatószámokat használnának a hitelkérelmek elbírálásához a kockázatelemzés során?  Az adatbázist a 

gyakorlatvezető tanár rendelkezésükre bocsátja.  

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

1.Az adatbázis megnevezése: A vállalatok éves beszámolója. A főkönyvi kivonatok. 

2. A vagyon struktúrájának bemutatása. Az üzleti titoktartás miatt a mérleg adatai alapján célszerű a vagyon-, és 

forrásstruktúrát %-ban megadni. (3. táblázat). 

 

 3. táblázat. A vállalati típusok vagyonstruktúrája 

 

 

Megnevezés 

Ipari 

terméket 

gyártó 

vállalat 

Mezőgaz-

dasági 

vállalat 

Szolgáltató vállalat 

Gyógyszállo-

da 

Kereskedel-

mi vállalat 

% 

A/Befektetett eszközök 13,7 32.2 93,8 75,7 

B/Forgóeszközök 85,9 66,5 6,2 23,6 

 I. Készletek 1,9 72,1 4,1 74,6 

 II. Követelések 97,7 22,1 16,6 23,8 

III. Értékpapírok - - - - 

IV. Pénzeszközök 0,4 5,8 79,3 1,6 

Forgóeszközök összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

C/Aktív időbeli elhatárolások 0,4 1,3 0,2 0,7 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 

MÉRLEG FŐÖSSZEG
•
  

(milliárd Ft) 
97 0,24 5,2 1,1 

 Üzleti titoktartás miatt kerekített szám
 

 

A táblázat adatai jól érzékeltetik az eszközök, ezen belül a forgóeszközök, és annak struktúráját a vállalkozási 

tevékenység függvényében. A terméket előállító vállalatok, ipari terméket gyártó és a mezőgazdasági vállalat estében 

a forgóeszközök részaránya az összes eszközön belül 85,6% illetve 66,5%. A szolgáltatást nyújtó vállalatok esetében 

a forgóeszközök részaránya 6,2% illetve 23,6%. Az ágazati sajátosságok ismeretében a vagyon strukturális 

megoszlása nem lehet meglepő számunkra. A gazdasági tényadatok azt is alátámasztják, hogy az értékpapírok a 
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körfogásnak nem elemei. A gyógyszálloda kiugróan magas pénzeszközeinek aránya a termelési folyamat 

sajátosságaival magyarázható.(A vevők (vendégek – távozáskor fizetnek).   

 

3. A forgóeszközök összetételének elemzése főbb forgóeszköz csoportok szerint. A mutatószámok számszerűsítését 

alapul véve, csak a legjellemzőbb vállalat adataival szemléltetjük az összefüggéseket.  

 

 A készletek és azok struktúrája. A vizsgált vállalkozások készletstruktúrájának alakulásáról a 4. táblázatban 

foglalt adatok tájékoztatnak.  Ahogy ez a 3. táblázatban szerepel a készletek forgóeszközökön belüli súlya 

1,9-74,6% közötti intervallumban mozog.   

 

4. táblázat. A készletek struktúrájának alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A készletek relatív súlya azonban nem jelenti azt, hogy szerepük a folyamatos termelés biztosításában ne lenne 

fontos. A készletek relatív súlya nem szükségszerűen jelzi az ágazati sajátosságokat. Ezt jól kifejezi például az, hogy 

a termelési típusú vállalatok esetében a készletek súlya 1,9%, illetve72,1%. A szolgáltatást nyújtó vállalatok esetében 

4,1% és 74,6%.  A kereskedelmi vállalat személygépkocsik értékesítésével foglalkozott. Azt sem lehet figyelmen 

kívül hagyni, hogy a kis relatív súly milyen abszolút értéket takar. Jól kifejezik ezt az ipari terméket előállító vállalat 

készleteinek alakulását szemléltető ábrák. Az iparvállalat összes készletállományának alakulását a 2. ábra szemlélteti 

A készletféleségek alakulását a 3. ; 4. és 5. ábrák tükrözik.  

 

A készletek állományára vonatkozó fontosabb statisztikai értékeket az ipari terméket előállító vállalat esetében az 5. 

táblázat tartalmazza. 

 

5. táblázat. A készletre vonatkozó fontosabb statisztikai értékek alakulása 

 

Megnevezés 
Átlag Szórás Relatív hiba 

ezer Ft % 

Anyagok 1 129 641 207 606 18,4 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 26 625 16 066 60,3 

Késztermék 875 635 175 829 20,1 

KÉSZLETEK ÖSSZESEN 2 031 900 363 560 17,9 

 

Megnevezés 

 

Ipari 

terméket 

gyártó 

vállalat 

 

Mezőgaz-

dasági 

vállalat 

Szolgáltató vállalat 

Gyógy 

szálloda 

Kereskedel-

mi vállalat 

% 

Anyagok 53,1 7,7 54,3 19,2 

     - Alap és segédanyagok 53,1 - 32.2 19,2 

     - Egyéb anyagok - 7,7 22,1 - 

Állatok - 47,8 - - 

Félkész és befejezetlen 

termelés 

0,8 29,6 - - 

Késztermékek 46,1 14,9 - - 

Áruk - - 45,7 80,8 

     - Személygépkocsi   - 80,8 

     - Italok   44,5 - 

     - Kávé   1,2 - 

KÉSZLETEK ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 
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2. ábra: Az iparvállalat  készletállományának alakulása 

 

Ahogy ez a 2. táblázat adataiból látható a készletek szintjén (17,9%), továbbá az anyagok és késztermékek (18,4%  

illetve 20,1%) készletállományának havonkénti alakulása közepesen változónak tekinthető. A befejezetlen termelés 

és félkész termékek vonatkozásában viszont az átlaggal nem jellemezhető a készletállomány alakulása (60,3 %) 

Fontos szakmai kérdés, hogyan alakul állományértékük, mekkora a szórás, az átlagtól való relatív eltérés, stb. Ennek 

a mutatószámok képzésénél van jelentősége.  

 

 A követelésállomány alakulása. Az iparvállalatra vonatkozó adatok és azok statisztikai jellemzői a 6. 

táblázatban találhatók. A statisztikai adatok szintén jól jelzik az egyes követelésállományok esetében, hogy a 

sokaságot az átlag hogyan jellemzi. 

 

6. táblázat. A követelésállományra vonatkozó főbb statisztikai jellemzők 

 

Megnevezés 
Összesen Átlag 

Relatív 

hiba 

ezer Ft % 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1 308 895 214 602 16,4 

Követelés kapcsolt vállalkozással szemben 65 773 065 4 731 305 7,2 

Egyéb követelések 6 613 531 1 029 214 15,6 

                 KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 73 695 492 3 995 108 5,4 

 

 

A gyakorlatban – érthető módon – a követelésállománynak számos jogcíme lehetséges. Az iparvállalat 

követelésállományának alakulását a 6. ábra szemlélteti.  Ahogy ezt az elméleti összefüggések tárgyalásánál láttuk, a 

követelésállomány a körforgás megtérülési szakaszában jelenik meg, és a pénz, fizetési eszköz funkciója teszi 

lehetővé keletkezését.  

 

FELADAT: A mellékletben található adatok alapján (1. és 2. táblázatok) készítsenek ábrát a készletek és a 

követelésállomány havonkénti alakulásáról. (Az ábrák nem lehetnek azonosak a jegyzetben szereplőkkel). 
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3. ábra. Az alap és segédanyagok 

készletállományának alakulása 

FORRÁS: SZERZŐ SAJÁT MUNKÁJA 

4. ábra: A befejezetlen és félkész 

termékek  készletállományának 

alakulása 

5. ábra. A késztermék 

készletállományának alakulása 
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6. ábra. Az iparvállalat követelésállományának szerkezete 
Forrás: Szerző saját munkája 

 

 

A követelésállomány egyes tételeinek alakulását a 7. ; 8.; 9. ábrák szemléltetik. Ismereteink 

alapján tudjuk, hogy a követelésállomány alakulására legnagyobb hatással a vállalat 

kereskedelmi, hitelezési politikája, továbbá a partnerek megbízhatósága, az értékesítés 

volumene, illetve az árbevétel nagysága, annak időbeli megoszlása van. Mivel az árbevétel és 

követelésállomány különbsége a bevételt, azaz a folyamatos termelésből realizált 

rendelkezésre álló pénzeszközállományt adja, ezért a követelésállomány a pénzeszközök 

alakulására döntő hatással bír. Fontos kérdésként fogalmazható meg, hogy van-e egyértelmű 

kapcsolat, tendencia az értékesítési volumen és a követelésállomány között? E kérdést a 

gyógyszálloda adatbázisán végezzük el. Az értékesítési volumen jellemzésére vegyük alapul a 

szálloda kapacitás kihasználását. A kapott eredmények alapján a jelentkező tendenciákat, a 

10. ábra szemlélteti. A vizsgált tényezők között, csak gyenge 0,33 korrelációs együtthatót 

lehetet kimutatni.     

 A pénzeszközök állományának alakulása. A pénzeszközök állományának alakulása – 

ha valamennyi ható tényezőt állandónak tekintünk – a termelési folyamat 

sajátosságainak függvénye. De mi húzódik meg e mögött? Mivel magyarázható a 

gyógyszálloda esetében a pénzeszközök kiugróan magas, 79,3%-os részesedése a 

forgóeszközökön belül. A szálloda, noha szolgáltatás-terméket állít elő, a termék-

előállítás folyamatának gazdasági hatásait tekintve iparszerű termelésként is 

értelmezhető, amit a 11. ábra jól szemléltet. Folyamatos a termelés és folyamatos a 

megtérülés is. A körforgás időigénye – ebben az esetben – az átlagos tartózkodási 

idővel mérhető, ez pedig a vizsgált szálloda esetében átlagosan 3,2 nap volt. Az éves 

átlagos kapacitáskihasználás 73,0%. Az éves kapacitáskihasználás havonkénti átlagos 

megoszlása 8,3%, ennek szórása 0,014, a relatív szórás 0,175%, tehát a havi 8,3% havi 

megoszlás nagyon jól jellemzi a kihasználtság egyenletességét (értéke 10% alatt van). 

A 73,0% kapacitáskihasználás – kerekítve – 139000 vendégéjszakát jelent.  
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7. ábra: A vevők 

követelésállományának alakulása 

8. ábra: Az egyéb követelések 

állományának alakulása 

9. ábra: A kapcsolt vállalakozással 

szembeni követelésállomány alakulása 
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10. ábra. Egy gyógyszálloda követelésállományának és kapacitáskihasználásának 

alakulása 
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 11. ábra.  Egy gyógy szálloda kapacitáskihasználásának alakulása 
Forrás: Szerző saját munkája 

 

A pénzeszközállomány havonkénti alakulását a 12. és 13. ábrák szemléltetik.   A termelés 

jellegét tekintve látható, hogy folyamatos termelésről van szó mindkét vállalat esetében. 

Ugyanakkor a termelés volumenével is összefüggésben az árbevétel nagysága, és a termelési 



24 
 

folyamatok időigényében jelentkező különbségek – átlagos körforgási idő – a 

követelésállomány konvertálása, stb. jelentős eltéréseket okoznak a pénzeszközállomány 

alakulásában is.   

 

A pénzeszközállomány alakulását illetően nem azok nagyságrendje, hanem a tendenciák a 

fontosak. Az iparvállalat esetében az átlag, 915 329 E Ft, a szórás 803 356 E Ft, a relatív hiba 

87,8 %, míg a gyógyszálloda esetében ugyanez értékek rendre 252 995 E Ft, 24 188 E Ft, és 

9,6 %. A gyógyszálloda esetében a 9,6%-os érték alapján megállapítható, hogy az átlag jól 

jellemzi a sokaságot, és utal a termelés és értékesítés pénzáramainak kiegyenlítettségére is.    

 

A jelentkező tendenciák, azok statisztikai értékei, mutatják, hogy a gazdálkodás 

feltételrendszerében lévő különbségek milyen mértékű változásokat okozhatnak.  

 

 
12. ábra. A pénzeszközállomány alakulása a gyógy-szállodában 

 

 
 

13. ábra. A pénzeszközállomány alakulása egy ipari terméket gyártó vállalatnál 
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4. A forgótőke értelmezése és elemeinek számszerűsítése. Fontos kérdésként fogalmazható 

meg, hogy a számviteli adatok – főkönyvi, és a mérlegadatok alapján hogyan lehet 

számszerűsíteni a forgótőke állományát, milyen pontosságra törekedjünk, stb. A tényadatok 

alapján az egyes állományadatok alapján az éves átlagos értékek számítása nem jelent 

nehézséget. Az egyes forgóeszközök csoportjainak éves átlagos értékei azonban még abban az 

esetben sem fogadhatók el a forgótőke elemei állományértékének, ha a relatív hibájuk <10%, 

ami ebben az esetben azt jelenti, hogy az átlag jól jellemzi az egyes időszakok értékeit. A 

forgótőke definíciója alapján, a készletek, követelések, és pénzeszközök azon állományértékei 

lehetnek a forgótőke elemei, amelyek állandó jelleggel, állandó összeggel vannak jelen a 

körfogás során. Mindez azt jelenti tehát, hogy a számvitel által alkalmazott és könyvelt 

forgóeszköz-féleségeket felül kell vizsgálni. A forgótőke egyes tételeinek számszerűsítésénél 

– 7. táblázatban szereplő értékek - az alábbi szempontokat figyelembe célszerű eljárni: 

 

7. táblázat. A forgótőke elemeinek állományértéke 
    

Megnevezés 

Forgótőke-

ként  
Éves átlag 4=2/3 

ezer Ft % 

1. 2. 3. 4. 

Anyagok /Alap- és segédanyag/ 1 029 201 1 129 641 91,1 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 11 457 13 322 86,0 

Késztermék 751 128 875 635 85,8 

Készletek összesen 1 791 786 2 018 597 88,8 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1 060 925 1 308 895 81,1 

Követelés kapcsolt vállalkozással szemben 62 586 672 65 773 065 95,2 

Követelések összesen 63 647 598 67 081 960 94,9 

MINDÖSSZESEN 65 439 384 69 100 558 94,7 

 

 

 Ahogy ez az 7. táblázat adatiból kitűnik, az egyéb követelések állományát nem vesszük 

figyelembe, mivel nem értelmezhetők a körforgás elemeként.  

 A pénzeszközök vonatkozásában – a részletes információk hiánya, és az adatok alapján 

számszerűsített relatív hiba nagysága miatt - a pénzeszközök vonatkozásában nem 

számolunk biztonsági pénzhányaddal.  

 A forgótőke állományértékére hatással bíró forgóeszközféleségek állományértékének 

számszerűsítésénél  az éves átlagos állományérték alatt szereplő hónapok tételeinek az 

átlagát fogadjuk el a forgótőke állományértékének. Az 19. táblázat 4. oszlopa arról 

tájékoztat, hogy a forgótőkeként definiált állományérték hogyan viszonyul az éves 

átlagos értékhez.  

 

5. A forgótőke és a nettó forgótőke számszerűsítése, és a termelés sajátosságai. A forgótőke 

értékét számszerűsítettük. A nettó forgótőke – ahogy ez szintén ismert – a mérleg adatai 

alapján számított érték, az alábbi algoritmus alapján: 

 

NFT= (Forgóeszközök+AIE) - Rövid lejáratú kötelezettségek+PIE) 

 

A vállalat finanszírozási stratégiájának minősítésénél a forgótőke fedezettsége mutató értékét 

nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

 

FTF = 100
FT

NFT
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A forgótőke, a nettó forgótőke és az FTF mutató értékeit a 14. ábra szemlélteti. Az FTF 

mutató éves átlagos értéke 1,08, a szórás 0,08, a relatív hiba 7,3 %. Mindez igazolja, hogy a 

vizsgált vállalat az időbeliség követelményét biztosította. Az utolsó három hónapban az FTF 

mutató értéke rendre 1,18-1,25-1,2 amelyek az éves átlaghoz viszonyítva 109,3-115,7-

111,1%-ot tesznek ki.  Ezen értékek alapján levonható az a következtetés, hogy a pénzügyi 

mutatószámok képzése, és információtartalmuk szakmai megbízhatósága, csak a fordulónapi 

adatok alapján számítva azokat, óvatosságra int.  

 

A forgótőke fontos sajátossága, hogy nincsenek rá hatással, az idényszerűséggel 

összefüggésben, pl. a forgalom alakulása.  E megállapítás igazolható gazdasági tényadatok 

alapján is. Ennek jellemzésére vegyük alapul a gyógy-szálloda, vendéglátás alapfunkcióját és 

ennek készletvonzatát. A készletek között az alapanyagkészlet (élelmi alapanyag) és az 

árukészletek bírnak jelentőséggel. (A példában csak az italok és járulékos anyagaik 

készletekkel számoljunk. A kávét és dohányárut figyelmen kívül hagyjuk.) (15. és 16. ábrák).   

 
 

50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

70 000 000

75 000 000

80 000 000

85 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
hónap

e
z
e
r 

F
t

-0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

F
T

F
 m

u
ta

tó

Nettó forgótőke Forgótőke/számított/ FTF mutató

 
 

 

14. ábra. A forgótőke, nettó forgótőke és az FTF mutató alakulása 
 

 

6. Az alkalmazott mutatók és számszerűsítésük. .  Ismert, hogy a kapcsolódó mutatószámok 

adatbázisát – a jelenlegi gyakorlat szerint – a vagyon mérleg képezi. Az ismert elméleti 

összefüggések alapján azonban belátható, hogy a forgótőke elemeként funkcionáló 

forgóeszközök állományértéke nem lehet fedezete a rövid lejáratú kötelezettségeknek, mivel 

azok ugyan úgy, mint például egy befektetett eszköz – esztergagép, gépjármű stb. – tőkeként 

funkcionálnak. Felszabadításuk a folyamatos termelés veszélyeztetése nélkül nem lehetséges. 

Gondoljunk például a forgótőkeként funkcionáló forgóeszközökre; biztonsági vagy 

törzskészlet, biztonsági késztermék készlet, félkész termékek, mezei leltár, keltetőben lévő 

tojás, a tenyészállat pótlását biztosító növendék állatállomány, a vendéglátásában az 

üzemviteli eszközök állományértéke, élelmi alapanyagkészletek stb.. 
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15. ábra. Az italkészletek állományának és forgalmának alakulása 
Forrás: Szerző saját munkája 
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16. ábra. Az élelmi alapanyagok állományának és forgalmának alakulása 
Forrás: Szerző saját munkája 
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Azt is ismerjük, hogy a vagyon mérleg adatai a fordulónapi értékeket mutatják. A megismert 

sajátosságokat is figyelembe véve több kapcsolódó kérdést kell megválaszolni. Ezek az 

alábbiakban foglalhatók össze:  

 A fordulónapi adatok alapján számított mutatók – valamennyi kapcsolódó 

 kérdést figyelembe véve - jól jellemzik e, az év közbeni helyzetet?  

 A finanszírozási stratéga, a likviditási, jövedelmezőségi és hatékonyságot  

      kifejező  mutatók számításánál hogyan kell a mérleg adatokat korrigálni? 

Végső következtetésként levonható, hogy ha elfogadjuk a forgótőke definícióját, akkor csak 

a készletek, és a követelésállomány azon elemeinek meghatározott állományértékei lehetnek 

a forgótőke részei, amelyek elemei a körforgásnak, valamint a pénzeszközök biztonsági 

pénzeszköz hányada. Mindez azt jelenti tehát, hogy a számvitel által alkalmazott és könyvelt 

forgóeszköz-féleségeket a kapcsolódó mutatószámok számszerűsítésénél korrigálni 

szükséges. A számításokat az iparvállalatra vonatkozóan végezzük el. (A rendelkezésre álló 

adatok az éves beszámoló, a havonkénti főkönyvi kivonatok). A számításhoz szükséges 

alapadatok a 8. táblázatban találhatók.  

 

8. táblázat. A mutatók számításához használt alapadatok 

 

Megnevezés  

Mérleg        

I. hónap 

Forgótőke-

ként 

lekötött  

Szabad 

eszköz-

állomány 

(4=3-2) 

ezer Ft 

1. 2. 3. 4. 

I. Készletek 1 808 859 1 791 786 17 072 

II. Követelések 72 305 434 63 647 598 8 657 836 

III. Értékpapírok − − − 

IV. Pénzeszközök 199 921  199 921 

B. FORGÓESZKÖZÖK 

ÖSSZESEN 74 314 214 65 439 384 8 874 830 

Rövid lejáratú kötelezettségek  4 881149 − − 

Saját tőke 69 435 051 − − 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 238 800 − − 

Mérleg szerinti eredmény 3 239 835 − − 

Befektetett eszközök 13 131 369 − − 

Nettó forgótőke 68 542 483 − − 

 

Likviditási ráták 

Ezek a ráták a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányából számíthatók. A 

vállalat rövid lejáratú kötelezettségei teljesíthetőségéről tájékoztatnak. A vállalatok likviditási 

helyzetének megítélésére leggyakrabban használt mutatószámok esetében a vázolt 

összefüggések miatt a vagyon mérleg adatait korrigálni szükséges. E korrekció az alábbiakat 

jelenti: 

 
 Mivel a forgótőke elemei nem képezhetik a rövid lejáratú kötelezettségek fedezetét, 

ezért ezen állományértékekkel a forgóeszközök állományértékét csökkenteni kell.  

 

Likviditás III. fokozat = 100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

zökForgóeszkö
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Likviditás II. fokozat = 100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

Készletek -zökForgóeszkö

  

Likviditás I. fokozat = 100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

okÉrtékpapír ök Pénzeszköz





 

Likviditási gyorsráta = 100

ségekkötelezettlejáratú  Rövid

ökpénzeszköz Likvid
  

 

 

A forgótőke állományértékével korrigált likviditási mutatók az alábbi összefüggések alapján 

számíthatók: A mutatók számszerűsítésének algoritmusát és a kapott eredményeket a 9. és 10. 

táblázatban foglaljuk össze. A mutatószámok statisztikai minősítését a 11. táblázat 

tartalmazza.  
 

Likviditás I. = 
RLK

PE-ÉPPE
FT


 

 

Likviditás II.Korr. = 
RLK

KÖV -KÖVÉPPE
FT


  

 

Likviditás III.Korr. = 
RLK

FE -FE
FT

 

 

PE: Pénzeszközök  

 

ÉP: Értékpapírok 

KÖV: Követelések FE: Forgóeszközök 

 

PEFT :Pénzeszközök forgótőkeként funkcionáló állományértéke 

KÖVFT : Követelésállomány forgótőkeként funkcionáló állományértéke 

FEFT :     Forgóeszközök forgótőkeként funkcionáló állományértéke 

 

 

9. táblázat: A mutatók számszerűsítésének algoritmusa 

 
 

Megnevezés 
Jelenlegi gyakorlat 

Algoritmus Érték 

Likviditás I.  743142134 : 4881149 15,22 

Likviditás II. (743142134-1808859):4881149 14,85 

Likviditás III.  [743142134-(1808859+72305434)]:4881149 0,04 

ROI1 3239835:(69435051+12238800) 3,97 

ROI2 3239835:(13131369+68542483) 3,97 

  Korrigált mutatók számszerűsítése 

Likviditás I.  [74314214-(65 439 384 +1 7072 + 8 657 836)]:4881149 0,04 

Likviditás II. [74314214-(65 439 384+17072+)]:4881149 1,81 

Likviditás III.  [74314214-65 439 384): 4 881 149 1,82 

ROI1 [3 239 835 : (13 131369+65 439 384)]*100 4,12 
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10. táblázat: A pénzügyi mutatószámok alakulása 

 
             

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Hónap 

Likviditás I.  0,04 0,05 0,31 0,22 0,08 0,03 0,03 0,03 0,33 0,45 0,50 0,07 

Likviditás II. 14,85 14,55 14,94 14,30 14,79 14,00 15,20 17,02 14,90 14,83 15,23 17,10 

Likviditás III.  15,22 14,89 15,29 14,63 15,22 14,46 15,78 17,66 15,39 15,20 15,56 17,43 

ROI1 3,97 0,65 0,27 -0,93 0,44 -0,15 -0,47 2,01 1,24 4,99 5,00 1,66 

ROI1 Halmozott 3,97 4,62 4,89 3,96 4,40 4,25 3,77 5,78 7,02 12,01 17,01 18,67 

ROI2 3,97 0,65 0,27 -0,93 0,44 -0,15 -0,47 2,01 1,24 4,99 5,00 1,66 

Likviditás I.  0,04 0,02 0,27 0,17 0,20 0,23 0,40 0,44 0,59 0,52 0,52 -0,02 

Likviditás II. 1,81 2,14 2,04 1,94 1,69 1,60 1,54 2,08 2,25 3,00 3,67 3,77 

Likviditás III.  1,82 2,16 2,06 1,96 1,63 1,50 1,36 1,88 2,12 2,97 3,66 3,82 

ROI1 4,12 0,68 0,28 -0,96 0,44 -0,15 -0,48 2,09 1,32 5,75 6,06 1,93 

ROI1 Halmozott 4,12 4,80 5,08 4,12 4,57 4,41 3,94 6,02 7,34 13,09 19,15 21,09 

 

 

11. táblázat: A pénzügyi mutatószámok statisztikai értékei 

 

Megnevezés Átlag Szórás 
Relatív 

hiba(%) 

Likviditás I.  0,18 0,17 94,45 

Likviditás II. 15,14 0,92 6,06 

Likviditás III.  15,56 0,95 6,13 

ROI1 1,56 1,97 126,84 

ROI1 Halmozott 8,14 6,1 75,4 

ROI2 1,56 1,97 126,84 

Likviditás I.  0,28 0,20 71,58 

Likviditás II. 2,30 0,74 32,03 

Likviditás III.  2,24 0,77 34,44 

ROI1 1,76 2,26 128,78 

ROI1 Halmozott 7,5 5,3 70,8 

 

 

Az eredményeket tartalmazó táblázatok adatai alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

 
 A likviditási mutatók számításánál a forgótőke állományértékével való korrekciót el 

kell végezni, mivel e tételek állományértékének felszabadítása a folyamatos termelés 

veszélyeztetése nélkül nem lehetséges, tehát nem képezhetik a rövid lejáratú 

kötelezettségek fedezetét sem. 
 A lekötött tőke állományértékének számszerűsítése a vagyon mérleg adatai alapján a 

ROI mutató számításánál nem lehet mechanikus, javasolt az összes tőke (ÖT) 

állományértékének többféle – a vázolt algoritmusok szerinti - meghatározása. 

 A pénzügyi mutatószámok fordulónapi adatok alapján történő számszerűsítése nem 

szükségszerűen tükrözi reálisan a vállalat pénzügyi helyzetet. Indokolt a főkönyvi 

kivonatok alapján a mutatószámok havonkénti számítása, a kapott értékek tesztelése, 

megbízhatóságuk illetve alkalmazhatóságuk statisztikai ellenőrzése 
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Profitabilitási ráták 

A vállalatok működésének eredményességét a jövedelmezőségi mutatók alapján vizsgáljuk. A 

jövedelmezőség átfogó vizsgálata során az egyes eredménykategóriákat valamilyen vetítési 

alaphoz viszonyítjuk. Az elemzés feltárja és számszerűsíti azokat a tényezőket, amelyek 

befolyásolták, vagy befolyásolhatták volna a gazdasági tevékenységet. A vizsgálat során 

különböző eredménykategóriák és vetítési alapok vehetők figyelembe. A leggyakrabban 

használt jövedelmezőségi mutatók az alábbiakban foglalhatók össze. 
 

Megnevezés Számítás 

Árbevétel arányos jövedelmezőség 100
kategória Árbevétel

tegóriaEredményka
  

Átlagos fedezeti hányad 100

árbevétele nettó sÉrtékesíté

összeg Fedezeti
  

ROE (Return on Equity) 100

Saját töke

eredményAdózott 
  

Eszközarányos jövedelmezőség 100

összetevöiEszközök 

tegóriaEredményka
  

ROA (Return on Assets) 100
eszköz Összes

eredményAdózott 
  

ROI (Return on Investment) 100
 töke/ /ÖsszesőkeLekötött t

eredményAdózott 
  

Költségarányos jövedelmezőség 100

kategória költség Termelési

tegóriaEredményka
  

Bérarányos jövedelmezőség 100
Bérköltség

tegóriaEredményka
  

 

 

Eredménykategóriák: (1) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye; (2) szokásos vállalkozási eredmény; (3) adózás 

előtti eredmény; (4) adózott eredmény; (5) mérleg szerinti eredmény; (6) fedezeti összeg; (7) relációs eredmény 

(belföld, külföld stb.). 

Árbevétel kategóriák: (1) értékesítés nettó árbevétele; (2) értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek; (3) 

értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele; (4) értékesítés nettó árbevétele + 

egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele + rendkívüli bevételek. 

Tőke összetevői: (1) saját tőke; (2) idegen tőke; (3) összes tőke; 

Eszközök összetevői: (1) befektetett eszközök; (2) forgóeszközök; (3) összes eszközérték; 

 

A fenti mutatók közül a jövedelmezőség vizsgálatához gyakran használt mutató a tőkearányos 

jövedelmezőség, azaz a ROI. A ROI számszerűsítése az éves beszámolóban rendelkezésre álló 

adatok alapján azonban problémát jelenthet.  

 

Az összefüggésben az adózás utáni eredmény a mutató számításához rendelkezésre áll. 

Fontos szakmai kérdés, hogy mit kell érteni az összes tőke fogalma alatt, illetve hogyan lehet 

azt számszerűsíteni. Az összes tőke elméletileg a valóban tőkeként funkcionáló vagyont 

jelenti. A mérleg adataiból ennek számszerűsítésére az alábbi elvi lehetőségek adódnak:  

 

 ÖT1: ST + HLK 

 ÖT2: NFT + BE 

 ÖT3: FT + BE 
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ahol 

 

ST: Saját tőke HLK: Hosszú lejáratú kötelezettségek 

NFT: Nettó forgótőke BE: Befektetett eszközök 

FT: Forgótőke  
 

 

Konzervatív finanszírozási stratégia esetén az ÖT1 alkalmazása a hosszú lejáratú 

kötelezettségek (HLK) miatt torz eredményt adhat. Az ÖT2 esetében a nettó forgótőke (NFT) 

alkalmazása – ha az nem negatív – a mérleg kötelező egyezősége miatt azonos lesz az ÖT1 

értékével. Ha viszont a nettó forgótőke (NFT) negatív, ez az algoritmus egyáltalán nem 

használható. Ugyanez a helyzet áll elő abban az esetben is, ha a vállalat agresszív 

finanszírozási politikát folytat, azaz a NFT/FT<1. Ebben az esetben a számszerűsített tőke 

értéke kisebb - mivel a mérleg alapján számított értékről van szó – a szükségesnél, tehát 

kedvezőbben alakul a ROI. Az ÖT3 esetében a szükséges forgótőke (FT) és a befektetett 

eszközök (BE) állományértéke szerepel. Ha jól becsültük (statisztikailag is igazolt) a 

forgótőke számszerűsített értéke (FT), akkor ez a kategória elégíti ki leginkább a szakmai 

követelményeket.   
 

Adósság és hitelképességi ráták 

A mutatók azt jelzik, hogy a vállalat a jövőben milyen mértékben lesz képes eleget tenni a 

hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítésének, hogyan teljesül az időbeliség elve. E mutatók 

korrekciójára – tartalmuknál fogva – nem kerül sor. A használható mutatók:   

 

Adósság-állomány aránya 

Saját tőke aránya 

Adósság-állomány fedezettsége 

Adósság-szolgálati fedezet 

Tőkeerősség 

Saját tőke változása I. 

Saját tőke változása II. 

Saját tőke – jegyzett tőke aránya 

Kötelezettségek aránya 

Befektetett eszközök fedezete I. 

Befektetett eszközök fedezete II. 

 

A mutatókhoz kapcsolódóan – ahogy erre már utalás történt fontos információt hordoz a  

forgótőke fedezettsége valamint a befektetett eszközök fedezettsége mutató.  

 

Forgótőke fedezettsége (%) 
100

FT

NFT
  

Megmutatja, hogy milyen mértékben 

érvényesül az időbeliség elve, mekkora a 

hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott 

forgóeszközök aránya. 

Befektetett eszközök 

fedezettsége (%) 
100

BFE

NFT


 

Megmutatja, hogy milyen mértékben 

érvényesül az időbeliség elve, mekkora a 

hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott 

BFE állományának %-a 

Befektetett eszközök 

fedezettsége hiányának 

mutatója (%) 

 

100

BFE

NFT -


 

Ha a nettó forgótőke negatív, a vállalat 

finanszírozási stratégiája agresszív, tehát a 

befektetett eszközök állományának adott 

hányadát is rövid lejáratú kötelezettségekkel 

finanszírozza. A nettó forgótőke 
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állományértéke önmagában nem fejezi ki, 

hogy a befektetett eszközök milyen 

hányadáról van szó 

 

-NFT: Negatív nettó forgótőke 

BFE: Befektetett eszközök  

 

A forgótőke fedezettsége fontos információt hordoz, jelzi az időbeliség elve érvényesülésének 

fokát, és ahogy ez már ismert a vállalat finanszírozási stratégiáját. A tartalmi összefüggés 

alapján belátható, ha az FTF=1, a finanszírozási stratégia szolid, ha FTF>1, akkor a 

finanszírozási stratégia konzervatív, és ha  az FTF<1, akkor a vállalat finanszírozási 

stratégiája agresszív A forgótőke fedezettsége mutató és a ROI mutató számítása is igényli a 

forgótőke számszerűsítését. A forgótőke, a nettó forgótőke és az FTF mutató értékeit a 15. 

ábra szemlélteti. Az FTF mutató éves átlagos értéke 1,08, a szórás 0,08, a relatív hiba 7,3 %. 

Mindez igazolja, hogy a vizsgált vállalat az időbeliség követelményét folyamatosan 

biztosította. Az utolsó három hónapban az FTF mutató értéke rendre 1,18-1,25-1,2 amelyek 

az éves átlaghoz viszonyítva 109,3-115,7-111,1%-ot tesznek ki.  Ezen értékek alapján 

levonható az a következtetés, hogy a pénzügyi mutatószámok képzése, és 

információtartalmuk szakmai megbízhatósága, csak a fordulónapi adatok alapján számítva 

azokat, óvatosságra int.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. ábra: A forgótőke és a nettó forgótőke, valamint a FTF mutató alakulása 

 

A befektetett eszközök fedezettsége hiányának mutató alakulását a – csődbe ment - 

kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatnál a 16. ábrán látható.  
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16. ábra. A nettó forgótőke és a befektetett eszközök fedezettségének alakulása egy 

csődbe ment vállalatnál 
Forrás: Szerző saját munkája 

 

Hatékonysági ráták. E mutatók azt mérik, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a 

birtokában lévő eszközöket, hogy forgótőke menedzsmentje megfelel-e az elvárásoknak. 

Ezeket a mutatókat a vállalat aktivitási, tevékenységi rátáinak is nevezik. 

 

Eszközarányos forgalom 

A lekötött tőke hatékonysága 

Készletek forgási sebessége 

Vevői követelések forgási sebessége 

Vevői követelések behajtásának ideje 

Szállítói tartozás rendezésének ideje 

 

A készletekkel való gazdálkodás színvonalának vizsgálatához vegyük alapul a kettő gyógy 

szálloda – „A” és „B” - adatait. Az étel és italforgalomhoz kapcsolódó fontosabb fajlagos 

adatokat a 12. táblázat, a készletgazdálkodás hatékonyságának mutatószámait a 13. táblázat 

tartalmazza. A táblázatban szereplő készletek az éves átlagos kronologikus készletszinttel 

azonosak. (Az elemzésnél, tervezésnél ELÁBÉ-ként kezeljük az élelmi alapanyagokat is.) 

 

Az ételforgalom vonatkozásában a két szálloda készletszintjei között jelentősnek mondható 

különbség nem mutatkozik, ugyanakkor a forgási napok számában több mint kétszeres 

különbség van az „A” szálloda javára, ami a 2,1 szer nagyobb forgalommal magyarázható. Az 

italforgalom esetében az „A” szálloda – gyakorlatilag azonosnak vehető hatékonysági 

mutatók mellett – az átlagos készletszintje 2,8 szerese, a forgalom 2,9 szerese a „B” 

szállodáénak. A két fő árucsoport esetében a mutatók egymásnak ellentmondani látszanak, 

mivel az ételek vonatkozásában gyakorlatilag azonosnak vehető készletszinttel mintegy 50%-

kal kisebb forgási idővel kétszeres forgalmat lehetett realizálni. Az italforgalom 
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vonatkozásában pedig gyakorlatilag azonos hatékonysági mutatók mellett 2,8 szeres 

készletszint kellett, a 2,9 szeres forgalom lebonyolításához. Vajon mi húzódik meg a számok 

mögött? 

 

 12. táblázat: A vizsgált szállodák - „A” és „B” - étel és italforgalmának fontosabb 

fajlagos adatai  

 

 

Megnevezés „A” „B” 

Ft/vendégéjszaka 

 

Étel 

Nettó árbevétel 4483 4013 

ELÁBÉ 1246 1091 

ELÁBÉ % 27,8 27,2 

 

Ital 

Nettó árbevétel 709 656 

ELÁBÉ 181 110 

ELÁBÉ % 25,5 16,9 

                             Forrás: Szerző saját munkája 

 

 

 

13. táblázat: A vizsgált szállodák – „A” és „B” - étel-, és italforgalmának készletértékei, és 

a készletgazdálkodás hatékonysága 

 

 

Megnevezés „A” 
„B” 

szálloda 

 

 

ÉTEL 

Készletszint (E Ft) 4152 4 271 

ELÁBÉ (E Ft) 163 958 76 592 

Forgások száma 39,49 17,93 

Forgási idő (nap) 9,2 20,4 

 

ITAL 

Készletszint (E Ft) 4522 1 619 

ELÁBÉ (E Ft) 23 766 8 316 

Forgások száma 5,26 5,13 

Forgási idő (nap) 69,4 71,2 

 

Az ismert elméleti összefüggés alapján – a forgalom nagysága, azonos termelési folyamatot, 

illetve étel és ital választékot feltételezve - közvetlenül nincs hatással a forgótőke 

készletállományára, ha a készletszintekre ható tényezők közül egyik sem jelent szűk 

keresztmetszetet, és ezek azonosak. Az okok feltárására részletesebb elemzésre lenne szükség. 

Könnyen belátható, hogy az étel és ital választék, a készletezésre ható tényezők, a forgalom 
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struktúrája, stb. lehetnek azok a tényezők, amelyek kölcsönhatásuk eredőjeként magyarázzák 

az eredményeket. Csak az „A” szállodára vonatkozóan álltak rendelkezésre részletesebb 

adatok az italforgalom struktúráját illetően. A forgási napok száma például a borok esetében 

125,4 nap, a sörök forgási napjainak száma, 21,1 nap, az üdítőitaloké pedig 33,5 nap, az 

egyéb alkoholtartalmú italok forgási napjainak száma pedig 202,8 nap volt a vizsgált évben  

 

A követelésállomány számszerűsítése nem okozhat nehézséget. Az iparvállalatra vonatkozóan 

a kapcsolódó fontosabb értékeket a 17. ábra szemlélteti. A követelésállomány átfutási ideje, a 

havi állományadatok alapján számított átlaggal számolva 51 nap, csak a mérlegben szereplő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra. Az értékesítés és követelésállományának alakulása 

 

 

adatok alapján viszont 61,6 nap. Az eltérés szintén felhívja a figyelmet, a csak mérlegadatok 

alapján számított mutatószámok hiányosságaira. 
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2.3. „A pénz nem vész el -1” 

 

A „TOP-1 Kft.” azon kevés vállalkozások közé tartozik „Projektország” Gyöngyszem nevű 

kistérségben, ahol a tehenészet jó jövedelemtermelő képességével elismerést vívott ki 

magának a szakaemberek körében is. A Kft. nem csak a tehenészet, de a növénytermesztés 

vonatkozásában is – mivel területe beékelődik a „Sárgarigó Nemzeti Parkba” - példamutató. 

Az ügyvezető igazgató és munkatársai is mondhatni szívügyüknek tekintik a 

környezetvédelmet, a technológiák korszerűsítését. Az „Innováció mindennapos vendég 

nálunk” fogalmazott az ügyvezető igazgató, egy szakmai bemutatón – amit évenkénti 

rendszerességgel szerveznek a gazdák és vállalatok szakemberei részére - plenáris előadásán.   

 

Vezetői értekezleteken is mindig szó esik arról, hogy a megváltozott gazdálkodási 

feltételekhez hogyan lenne célszerű reagálni, mit kellene tenni.  A realizált fejlesztések miatt 

osztalékot az elmúlt nyolc évben a tulajdonosok nem vettek ki a vállalakozásból. A Kft. 

jövőképét újra fogalmazzák, stratégiájuk központi elemét a tehenészet fejlesztése –

állatlétszám fejlesztés – és a tehenészet termékeire alapozott termék előállítás és helyi 

értékesítés jelenti. A jövő évtől kezdik el a tehénlétszám felfuttatását.  Az aktuális vezetői 

értekezleten ez az egyetlen napirendi pont szerepelt. A döntéshozók egyetértenek a 

stratégiával. Nagyarcú Ödön azonban szót kér. „Belátom és életképesnek tartom - a jövőt 

illetően különösen – a tehenészeti projektet. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy az eltelt 

nyolc évben egy fillér osztalékot nem vettünk ki a vállalkozásból éppen a sorozatos 

fejlesztések miatt. Lujzácskámnak már nem fogom tudni megmagyarázni, hogy Virág nevű 

kislányunk esküvőjét – osztalék hiánya miatt – jóval szerényebb körülmények között kell 

megtartanunk a tervezettnél. A vállalkozás valamennyi ágazata jövedelmező, itt az ideje, hogy 

osztalékot kapjunk. Én személy szerint 2M Ft. nettó zsé-re tartok igényt.”   

Megfontolt Benő – a cég gazdasági igazgató helyettese, és főkönyvelője - erre így reagált: 

„Nem vitatom véleményed megalapozottságát, de a jelenlegi helyzetben ennek realizálása 

komoly finanszírozási problémákat okozhat. Tudod, hogy az AKG program lejárt, ezért a 

növénytermesztés nem hozza a korábbi évek nyereségét. A kész terv alapján, amire 

számíthatunk, az csak kb. 8 M Ft.  A tehenészet - igaz, hogy jövedelmező - de a fejlesztéshez 

szabad pénzeszköz-többlet kell. Ha a fejlesztést elindítjuk, és az osztalékot megszavazzuk, 

komoly finanszírozási gondjaink lehetnek.”  

Ha Önöknek kellene átvenni Megfontolt Benő szerepét,  

  Hogyan érvelnének?   

 A leírt információk alapján vajon mit kell az alatt érteni, hogy Ödön 

véleményének megvalósítása – összesen 10 M Ft osztalék kifizetése - 

finanszírozási problémákat eredményezhet?  

  Mivel győzné meg Ödönt – aki csak a számoknak hisz - ? 

  Mit vizsgálna és miért, hogy igazolja vagy elvesse Megfontolt Benő  

   állítását? 
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A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

Belátom és életképesnek tartom a - jövőt illetően különösen – a tehenészeti projektet. 

Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy az eltelt nyolc évben egy fillér osztalékot nem vettünk 

ki a vállalkozásból éppen a sorozatos fejlesztések miatt. Lujzácskámnak már nem fogom tudni 

megmagyarázni, hogy Virág nevű kislányunk esküvőjét – osztalék hiánya miatt – jóval 

szerényebb körülmények között kell megtartanunk a tervezettnél. A vállalkozás valamennyi 

ágazata jövedelmező, itt az ideje, hogy osztalékot kapjunk. Én személy szerint 2MFt. nettó zsé-

re tartok igényt.”   

Megfontolt Benő – a cég gazdasági igazgató helyette, és főkönyvelője - erre így reagált: 

„Nem vitatom véleményed megalapozottságát, de a jelenlegi helyzetben ennek realizálása 

komoly finanszírozási problémákat okozhat. Tudod, hogy az AKG program lejárt, ezért a 

növénytermesztés nem hozza a korábbi évek nyereségét. A kész terv alapján, amire 

számíthatunk, az csak    MFt.  A tehenészet igaz, hogy jövedelmező, de a fejlesztéshez szabad 

pénzeszköz-többlet kell. Ha a fejlesztést elindítjuk, és az osztalékot megszavazzuk, komoly 

finanszírozási gondjaink lehetnek.”  

A fogalmak által behatárolt ismeretkörök: 

 
Szakterület 

Stratégia Jövedelemszámítás Finanszírozás 

projekt jövedelmező szabad pénzeszköz-

többlet 

fejlesztés osztalék finanszírozási problémák 

 nyereség  

   

 

Fogalmak és kapcsolódó módszerek: 

 

Stratégia: „A stratégia a cselekvéseknek olyan halmaza, melynek célja egyedi, 

nyereséges pozíció létrehozása.” „A stratégia tehát nem a cél, hanem a célhoz vezető út, mely 

eljuttatja a szervezetet egy jelen helyzetből egy különleges, jövőbeni pozícióba.” Jarjabka 

(2002) A stratégia magában hordozza a tudatosságot (tudatos cselekvést), célt és 

eszközrendszert. Ebből következik, hogy a stratégiai célnak alárendelten kell cselekedni 

ahhoz, hogy megvalósításának kockázatát a minimálisra csökkentsük. Ha a cselekvési 

programom nincs összhangban a stratégiai céllal, akkor a cél elérésnek kockázata növekszik, 

vagy meg sem lehet azt valósítani. tudom azt valósítani. 

 

Következtetés: Ezt nem lehet vitatni, Ödönnek ezt el kell fogadnia.  

 

Projekt: Többféle definíciója ismert. A definíciók alapján megállapítható, hogy azokban 

vannak közös elemek. E közös elemek alapján a projekt olyan tevékenység, illetve egymással 

összefüggő tevékenység sorozat, amelyet 

 konkrét célok és eredmények érdekében, 

 adott idő, költség, és erőforrás korlátok keretei között, 

 meghatározott minőségi és teljesítmény követelményeknek megfelelően, 

 lehetőleg minimális erőforrás felhasználásával, 



39 
 

 elfogadható kockázati szint mellett, 

 valamilyen egyértelműen definiálható és mérhető „termék”, output létrehozása 

érdekében valósítunk meg.  

 

  Következtetés: A tehenészet fejlesztése jelenti a projektet, és ez a projekt egyben a 

stratégia megvalósításának eszköze is. Hosszútávra szóló fejlesztésről van szó. 

 

Fejlesztés: Minden olyan tevékenység, amelynek eredményként a vállalat működése 

szervezettebbé válik, a termelés színvonala javul, illetve az egyes erőforrások vonatkozásában 

kapacitásnöveléssel jár együtt. 
   

Következtetés: A tehénlétszámot a jelenlegi 35db-ról 50 db-ra fejlesztjük.(Lásd: 

állatállomány-változási tervek). A felfutás időtávja 3 év, a negyedik évre már beáll 

a tehénlétszám a kívánt szintre.   

 

Jövedelem, a jövedelem számítása, osztalék, mérleg szerinti eredmény. Ismertek a fogalmak, 

és azok gazdasági tartalma is.  

 

Következtetés: A számviteli eredmény-kimutatást el kell készíteni a tervszámok 

alapján 

 

Finanszírozás: A pénzügyi menedzsmentnek döntéseit, a vállalati stratégia által 

meghatározottan, de a kölcsönhatásokat figyelembe véve kell meghoznia, azaz a vállalat 

finanszírozási stratégiáját kialakítania.   A finanszírozási stratégia - a vállalat pénzügyi 

egyensúlyának biztosítása érdekében - nem egyéb, mint a vállalat működéséhez, 

befektetéseihez szükséges pénzforrások megválasztásának módja és eredménye. Ezen 

eredmény a kialakult tőke- és forrásstruktúrában jelenik meg. Az időbeliség 

követelményének eleget téve látni kell, hogy a tőkeként funkcionáló vagyonhoz csak lejárat 

nélküli, vagy hosszú lejáratú forrásokat rendelhetünk, ahogy ez a 14. táblázatból is kiderül. 

 

14. táblázat. A  finanszírozás alapösszefüggései 

 

Tevékenység Eszköz típusa Forrás megnevezése 

Alapítás           -  Saját tőke (vagyonátadással és tőkepiaci eszközökkel) 

 

 

 

Beruházás és 

fejlesztés 

 

Befektetett eszköz 

létesítése 

 

Amortizáció 

Mérleg szerinti eredmény 

Hosszú lejáratú idegen források (tőkepiaci eszközök) 

 Forgótőke 

/Tartósan lekötött 

forgóeszközök/ 

 

Saját tőke (mérleg szerinti eredmény) 

Hosszú lejáratú idegen forrás (tőkepiaci eszközök) 

 

Folyamatos 

működés 

 

Idényszerű  

forgóeszközök 

 

Saját forrás (árbevétel) 

Rövid lejáratú idegen források (folyó források és pénzpiaci 

eszközök) 

            

 

 

A táblázatban zöld színnel van jelölve az esettanulmányhoz kapcsolódó rész. Mivel a tárgyi 

eszközök kapacitás elegendő, a fejlesztést az állatlétszám növekedése és annak 

takarmányigénye jelenti, pontosabban annak forgótőkeként - a mezőgazdaságban tartósan 

lekötött forgóeszköz-eszközállomány – jelenti.  
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A forgótőke a forgóeszközök körforgásának folyamatában, egy adott időszakra vonatkozóan, 

a folyamatos termelés biztosítása érdekében, a termelési folyamat(ok) és a termelés 

szervezésének sajátosságai által meghatározottan, állandóan megjelenő vagy jelen lévő 

forgóeszköz-féleségek tőkeként funkcionáló állományértéke. Elemei; a folyamatos termelés 

viteléhez nélkülözhetetlen készletek, követelések és a pénzeszközök biztonsági pénzkészlet 

hányada. (Pupos, 2011). A tehenészet vonatkozásában a forgótőke elemeit és azok 

kapcsolatrendszerét a 18. ábra szemléletei és a 15. táblázat tartalmazza.  

 

15. táblázat. A forgótőke elemei és azok tartalma a tejtermelő tehenészet esetében 

 
Forgóeszközök Forgótőke Megnevezés 

Készletek Készletek  

 - Anyagok 
   - Biztonsági takarmány készlet  - Vásárolt tejelő táp 

   - Egyéb anyagok - Gyógyszer készlet 

   

 - Befejezetlen termelés 

   

   - Mezei leltár 

- A következő évi szántóföldi 

tömeg- és abraktakarmányok 

vetésállománya, talajmunkák, 

stb. 

 - Növendék hízó és     

    egyéb állatok 

 

  - Növendék tenyészállatok 

- Azok a növendék 

tenyészállatok, amelyek a 

tenyészállat utánpótlást 

szolgálják 

  

- Késztermékek 

 

 - Saját termelésű takarmányok 

- Szálas tömegtakarmányok és 

lédús takarmányok  január l-

től újratermésig (pl. szilázs, 

réti széna, lucerna széna stb.) 

 

Követelések 

 

Követelések 

- Értékesített tej nettó árbevételének adott   

   hányada 

- A vásárló fizetési 

határidejétől függően, a ki 

nem egyenlített tej ellenértéke, 

ennek átlagos állományértéke 

Pénzeszközök Pénzeszközök 

- Biztonsági pénzkészlet 

- A menedzsment döntésétől 

függően pl. egy havi bér és 

közterhe 

 

 

Következtetés: A fejlesztéssel együtt járó gazdasági hatások megértéséhez a 15. 

táblázat és a 18. ábra segít abban, hogy Ödön megértse a fontos szakmai 

összefüggéseket, amelyekre a döntéshozóknak nincs ráhatása. E fontos sajátosságok a 

tejtermelés, mint termelési folyamat sajátosságaként jelentkezik, attól 

elválaszthatatlanul van jelen.  

 

Pénzáramlás, cash flow: A pénzáramlás –angol kifejezéssel – a cash flow, azt jelenti, hogy 

valamikor, valahonnan, valahova, valamennyi pénz áramlik, mozog. A változás iránya kettő 

féle lehet: 

   Pénz áramlik be a vállalatba 

   Pénz áramlik ki, vagy kötődik le: 

 Végleges pénzkiáramlás; például osztalék, beruházás, 

fejlesztés 

 Idényszerű, például készletek növekedése, követelésállomány 

növekedése 

Következtetés: A fejlesztés végleges pénzkiáramlást, azaz pénzlekötést jelent. Mindez 

azt jelenti, hogy a nyereség saját teljesítményként könyvelt tételben – tehénlétszám,  
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18. ábra. A tehenészet forgótőke igényének elemei 

Forrás: a szerző saját munkája 

BEFEJEZETLEN 

TERMELÉS  

(MEZEI LELTÁR) 

(7) 

Pénz’ 

(5) 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 

ÁLLATTENYÉSZTÉS, MINT 

TERMÉK ELŐÁLLÍTÓ RENDSZER 

TAKARMÁNYVONZAT/NÖVÉ

NYTERMESZTÉS+VÁSÁROLT 

TAKARMÁNY+EGYÉB 

ANYAGOK/ 

Pénz TENYÉSZÁLLAT 

(1) 

TERMELÉS 

KÉSZTERMÉK 

(SAJÁT TERMELÉSŰ 

TAKARMÁNY 

KÉSZLET)(8) 

 

ANYAGOK (VÁSÁROLT 

BIZTONSÁGI 

TAKARMÁNY KÉSZLET) 

(6) 

 

KÉSZTERMÉK (8) 

KÖVETELÉS 

(4) MEGTÉRÜLÉS AZ 

ÁLLATOKON 

KERESZTÜL 

HÚS 

TEJ 

TENYÉSZ ÁLL.(3) 

Forgóeszközök 

 

  TÁRGYI ESZKÖZÖK 

      TENYÉSZÁLLATOK 

(1+3) 

   ANYAGOK (6) 

  KÉSZLETEK 

Befektetett eszközök 

  NOV. HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK 

(2)  Állatok   BEFEJEZETLEN TERMELÉS (7) 

 PÉNZESZKÖZÖK (5) 

 

 KÖVETELÉSEK (4) 

  ÉRTÉKPAPÍROK 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

AKTÍV ID. 

ELHATÁROLÁSOK 

   KÉSZTERMÉKEK (8) 

NÖV. HÍZÓ ÉS EGYÉB 

ÁLLATOK (2) 
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mint tenyészállatok létszámának növekedése - és a forgótőkeként funkcionáló 

készletekben és követelésekben öltenek testet.  Nem mindegy tehát, hogy ez mekkora 

összeget jelent.  

Végső következtetés: Ödönt akkor tudjuk teljes mértékben meggyőzni, ha az 

előzőekben tárgyalt összefüggéseket, számításokkal is alátámasztjuk. Meg kell tehát 

tervezni a fejlesztés gazdasági hatásait tartalmazó tervrészeket.   

A FEJLESZTÉS HATÁSAI A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

Az állatállomány-változási tervet a negyedik évben a 16. táblázat tartalmazza.  Az 

állatállomány induló létszáma és a negyedik – beállt állományra vonatkozó adatokat – az 17. 

táblázatban foglaljuk össze. A kalkulációhoz szükséges költségadatok a 18. táblázatban 

találhatók.  

17. táblázat. Az állatlétszámra vonatkozó adatok 

Megnevezés 
Induló állapot 

Beállt állomány 

4.év 
Változás 

db eFt db eFt eFt 

Tehén 35 14000 50 22549 8549 

Szopós borjú 6 252 10 619 367 

Választott üsző borjú 3 176 3 357 181 

Éven belüli növendék üsző 5 756 5 1325 569 

Éven felüli növendék üsző 3 609 4 1667 1058 

Előhasi üsző ellésig 7 1680 7 4106 2426 

Összesen 24 3473 29 8084 4611 

ÁLLAT MINDÖSSZESEN 59 17473 79 30633 13160 

 Megnevezés 

4. év 

Záró 

Tenyészállatok (Tehén) 22816 

      - Nyitó állomány 22055 

- Növekedés 4927 

      -  Értékcsökkenés 1346 

- Selejt 3087 

Záró állomány 22549 

Szopósborjú 619 

Választott üsző borjú 357 

Éven belüli növendék üsző 1325 

Éven felüli növendék üsző 1667 

Előhasi üsző ellésig 4106 

Állatok összesen 8074 

MINDÖSSZESEN 30899 
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16. táblázat. Az állatállomány-változási terv a 4. évben (beállt állomány) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 
Tart.idősúly-

határ 
M.e. Nyitó 

Szaporu-
lat 

Áthozat 
Súlygya-
rapodás 

Össze-
sen 

Elhul-
lás 

Kény-
szervá-

gás 
Eladás Átvitel Záró 

Össze-
sen 

Tak.nap 

Tejelő tehén 
  db 50   7   57     7   50 57   

600 kg 30000   4200   34200     4200   30000 34200 18250 

Szopósborjú 
80 db 10 49     58 3   32 13 10 58   

40-65 kg 530 1960   1123 3613 158   2080 845 530 3613 3720 

Választott ü. borjú 
100 db 3   13   16 1     12 3 16   

65-180 kg 368   845 1438 2651 123     2160 368 2651 1250 

Éven belüli n. üsző 
180 db 5   12   17 1     11 5 17   

180-300 kg 1200   2160 1380 4740 240     3300 1200 4740 2070 

Éven felüli n. üsző 
120 db 4   11   15   3   8 4 15   

300-400 kg 1400   3300 950 5650   1050   3200 1400 5650 1140 

Előhasi üsző 
285 db 7   8   15 1     7 7 15   

400-600 kg 3500   3200 1500 8200 500     4200 3500 8200 2138 

Összesen 
  db 79 49 51 0 178 6 3 39 51 79 178   

  kg 36998 1960 13705 6391 59054 1021 1050 6280 13705 36998 59054 28568 
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18. táblázat. Az állattenyésztés 4. évi költségei 

4. év 

Megnevezés Tehén 
Szopós 

borjú 

Válasz-

tott 

borju 

Növ. 

üsző 

választá

s-tól egy 

évig 

Növ.üsző 

egy évtől 

vemhessé

gig 

Előhasi 

üsző 

ellésig 

Össze-

sen 

Saját takarmány 4521   90 135 236 484 5466 

Vásárolt tömegtakarmány 2457 7 21 35 49 91 2660 

Vásárolt abrak 11830 1260 320 480     13890 

Összesen 18808 1267 431 650 285 575 22016 

Áram, víz, gáz 945 182 99 149 83 195 1653 

Üzemanyag, kenőanyag 500 96 53 79 44 103 875 

Állategészségügyi költség 420 24 8 23 15 72 562 

Termékenyítés költsége 600       84   684 

Teljesítményvizsgálat 50           50 

Egyéb anyag 124 23 3 15 8 21 194 

Fenntartó üzemi költség 122 4 4 14 13 14 171 

Anyagjellegű ráfordítás 

összesen 21569 1596 598 930 532 980 26205 

Munkabér 2257 236 238 356 398 475 3960 

Közteher 677 131 71 107 59 143 1188 

Személyi jellegű 

ráfordítás  összesen 2934 367 309 463 457 618 5148 

Tenyészállat ÉCS 1346           1346 

Értékcsökkenési leírás 1870 294 295 442 517 517 3935 

Értékcsökkenési leírási 

összesen 3216 294 295 442 517 517 5281 

Egyéb ráfordítás 220 16 3 14 10 45 308 

KÖLTSÉGEK 

MINDÖSSZESEN 27939 2273 1205 1849 1516 2160 36942 

 

A töke lekötés számszerűsítéséhez ismerni kell az élőtömeg önköltségeket                   

és a tej önköltségét is. (19. és 20. táblázat). El kell végezni a számszaki 

ellenőrzést is (21. és 22.  táblázat), ki kell számítani az eredményt is. 

(23. táblázat) 

  20. táblázat. Az élőtömeg önköltségek számítása 
 Súlygyarapodás 

 

1123 1438 1380 950 1500 

 Súlygyarapodás 

önköltsége 

 

2024,0 838,0 1339,9 1595,8 1440,0 

 Nyitó készletérték 

 

612 377 1291 1572 3647 7499 

Súlygyarapodás 

költsége 

 

2273 1205 1849 1516 2160 9003 

Áthozat költsége 4927 1337 987 2094 3644 3813 11879 

Összes tárgyévi 

költség 

 

4222 2570 5234 6732 9620 28378 

Összes súly 

 

3613 2651 4740 5650 8200 24854 

Élőtömeg önköltség  

 

1168,7 969,4 1104,6 1192,3 1175,1 
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21. táblázat. A tej önköltségének számszerűsítése 

 

Megnevezés algoritmus Összesen 

Tej 50*6240 312000 

Borjú 1960 1960 

Tejegyenérték 1960*8 15680 

Összesen 312000+15680 327680 

Önköltség 27939/327680 85,26 

Átvitel 85,26*15680 1337 

 
 

22. táblázat. Az önköltségszámítás ellenőrzése 

 

Megnevezés 
Tehén Szopós 

borjú 

Válasz-

tott 

ború 

N.ü<l 

év 

N.ü<Vem

-hességig 

Előhasi 

üsző 

ellésig 
Össz. 

 

eFt 

Elhullás   185 119 265 0 587 1156 

Eladás -

Kényszervágás   2431 0   1251   3682 

Átminősítés   988 2094 3644 3815 4927 15462 

Záró állomány   619 357 1325 1667 4106 8074 

Összesen   4223 2570 5234 6732 9620 28378 

 

23. táblázat. A tehenészet és a Kft. eredményének számszerűsítése 

me.: eFt 
Összköltséges (eFt) Forgalmi költséges (eFt) 

I. Értékesítés nettó árbevétele 29266 I. Értékesítés nettó árbevétele 29266 

II. Aktivált saját teljesítmények 

értéke 

4927 

575 

II. Értékesítés közvetlen költségei 29033 

III. Egyéb bevétel 5751 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-

II.) 

232 

IV. Anyag jellegű ráfordítások 26205 IV. Értékesítés közvetett költségei - 

V. Személyi jellegű 

ráfordítások 

5148 V. Egyéb bevételek 4503 

VI. Értékcsökkenési leírás 5281 VI. Egyéb ráfordítások 5494 

VII. Egyéb ráfordítások 3395    

A ÜTE (Tehenészet) 490 A ÜTE(Tehenészet) 490 

Növénytermesztés ÜTE:                                                                              13000 

 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei - 

 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 4203 

 B. Pénzügyi műveletek eredménye -42003 

 C. Szokásos vállalkozási eredmény 9287 

 X. Rendkívüli bevételek - 

 XI. Rendkívüli ráfordítások - 

 D. Rendkívüli eredmény - 

 E. Adózás előtti eredmény 9287 

 XII. Adófizetési kötelezettség 1393 

 F. Adózott eredmény 7894 

 Eredménytartalék igénybevett 

osztalékra 

- 

 Jóváhagyott osztalék - 

 G. Mérleg szerinti eredmény 7894 
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A gazdasági általános költséggel a növénytermesztés ÜTE-már korrigálva lett. Itt nem kell 

vele számolni.  

A fajlagos tejhozam: 6240 liter/db/év 

A termelt termékek értékesítési árai: 

 Tej: 88 Ft/liter 

 Borjúhús: 850 Ft/kg 

 Selejt tehén: 600 Ft/kg 

 Kényszervágott  állat: 500 Ft/kg 

 

Az árbevétel számszerűsítését a 24. táblázat, az eredmény számszerűsítését a 25. táblázat 

tartalmazza.  

 

24. táblázat. A tehenészet árbevételének számszerűsítése 

 

Megnevezés Mért. 

egység 

algoritmus Összesen 

Összes tej liter 50*6240 312000 

Árbevétel    

Tej eFt 312000*88 27456 

Borjúhús eFt 2080*850 1768 

NÁB összesen   29224 

Selejt tehén eFt 4200*650 2730 

Kényszervágás eFt 1050*500 525 

Tejkvóta eFt 3120000*8 2496 

Egyéb bevétel összesen   5541 

 

25. táblázat. A tehenészet eredményének számszerűsítése 

 
Megnevezés algoritmus Össz. (eFt) 

Nettó árbevétel 10. táblázatból átmásolva 29224 

Aktivált 

saját telj. 

áll. vált. 

Tenyész állatok 8. táblázatból átmásolva 4927 

Állatok 8.táblázat-6. táblázat (8084-7519) 575 

Összesen 4927+575 5502 

Tejkvóta 10. táblázatból átmásolva 2496 

Selejt tehén 10. táblázatból átmásolva 2730 

Kényszervágás 10. táblázatból átmásolva 525 

Egyéb bevétel összesen 1248+2520+525 5541 

Összesen (TÉ) 29244+5500+4293 40519 

Anyagjellegű ráfordítás összesen 6. táblázatból átmásolva 26205 

Személyi jellegű ráfordítás összesen 6. táblázatból átmásolva 5148 

Értékcsökkenési leírás 6. táblázatból átmásolva 5281 

Selejt tehén 5. táblázatból átmásolva 
3087 

Költségként elszámolható 6.táblázatból 308 

Egyéb ráfordítások összesen 
 

3395 

Összesen 

 

40029 

Üzemi tevékenység eredménye 

 

490 

 

A kétféle eredmény-kimutatás meg kell, hogy egyezzen egymással. Hogy miért egyezik meg? 

Ezt a kérdést csak akkor tudjuk megválaszolni, ha a számok tükrében is részletesen 

áttekintjük, hogy miről is van szó (19. ábra) 
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Megnevezés 
Összesen 

(eFt) 
Értékesítés nettó árbevétele 29224 

Aktivált 

saját telj. 

áll. vált 

Tenyész állatok 4927 

Állatok 575 

Összesen 5502 

Tejkvóta 2496 

Selejt tehén 2730 

Kényszervágás 525 

Egyéb bevétel összesen 5541 

Összesen (TÉ) 40519 

Anyagjellegű ráfordítás 

összesen 

26205 

Személyi jellegű ráfordítás 

összesen 

5148 

Értékcsökkenési leírás 
1346 

3935 

ÉCS összesen 5281 

Selejt tehén 3087 

Költségként elszámolható 308 

Egyéb ráfordítások összesen 3395 

Összesen 40029 

Üzemi tevékenység 

eredménye 490 

 
Tárgyévi összes költség 36942 
Nyitó készletérték (állatok) 7499 

MINDÖSSZESEN
* 

44441 
* 

A tárgyév összes termelési költsége 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. A kétféle eredmény-kimutatás 

összefüggései 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8074 Záró állomány 

4927 Tenyészállat (átm.) 

1156 Elhullás 

1251 Kényszervágás 

15408 
ÖSSZESEN 

 
15408 Különbség 

-4927 Tenyészállat (átm.) 

-7499 Nyitó készletérték 

-1156 Elhullás 

-1251 Kényszervágás 

575 

A tárgyév termelésének 

készlet-többletként 

meglévő hozamának 

értéke 

Tehén (4. év) 

Nyitó állomány 22055 

Átminősítés  4927 

ÉCS 1346 

Selejt 3087 

Záró állomány 22549 

Változás 494 

Megne-

vezés 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ösz-

sze-

sen 

 
eFt 

Elhullás   185 119 265 0 587 1156 

Eladás    2431 0   
 

  2431 

Kényszer

vágás     
1251 

 
1251 

Átminő-

sítés 
 4927 988 2094 3644 3815 4927 15462 

Záró 

állomány 
  619 357 1325 1667 4106 8074 

Összesen   4223 2570 5234 6732 9620 28378 

Nyitó   
612 377 1291 1572 3647 7499 

Változás  
7 -20 34 95 459 575 

Ösz-sze-

sen 

(eFt) 

Megnevezés 

29224 Értékesítés nettó árbevétele 

26602 Ért. közvetlen költségei (tej) 

2431 Ért. közvetlen költségei (borjú) 

29033 
Ért. közvetlen költségei 

összesen 

 Értékesítés bruttó eredmény 

- Értékesítés közvetett költségei 

2496 Tejkvóta 

2730 Selejt tehén 

525 Kényszervágás 

5541 Egyéb bevétel összesen 

1156 Elhullás 

1251 Kényszervágás 

3087 Selejt tehén 

5494 Egyéb ráfordítások összesen 

490 
Üzemi tevékenység 

eredménye 

KÜLÖNBSÉG 

15408 

ELTÉRÉS 

NINCS 
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25. táblázat. A fejlesztés évenkénti tőke lekötése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban szereplő átlagos évenkénti tőkeszükséglet számításának algoritmusa: 

Szilázs: 5030-2923=2107/3=702 

Széna: 2660-2074=586/3=195 

Vásárolt abrak: (13890/365)*10=381 

Vásárolt abrak: (10480/365)*10=287 

Vásárolt abrak: 381-287=94/3= 

Követelés állomány: (755-584)/3=57 

Mezei leltár: 1457-1142=315/3= 

 

FELADAT: A kapott számszaki eredmények alapján – a 3. ábra összefüggéseit alapul véve, 

lényegre törően fogalmazza meg a mondanivalóját Ödön számára! A szöveget az alábbi 

szövegdobozba írja. Az érvelés szövege nem haladhatja meg a szövegdoboz által lehetővé tett 

karakterek számát.(A szövegdoboz mérete: 8*15 cm). Az érvelést a hallgatók felolvassák, és 

véleményezik egymásét.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Összesen 
 (E Ft) 

ÜTE 490 

ÉCS 5281 

Tenyészállat értékesítés 2750 

Pénzeszköz összesen 8521 

Forgótőke növekmény  

    Állatok készletérték növekménye 1537 

    Követelésállomány növekménye 57 

    Mezei leltár  növekménye (Silókukorica) 105 

    Késztermék (szilázs növekmény) 702 

    Vásárolt abrak növekménye (10 nap bizt. készlet) 31 

    Vásárolt széna növekménye 195 

 Forgótőke növekmény 2627 

Tenyészállat növekmény  4927 

 A fejlesztés évenkénti átlagos tőkenövekménye összesen  7551 

  



49 
 

2.5. A „morzsákból” is lehet tanulni 

 

Az eddigi esettanulmányok a BSc. szint ismeretanyagának jelentős hányadát – a hozam, 

termelési érték, jövedelemszámítás, munkaerő, mint erőforrás, állattenyésztési ismeretek, 

vállalati pénzügyek, forgóeszközök hatékonysága stb. - felölelik. Az esettanulmányok 

összetettsége ékes bizonyítéka annak, hogy csak az elemei ismeret birtokában nem biztos, 

hogy megbirkózunk a feladattal, ha a feladatok megoldását nem gyakoroljuk. Pihenés képen, 

lekreáljuk magunkat könnyebb feladatokkal. Feladatunk csak annyi lesz, hogy a szöveges 

információhoz rendeljük hozzá a szükséges tananyagrészt, és adjuk meg a választ a feltett 

kérdésekre, de válaszunkat indoklással is támasszuk alá.  

1. FELADAT: 

A búza vetéséhez kétféle vetőmagra kaptunk ajánlatot. A tervezett vetőmag mennyisége 300 

kg/ha. Az egyik ajánlat szerint „A” típusú vetőmag ára 68,4 E Ft/t. A másik cég „B” típusú 

vetőmag árajánlata 72 E Ft/t. A forgalmazó tájékoztatása szerint  – üzemi kísérletek adataival 

bizonyítja - a „B” vetőmag egy ha-ra vetítve 25 kg-mal magasabb hozamot eredményezett öt 

év átlagában, mint az „A” vetőmag. A hozam öt év átlagában 4,8 t/ha. A búza értékesítési ára 

55 E Ft/t. (Az üzemi kísérletek a vállalkozásával azonos kistérségben voltak.)  

 A felhasznált ismeretanyag megnevezése:……………………………….. 

 Az…………………………………………………                vetőmagot választom: 

 Indoklás: 

  

 

   

 

2. FELADAT: 

Ha a „CITROM” Kft. egyféle terméket termel, és a fedezeti volumen 100 db, a fedezeti pont 

200 E Ft, akkor a termék közvetlen önköltsége  

a/ a megadott információk alapján nem állapítható meg 

b/ azonos az értékesítési árral 

c/ megállapításához ismerni kell a közvetlen költségek összegét. 

MEGOLDÁS:  

            Karikázza be az Ön szerint helyes választ. Az ismeretanyag megnevezése:…………… 

            Indoklás: 

 

 

 

 

 

3. FELADAT:  

Egy beruházás NPV-jét különböző diszkontlábak mellett kell kiszámítania és a kapott 

eredményeket koordináta rendszerben ábrázolnia. Az X tengely = diszkontláb % 

(1,2,3,4,5….n%), Y tengely = NPV(EFt). Értelmezze a görbe lefutását, azaz: 

    a) Hol metszi a görbe az Y tengelyt?  

    b) Hol metszi a görbe az X tengelyt? 

MEGOLDÁS: 

Az ismeretanyag megnevezése:……………….. 

 

 

 

 Diszkontláb (%) 

N
P

V
 (

eF
t)
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4. FELADAT. 

Minősítse az alábbi állítást (I = Igaz, H = Hamis)  

1/ A vállalat nettó árbevétele 100 E Ft, a készletek állományértéke 10 E Ft-tal csökkent, a 

saját vállalkozásban végzett beruházások állományértéke 60 E Ft-tal nőtt, a tárgyévben 

felmerült összes költség 140 E Ft, a közvetett költségek összege 20 E Ft, ebből következik, 

hogy az értékesítés összes közvetlen költsége 70 E Ft.  

 

MEGOLDÁS: 

  Az ismeretanyag megnevezése:……………………………………….. 

  Az állítás:…………………………………… 

  Indoklás: 

 

 

 

 

 

 

 

5. FELADAT: 

Egy vállalat az „A” termékből 100 db-ot gyártott az elmúlt évben. Ebben az évben 50 %-kal 

növelte termelését. A kibocsátással arányosan változott a változó költségek összege is. A 100 

db termelés esetén a termék önköltsége 1.500 Ft/db volt, amelyből a fajlagos állandó költség 

1.000 Ft/db-ot tett ki.  A megadott információk alapján az „A” termék önköltsége a tervévben 

40 %-kal  csökkeni fog. 

 

MEGOLDÁS: 

Az ismeretanyag megnevezése:…………………………………………. 

Az állítás:……………………………………………………………….. 

  Indoklás: 

 

 

 

 

 

 

 

6. FEALADAT: 

Egytermékes vállalat által gyártott termék értékesítési ára változatlan maradt, az alapanyag 

ára viszont 10%-kal lett magasabb. Minden egyéb tényező változatlanságát feltételezve a 

vállalat kisebb kibocsátási volumen mellett tudja realizálni a profit maximumát. 

 

MEGOLDÁS: 

Az ismeretanyag megnevezése:…………………………………………. 

Az állítás:……………………………………………………………….. 

  Indoklás: 
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A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1. FELADAT: 

 A felhasznált ismeretanyag megnevezése: Termeléselmélet, a pótlólagos hatékonyság. 

 A       „B”                vetőmagot választom: 

 Indoklás: 

A drágább vetőmag értelmezhető pótlólagos ráfordításnak. Azt a vetőmagot 

választom, ahol a többlethozam értéke megegyezik a többletráfordítás költségével. 

Ebben az esetben a pótlólagos jövedelem nulla.   

 Algoritmus: 300 * 7200 =    21600 Ft/ha 

          300 * 6840 =   20520 Ft/ha 

          Többlet költség:   1080 Ft/ha 

 Többlethozam értéke: 25*55 =         1375 Ft/ha  

 Többlethozam igény: 1080 : 25=          20 kg/ha 

3. FELADAT: 

 A felhasznált ismeretanyag megnevezése: Fedezi elv alkalmazása  

  

            A helyes válasz      b 

 

Indoklás: Ha a fedezeti volumen 100 db, a fedezeti pont 200 E Ft, - ez az árbevétellel 

egyezik meg – ezért a közvetlen önköltség nem lehet más, mint az értékesítési ár, azaz 

200000/100 = 2000 Ft/db.  

4. FELADAT: 

A felhasznált ismeretanyag megnevezése: a beruházások dinamikus hatékonyságának 

mutatószámai 

   IRR: 
 



n

1t

t

t

0

)IRR1(

C
C0  

    

   NPV 
 



n

1t

t

t

0

)IRR1(

C
C  

  

Válasz: Az NPV görbéjének lefutása annak függvénye, hogy az NPV negatív, vagy 

pozitív. A görbe - mindkét esetben - az „X” tengelyt az IRR értékénél metszi. Hogy 

ez pontosan hol van, az a pénzáramtól, és a diszkontáláshoz használt kamatlábtól függ. 

Ha ezt nem ismerjük fel, akkor célszerű egy egyszerű pénzáramot felírni, kiszámítani 

az Office programcsomag táblázatkezelő szoftverjével az NPV-t és IRR-t, és ezt 

ábrázolni. Hogy hol metszi az NPV az „Y” tengelyt, azt nem lehet megmondani 

konkrét számadatok nélkül. (Egyszerű példa alaklamzása)  

t Beruházás 

„A” 

Beruházás 

„B” 

0 -2000 -2500 

1 625 725 

2 850 1000 

3 900 1050 

4 970 1030 

5 880 1030 
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5. FELADAT: 

Az ismeretanyag megnevezése: Számviteli eredmény-kategóriák számítása 

  Az állítás: Igaz 

  Indoklás: 

Megnevezés ezer Ft 

Nettó árbevétel 100 

Közvetlen költség -10 

Beruházás 60 

Összes költség 140 

Közvetett költség 20 

Tárgyévi közvetlen költség 

Összes költség 140 

Diszont-

ráta(%) 

NPV"A" NPV"B" 

12 886  831  

13 810  746  

15 605  590  

17 544  449  

19 430  322  

21 328  209  

23 236  106  

25 152  14  

27 77  -70  

29 9  -145  

31 -53  -214  

IRR=29,3% 
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Közvetetett költség 20 

Tárgyévi közvetlen költség 120 

Beruházás           -60 

Értékesítés közvetlen költsége 60 

NÁB 100 

Tárgyévi közvetlen költség 60 

Előző évi közvetlen 10 

Összesen 70 

 

6. FELADAT: 

Az ismeretanyag megnevezése: Számviteli eredmény-kategóriák számszítása 

  Az állítás: Hamis 

Indoklás: 

 

 „A”: 100 db 

Kibocsátás tárgyévben: + 50% -> 100 * 1,5 = 150 db 

Önköltség:1.500,-/db (100 db esetén) 

Fajlagos állandó: 1.000,-/db, ezért összes állandó költség: 100 * 1.000 = 

100 E Ft 

Tárgyévi összes költség: 

Állandó: 100 E Ft 

Változó: 500 * 150 = 75 E Ft 

Összesen: 175 E Ft 

Önköltség: 175 E Ft / 150 = 1.167,Ft/db 

Önköltség változása: 1.500 – 1.167 = 333,Ft/db 

%-os változás: 333 / 1.500 = 22,2% 

 

7. FELADAT: 

 

Az ismeretanyag megnevezése: Termeléselmélet, marginális   

hatékonyság 

  Az állítás: Igaz 

Indoklás: 

Ár: változatlan 

Alapanyagár: nőtt 10%-kal 

Változatlan a hatékonyság is, ezért magasabb marginális hozam 

mellett lesz azonos a marginális hozam értéke a ráfordítás árával 

(a marginális költséggel).  
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3. Azok a fránya kompetenciák, valóban olyan fontosak? 
 

3.1. Innováció a növénytermesztésben 

 
A egy szakíró tollából – Gór Arnold (2012) - a precíziós növénytermesztéshez kapcsolódóan az alábbiakat 

olvashatjuk:  

 
„A precíziós növénytermesztés olyan komplex szemlélet, amely a termesztéstechnológia legújabb eredményeit 

alkalmazva, a gazdálkodás termőhelyi adottságainak maximális figyelembevételével, a ráfordítás-hozam 

viszonyok optimalizálására törekszik. Alapvetően nem csak egy technológiai elemre korlátozódik, hanem a 

technikai vívmányok egy adott körének a termesztéstechnológiába való beépítését és alkalmazását jelenti. 

Mindez lehetővé teszi hogy táblaszintű elemzéseket végezve, az elemzések eredményei alapján, határozzuk meg 

a ráfordítások mennyiségét (site-specific management). A legkiemelkedőbb hatékonyságot természetesen a teljes 

technológiai (vetéstől-aratásig) precíziós adaptációjával érhetjük el. 

 

A technológia első eleme lehet a GPS koordinátákkal beazonosított talajvizsgálat, amely támpontot nyújthat a 

terület heterogenitására és a szükséges beavatkozások (feltöltő műtrágyázás) szükségességére is. A második 

technológiai elemet a vetés jelenti. Ez csak bizonyos kultúráknál alkalmazható, illetve bír jelentőséggel 

(szemenkénti vetés esetén). Ez szorosan kapcsolódóik a tőszámmal, amit a rendelkezésre álló talajvizsgálati 

térkép alapoz meg (tőszám és tenyészterület). Mindez az adott táblára vonatkozóan az optimális 

vetőmagmennyiség számszerűsítését teszi lehetővé. A tábla egyes részein a tőszám beállítása azok tápanyag 

ellátottságának függvénye.  

 

A kikelt növényállományt, illetve annak fejlettségi szintjét – a kijuttatandó műtrágya szempontjából -  

vizsgálhatjuk szenzorosan. A szenzor érzékeli a növény fejlettségi állapotát (méret, szín) és a LAI (Leaf Area 

Index- Levélterület index) alapján vezérli a kijuttatandó műtrágya mennyiséget.  

 

Ismert, hogy a növényvédelem a termesztéstechnológiák meghatározó eleme. A gyakorlatban kétféle módszer 

terjedt el. Az egyik megoldást gyomfelvételezés. A táblát 20 m
2
-es blokkokra osztva felmérik a gyompopulációt 

/fajta és gyomborítottság)(. A felmérés eredménye GPS koordinátákkal azonosításra kerül, és ennek alapján 

készül el a gyomtérkép. A gyomtérkép alapján történik a szórófejek vezénylése. A másik módszer a visszavert 

infravörös sugarak különbözőségét veszi alapul, ami a klorofil színbeli eltérései alapján vezérli a kijuttatást. 

 

A betakarítás technológiai eleménél is eredményes a precíziós eljárások alkalmazása. Ebben az esetben a 

kombájn hozammérővel van felszerelve. A műszer alkalmas arra, hogy a hozamban jelentkező különbségeket, 

koordinátákkal beazonosítsa. Ennek eredménye a hozamtérkép lesz, ami a következő évi talajerő visszapótlásnál 

és tőszámbeállításnál alkalmazható. 

 

A technológia alkalmazása szakképzett munkaerőt, és innovációra „éhes” menedzsmentet követel meg. Fontos 

szempontként kell figyelembe venni, hogy a különböző gyártmányú gépek, a szabványok eltérése miatt nehezen 

konvertálható, illetve kompatibilis adatokat generálnak. Az átálláshoz kapcsolódó információk között kiemelt 

szereppel bír, az inputok árának folyamatos emelkedése, az agárolló nyílása. Szintén fontos döntési szempont, 

hogy a technológia alkalmazása az egyes technológiai elemeknél, jelentős teljesítménynöveléssel jár (kisebb 

dózis, nagyobb területi teljesítmény stb.), jobb minőségi munkavégzés. 

 

Az iparilag fejlett országokban – USA, Japán, az EU tagállamaiban – elterjedtnek mondható. A mezőgazdasági 

termelés és a környezetvédelem kapcsolódó kérdései miatt is indokolt lenne elterjedése, a környezeti terhelés 

jelentős csökkentése miatt. Természetesen fontos kérdés a technológia beruházási költségeinek alakulása és az 

elérhető eredmények (hozamtöbblet, inputok megtakarítása, stb.) viszonya.” 

 

A „MODELL Kft.”fő profilja a szántóföldi növénytermesztés. A Kft. három növény – búza, 

kukorica, repce - termesztésével foglalkozik 315 ha területen. A bérelt terület 250 ha, a bérleti 

jogviszony öt évre szól. A Kft. talaj és domborzati viszonyai – ezzel is összefüggésben - 

heterogének. A menedzsment Önöket kérte fel, hogy vizsgálják meg egy precíziós 

gazdálkodás technológiai elemei alkalmazásának gazdasági hatásait. Az eredmények alapján 

egyértelműen foglaljanak állást a technológiát illetően.  
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FELADAT: Készítsék el egy részletes megvalósíthatósági tanulmány témavázlatát, a 

szükségesnek ítélt kalkulációkat végezzék el. A kalkuláció eredményei alapján egyértelműen 

foglaljanak állást a technológia alkalmazását illetve elvetését illetően.  Mit vizsgálnának és 

miért? Milyen módszereket alkalmaznának és miért? Az Önök szerint hiányzó adatokat a 

gyakorlatvezető tanártól megkapják.  

 

 

 

A FELADAT ALGORITMUSA ÉS MEGOLDÁSA 

 

1) A technológia SWOT analízise. 

 

Erősségek Gyengeségek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lehetőségek Veszélyek 
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2) Hogyan alakul a Kft vetésszerkezete és a növénytermesztés hozama, és az értékesítési 

árak? (Vigyázat a hozamokkal!!!) 

 

Növényfajta 
Terület 

(ha) 

Hozam 

(t/ha) 

Ért.ár 

(Ft/t) 

Repce 33 7,6 117862 

Búza 132 3,9 55708 

Kukorica 150 2,8 50986 

 

3) A műtrágyázásra vonatkozó információk: 

 a) A műtrágya hatóanyagigény alakulása 

 A kukorica fajlagos műtrágya hatóanyag igénye - hatóanyag kg/t 

főtermék - közepes NPK ellátottsági talajokon: 30 kg N, 20 kg P2O5, 24 

kg K2O, amely 74 kg/t vegyes - NPK - hatóanyagnak felel meg, a 

hatóanyagok aránya 1:0,66:0,8. 

 A búza fajlagos műtrágya hatóanyag igénye: 1 tonna szem és a 

hozzátartozó szalmatermés biztosításához 27 kg N, 11 kg P2O5, 18 kg 

K2O, vagyis 56 kg vegyes – NPK – hatóanyag, amelyben a tápanyagok 

(N:P:K) aránya 1:0,4:0,7. 

 A repce fajlagos műtrágya hatóanyag igénye: 1 tonna szem és a 

hozzátartozó melléktermék biztosításához 50 kg N, 24 kg P2O5, 30 kg 

K2O, vagyis 104 kg vegyes – NPK – hatóanyag, amelyben a 

hatóanyagok (N:P:K) aránya 1:0,5:0,6. 

 

b) A műtrágya költsége a Kft-ben az átállás előtt.  

 Kukorica: 95.400 Ft/ha (150 ha*95.400 Ft/ha=  14.310 E Ft 

 Búza: 60.100 Ft/ha (132 ha*60.100 Ft/ha=     7.933 E Ft 

 Repce: 78.515 Ft/ha (33 ha*78.515 Ft/ha=     2.591 E Ft 

 Σ 315 ha      24.834.E Ft 

 

1.1 4) A növényvédelemre vonatkozó adatok: A korábbi évek alapján az alábbi fajlagos 

növényvédő szerköltségek ismeretesek: 

 Kukorica: 24.000 Ft/ha (150 ha*24.000 Ft/ha=  3.600 E Ft 

 Búza: 46.500 Ft/ha (132 ha*46.500 Ft/ha=  6.138 E Ft 

 Repce: 51.600 Ft/ha (33 ha*51.600 Ft/ha=   1.703 E Ft 

 Σ 315 ha             11441 

E Ft 

  

1.2 5) A vetőmagszükséglet alakulása: 
 

Növény 

Ezermag-

tömeg 

(g) 

Csírázó-

képesség (%) 

Tisztaság 

(%) 
Csíra/ha 

Kukorica 300 90 99.0 65 ezer 

Búza 42 90 99.0 5,8 millió 

Repce 5 85 98.0 0,75 millió 
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Egységárak: Kukorica vetőmag 26.119 Ft/zsák (1 zsákban 70.000 szem van), búza 

vetőmag 100 ezer Ft/t, repce 39.500 Ft/zsák (1 zsákban 2,1 millió csíra van).  

Korrigált vetőmagmennyiség és költség:  

 

Kukorica: 72.592 csíra/ha*150 ha= 10.942.761 csíra/70.000 csíra/zsák= 157 zsák (felfelé 

kerekítünk) *26.119 Ft/zsák= 4.101 E Ft 

Búza: 273,4 kg/ha vetőmag=0,2734 t/ha*132 ha=36,1 tonna*100.000 Ft/t= 3.610 E Ft 

Repce: 841.751 csíra/ha *33 ha= 27.777.777 csíra/2,1 millió csíra/zsák= 14 zsák*39.500 

Ft/zsák= 553 E Ft 

 

5) A technológia beruházási és egyéb költségtételeinek  számszerűsítése: 

 

Eszköz megnevezése 

Vételár 

Kiegészítő 

beruházásként 

Alapberuházás 

esetén 

Traktor  10-15 millió Ft 

Precíziós talajmintavétel (6 

évre) 

7200 Ft/minta 7200 Ft/minta 

Térképkészítő szoftver 200 E Ft 200 E Ft  

Hozammérő 1 500 ezer Ft  

Kombájn (hozammérővel, 

fedélzeti számítógéppel együtt) 

 15-20 millió Ft 

Differenciált műtrágyaszóró 

gép 

5000 E Ft  5000 E Ft  

Nitrogénszenzor 500 E Ft  500 E Ft  

Differenciált permetezőgép 5 millió Ft 5 millió Ft 

Légi felvételek 5000 Ft/ha 5000 Ft/ha 

Gyomdetektor 500 E Ft  500 E Ft  

Precíziós vetőgép 2 millió Ft 2 millió Ft 

Automatakormányzás (GPS-

szel) 

1 millió Ft 1 millió Ft 

GPS-vevő 500 E Ft  500 E Ft  

Referenciaszignál 100 E Ft  100 E Ft  

Fedélzeti számítógép 1 000 E Ft  1 000 E Ft  

            Forrás: (Takácsné, 2011) 

 

A Kft. vezetője a saját gépparkját figyelembe véve arra jutott, hogy a kiegészítő beruházás 

kategóriát választja, de nem vásárol gyomdetektort, hanem a gyomtörténet figyelemmel 
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kísérete miatt a személyes gyomfelvételezéssel él. Nem alkalmaz továbbá légi fotóst sem, 

mert a területe nem olyan nagy, hogy ezzel hatékonyan élni lehetne. 60 mintahelyet állapít 

meg, melyek feltehetően reprezentálni fogják a különböző területek változását! 

 

Kiegészítő beruházás esetén a beruházás költsége 17300 E Ft. 

 

6) A technológia gazdasági hatásainak számszerűsítése:  
 

       a) Inputokra gyakorolt hatás: 
 

 A precíziós technológia növényvédő szer költsége a hagyományos 

technológiához viszonyítva 40 %-os megtakarítást eredményez. (azon területek 

kiesése miatt, amelyeket nem kell kezelni a gyomfelvételezés alapján). A 

gyomfelvételezés költségtétele a munkabért terhelő járulékokkal együtt 2500 

Ft/ha. 

 A precíziós tápanyag visszapótlás a műtrágyaigényt, mintegy 10%-kal 

mérsékli.  

 A precíziós vetés költségében a tervezhető költségmegtakarítás 10%.  

 A technológiai elemek együttes hatásaként a fajlagos hozamokban is 

várható növekedés. Az átállás első évében ezzel nem tervezünk. 

  

 

7) A gazdasági hatások összegzése:  

 

Megnevezés 

Hagyomá-

nyos 
Precíziós 

E Ft 

Vetőmag(10%) 

Kukorica 4.101 3.691 

Búza 3.610 3.249 

Repce 553. 498 

Műtrágya(10%) 

Kukorica 14.310 12.879 

Búza 7.933. 7.140 

Repce 2.951 2.656 

Növényvédő szer 

(40%) 

Kukorica 3.600. 2.160 

Búza 6.138. 3.683 

Repce 1.703 1.022 

Költségekben jelentkező 

megtakarítás 
44.899 35.402 

Különbség  9497 

 

 

A 9497 E Ft – mint költségmegtakarítás - képezi forrását a beruházás megtérülésének. 

Az első évben azonban a jelentkező többletköltségekkel ezt a megtakarítást korrigálni 

kell. Légi felvétel: 1575 E Ft (5000*315), gyomfelvételezés: 788 E Ft (2500*315), 

talajmintavétel: 432 E Ft (7200*60), összesen: 2795 E Ft.  
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8) A beruházás pénzáramának tervezése: 

 

Megnevezés 

Kezdő 

pénz-

áram 

t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 

Kezdő pénzáram -17300               

Költségmegtakarítás   6702 9497 9497 9497 9497 9497 9497 

Adóhatás (15%) (-)   1005 1425 1425 1425 1425 1425 1425 

Egyenleg   5697 8072 8072 8072 8072 8072 8072 

Többlet 

amortizáció(14,28) 

  2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 

Adóhatás (15%) (+)   371 371 371 371 371 371 371 

Működés pénzárama   6068 8443 8443 8443 8443 8443 8443 

Végső pénzáram -17300 6068 8443 8443 8443 8443 8443 8443 

 

Maradványértékkel nem számoltunk. A diszkontráta 8%.  

A beruházás dinamikus hatékonysági mutatói:  

IRR 40% 

NPV r=8% 22 647  

ezer Ft 112,40% 

A dinamikus megtérülési idő a 21. ábrán található. 
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3.2. Az állományszárítás és érésgyorsítás vitája az „OKOSOK” Kft.-ben 

 

A növénytermesztésért felelős ágazatvezető a szakmai munkaértekezleten – hivatkozva az 

elmúlt kettő, három év időjárására is - a következőket mondta: „Az őszi munkacsúcsok idején 

– különösen a kukorica búza utáni növényi sorrend miatt – nem lehet az agrotechnikailag 

optimális időben elvégezni az őszi munkákat. A szárítóüzem kapacitása – a vállalt 

bérszárítások miatt – nem lesz elegendő a megkívánt minőségben történő szállításra. 

Gondoljatok csak arra, hogy a tavalyi és azelőtti évben is mennyi gondunk volt a kukorica 

tárolásával, a szellőztetés, az átforgatás stb. jelentős többletköltséget okozott. Újra kell 

gondolnunk a vertikumot. Az eltérő FAO számú kukoricafajták vetésével nyert lehetőségeket 

már kimerítettük. Nem engedhetjük meg, hogy a valóban korszerűnek ítélhető precíziós 

termesztéstechnológiák által elért jó jövedelmezőséget, a szárítással és tárolással kapcsolatos 

többletköltségek nullára redukálják. Csökkenteni kell a bérszárítás és bértárolás volumenét, 

és meg kell valósítanunk – legalább a kukoricánál – a mesterséges állományszárítást is.”  

 

Ezek után röviden összefoglalva ismertette az állományszárítás és érésgyorsítás főbb 

jellemzőit: 

 

„A mesterséges állományszárítás már több évtizedes múltra tekint vissza. Alapelve a 

kultúrnövény tenyészidejének lerövidítése oly módon, hogy terméskiesés ne következzen be, 

viszont az idő előtt betakarított termény nedvességtartalma minél kisebb legyen. Az alacsony 

víztartalomnak köszönhetően kevesebb fűtőanyag felhasználásával olcsóbban végezhető a 

learatott termény betárolás előtti szárítása.” 

 

A kukorica betakarításának megkönnyítésére az érésgyorsítás érdekében a betakarítás előtt 

különböző vegyszereket használunk az állomány szárítására. Az állományszárítás vagy más 

néven desszikálás a napraforgó-termesztéssel ellentétben a kukoricatermesztésben még 

viszonylag ritkán alkalmazott technológiai elem. A kukoricára jellemző, hogy a természetes 

érési folyamata rendszerint hosszan elhúzódik. A növény biológiai adottsága, hogy a termés 

egy növényen sem egyszerre érik be. Az időjárási viszonyok, a talaj heterogenitása, a 

domborzati különbségek miatt, általában a táblán belül sem egyöntetű az érés. Korai 

betakarítás esetén, ha az már akkor megkezdődik, amikor még sok növény túlságosan zöld és 

a magvaknak magas a nedvességtartalma, akkor a sérült , tört szemek aránya nő és egyéb 

gombafertőzések veszélye fokozódik. A többszöri szárítás és tisztítás pedig jelentősen növeli 

a költségeket.  

 

A későre halasztott betakarításkor az először beérett magvak egy része a rágcsáló- és 

szélkárosítás miatt veszendőbe mehet. Az elhúzódó érési folyamat során pedig a nagy 

valószínűséggel fellépő esős időjárás a termésben igen súlyos minőségromlást okozhat. 

 

Gyakran teljesen zöld gyomnövények találhatók a már érő, vagy beérett növények között. Ha 

nagy tömegben vannak jelen, gyomirtó hatású állományszárítás nélkül teljesen lehetetlenné 

tehetik a betakarítást. Különösen csapadékos időjárás esetén a különböző gombabetegségek 

jelentős mennyiségi és minőségi veszteséget okozhatnak. A desszikáló, érésgyorsító szerek 

blokkolják a fertőzéseket és megállítják a betegségek továbbterjedését. Mivel a kezelést 

követően mind a gazdanövény, mind a fitopatogén gomba sejtjeinek életfolyamatai 

hamarosan leállnak, a különböző kórokozók további kárt már nem okoznak. A magvak 

utóérése is biztosított, így a termés bel-tartalmi értékei javulnak. Összefoglalva, a kukorica 

érésgyorsításának céljai: 
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 A szárítási költség csökkentése. 

 Időzíthető, korábbi betakarítás, magasabb átvételi ár reményében. 

 Egyenletes, homogén érettségi állomány kialakítása a könnyebb betakarítás, kisebb 

szemveszteség érdekében. 

 A növényi kórokozók által okozott kár csökkentése, lokalizálása. 

 Vetésforgó elősegítése kukoricabogárral fertőzött területen. 

 Időben történő talaj-előkészítés őszi búza vetéséhez. 

 Gyomnövények gyérítése a könnyebb betakarítás végett. 

 A fagykár megelőzése, csökkent a tört és csírasérült szemek aránya. „ 

 „Érésgyorsításra, desszikálásra alkalmazható szerek, minden nehézség nélkül 

kaphatók. HARVADE 25 F 1.8-2,5 l/ha dózisban. 40-50 %-os szemnedvességi 

állapotnál kell légi úton kijuttatni (a biológiai érettség kezdetén) 70-90 l/ha. Légi 

gépes kijuttatást egyébként – ahogy ezt tudjátok – a repcénél és a napraforgónál is 

alkalmazunk”. (http://www.agraroldal.hu/kukorica-8.html) 

 

„Azt nem várhatod el Kedves Kolléga, hogy ezen információk alapján döntsünk, annak 

ellenére, hogy érveid nem támadhatók.” „A döntéshez szükséges egy komplex előkalkulációt 

készíteni.” reagált az elhangzottakra az ügyvezető igazgató. Az ágazatvezető az Önök 

vállalkozását kérte fel a kalkuláció elkészítésére. Minden szükséges adatot, amit kérnek 

rendelkezésre bocsát. 

 

 

 

 

 

Feladat: Állítsák össze az Önök szerint szükséges adatbázist. Részletesen szövegesen 

fogalmazzák meg, a kalkuláció algoritmusát. Vonják le a következtetést, hogy milyen 

feltétel/ek mellett lenne célszerű az előterjesztett javaslatot, azaz az állományszárítást 

alkalmazni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agraroldal.hu/kukorica-8.html


62 
 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

A szakterület behatárolása: Gazdasági elemzéssel a döntés előkészítés, döntési javaslat 

készítése. A technológia többletköltsége, mint pótlólagos 

költség. Ennek hatása a hozam oldalra.  

A szükséges adatbázis:  

 

Megnevezés Érték 

A vegyszer ára 7000 Ft/l 

Kijuttatandó dózis 2,5 l/ha 

A légi gépes kijutatás költsége:  400 E Ft/l óra 

A légi gép teljesítménye  100 ha/ l.óra 

A légi gépes kijuttatás engedélyeztetése  

Az elpárologtandó vízmennyiség számszerűsítése. 142,6 t 

 A szárítás fajlagos költsége 

(a szárító gázüzemű) 

70 Ft/liter 

elpárologtatott víz. 

 A kukorica területe 120 ha 

A hozam 6,2t/ha 

A szárítás utáni nedvességtartalom 14m% 

A betakarítás kori nedvességtartalom 28m% 

 

A számítások és algoritmusuk:        

    

 Megnevezés Algoritmus Összesen 

Vegyszer költsége  120*2,5*7000 2100 E Ft 

Légióra szükséglet 120:100 1,2 l óra 

Légióra költsége 1,2*400 480 E Ft 

 Összes költség-1: 2100+480 2580 E Ft 

Elpárologtandó víz mennyisége•
 

 142,6 

Szárítás költsége  70*142,6 9982 E Ft 

Összesen-2:  9982 E Ft 
 Külön számítás 

        
• 
Az elpárologandó vízmennyiség számszerűsítése: A hozamokat mindig májusi  

                                                                                     morzsoltban értjük.  

 

Megnevezés Algoritmus Összesen 

A 14%-os kukorica szárazanyag tartalma 120*6,2*(1-0,14) 639,8t 

A 14%-os kukorica nedvességtartalma  120*6,2*0,14 104,2t 

Az összes hozam 120*6,2 

639,84+104,16 
744 t 

Egy tonna szárított kukoricának megfelelő 

28% m%-os kukorica mennyisége 

1000*0,86/1000*0,72 1,1944 t 

A betakarítandó hozam mennyisége 120*6,2*1,11944 888,6 t 

A betakarítandó hozam víztartalma 888,6*0,28 248,8t 

A betakarítandó hozam szárazanyag tartalma 888,6*0,72 639,8t 

A betakarítandó összes hozam 248,8+639,8 888,6t 
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Az elpárologandó víz mennyisége 888,6-744 142,6t 

A döntés kritériuma, hogy a technológia alkalmazásának többletköltsége hogyan viszonyul a 

kisebb nedvességtartalom miatt jelentkező szárítási költségben jelentkező 

költségmegtakarításhoz. A kettőnek meg kell egyeznie. Célszerű úgy gondolkodni, hogy a 

jelentkező többletköltség mennyi elpárologandó víz szárítási költségével lesz egyenlő. Ezt 

úgy tudjuk számszerűsíteni, hogy a többletköltséget elosztjuk egy kg elpárologandó víz 

szárítási költségével, tehát a 70 Ft/l elpárologandó víz fajlagos értékével. Az így kapott 

vízmennyiség alapján számszerűsítjük, hogy ez hány százalékos betakarítás kori 

nedvességtartalomnak felel meg, vagy másképpen fogalmazva, legalább hány százalékos 

nedvességtartalom csökkenést kellene elérni ahhoz, hogy alkalmazzuk a technológiát. (Fontos 

megjegyzés: Célszerű olyan vállalattal felvenni a kapcsolatot, ahol alkalmazzák ezt a 

technológiát. Fontos támpontot adhatnak, a nedvességtartalom csökkenésének mértékére, az 

érési idő lerövidülésére, stb.). A kukorica nedvességtartalma csapadékmentes őszi időszakban 

naponta 1 m%-kal csökken.    

  

FELADAT: Az előzőekben leírt algoritmus alapján fejezzék be a kalkulációt. Röviden, 

számokkal alátámasztva egyértelműen foglaljanak állást a technológia alkalmazását illetően.  

 

 

A végső kalkuláció, következtetés: 

 

Megnevezés algoritmus Összesen 

A technológia költsége 2100+480 2580 E Ft 

Fajlagos szárítási költség  70 Ft/kg víz 

A technológia költségével megegyező elpárologandó 

víz mennyisége 
2580/70 36857≈37 t 

Betakarítás kori víz mennyisége  248,8 t 

A betakarítás kori vízmennyiség  248,8-37 211,8 t 

A hozam összes szárazanyaga  639,8 

Összes betakarítás kori hozam  211,8+639,8 851,6 t 

Az betakarítás kori hozam nedvességtartalma  211,8/851,6 25m% 

A betakarítás kori hozam szárazanyag tartalma 
639,8/851,6 

100-25 
75m% 

Az elvárt nedvességtartalom csökkenésének 

mértéke legalább mekkora legyen 

28m%-

25m% 
3m%

1
 

 

A nedvességtartalom csökkentésével a betakarítás idejét tehát rövidíthetjük, ez a 

munkacsúcs mérséklését eredményezi. A búza vetése nem csúszik, kedvezőbb fejlettségi 

állapotba megy a télbe, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 m%: Tömegszázalék. Egységi tömegű kukoricában milyen tömegű víz van. 
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3.3. A műtrágyázás és környezetvédelem 

 

A „MODELL” Kft. területe jelentős mértékben beékelődik a „Sárgarigó” Nemzeti Park 

területébe. A szilárd műtrágyák tárolása valójában nem megoldott. Gyakorlati megfigyeléseik 

alapján a Kft. vezetői, a műtrágya tömegében mintegy 5%-os veszteséggel számolnak. 

Bírságot is kellett már fizetniük a szakszerűtlen tárolás miatt. A jövőt illetően lehetőség 

adódna folyékony – Nikrol-oldat (27,5m%-os) és szuszpenziós műtrágyák – alkalmazására 

való átállásra. A technológiákhoz az erő- és munkagépek rendelkezésre állnak. A döntéshez 

részletes elemzésre van szükség.  

FELADAT: A megadott adatok alapján végezzék el a szilárd és folyékony műtrágyák 

alkalmazására alapozott technológiák nagyvonalú összehasonlító elemzését. A kalkuláció 

algoritmusát szövegesen is támasszák alá, mit miért és hogyan vizsgálnának, illetve 

elemeznének? Tételezzük fel, hogy a műtrágyák beszerzése ugyanazon műtrágya tárháztól 

történik. A műtrágya manipulálás költségével ezért nem tervezünk.  

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

E területen sem nélkülözhető a rendszerszemléletű megközelítés. Tehát csak akkor járunk el 

helyesen, ha a vállalatot, mint gazdasági rendszert szem előtt tartva, a műtrágyák 

alkalmazásával kapcsolatos előnyök és hátrányok viszonyát differenciáltan, az egész rendszer 

működését szem előtt tartva elemezzük. A különböző szempontok – ökonómiai, 

agrotechnikai, biológiai és ökológiai – egymás mellett egyidejűleg kell, hogy szerepet 

kapjanak.  Ez azonban nem jelentheti azt, hogy bármelyik szempontnak is túlzott jelentőséget 

tulajdonítva kizárjuk – a differenciált gazdálkodási feltételek miatt – valamelyik döntési 

szempont előtérbe helyezésének szükségességét. A folyékony műtrágyák alkalmazásának 

egyik előnyeként említhető, hogy lehetőség kínálkozik más agrotechnikai műveletekkel 

kapcsolt, illetve együttes kijuttatásra. E megoldási mód a kijuttatás műveleti költségeiben 

jelenthet megtakarítást. Az UAN oldat kijuttatása a gyomirtással kapcsoltan 

költségmegtakarítást eredményez, mivel ebben az esetben az oldat műtrágya tölti be a víz 

funkcióját. Ebben az esetben az erő- és munkagép azonos, ezért a befektetetett eszközök 

kapacitás igényére is mérséklően hat. A műveleti költségek összehasonlításánál az alábbi 

szempontokat célszerű figyelembe venni: 

 

 a folyékony műtrágya típusa (szuszpenziós, oldat), 

 ugyanazon munkafolyamatok műveleti költségeit kell számszerűsíteni, 

amelyek a kapcsolt kijuttatással elvégzésre kerülnek, illetve ugyanazt a 

talajállapotot „készültségi fokot” eredményezik,  

 a befektetett eszközök kapacitásigényét erőgépre és munkagépre külön-külön 

kell számszerűsíteni.  

 

A folyékony műtrágyák kapcsolt kijuttatása – más agrotechnikai művelethez kapcsoltan, pl. 

tárcsázás – teljesítménycsökkenést okoz. Ennek eredménye, hogy a műveleti költségekben 

növekedés következik be. A reális összehasonlítás tehát csak az lehet, ha a kapcsolt kijuttatás 

műveleti többletköltségét viszonyítjuk az önálló kijuttatás („alapművelet”) műveleti 
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költségéhez. Ez a különbség adja a kapcsolt kijuttatás műveleti költségekre gyakorolt hatását. 

Ennek alakulását az alábbi tényezők befolyásolják: 

 

 a kapcsolt kijuttatással együtt járó teljesítménycsökkenés mértéke, 

 a használt erő és munkagépek üzemeltetési költsége, 

 az adott termesztéstechnológia rendszere, 

 egyéb tényezők – időjárási-, talajviszonyok, eszközellátottság, stb., 

 az erő és munkagépek kapacitása vállalati szinten, stb. 

 

Kapcsolt kijuttatás esetén – az alapművelettől függően – a teljesítménycsökkenés 20-30%-os 

is lehet.  

1/ / A szükséges műtrágya mennyiségének és anyagköltségének meghatározása 

a) A vetésszerkezet és műtrágya-hatóanyag igény számszerűsítése 

 

Megnevezés ha 
N P2 O5 K2

 
O 

kg/ha 

Tavasz 

Búza 142 110 - - 

Kukorica 140 124 - - 

Repce 33 69 - - 

Összesen 315    

Ősz 

Búza 154 80 80 80 

Kukorica 134 46 92 92 

Repce 27 70 70 70 

Összesen 315    

 

b) A műtrágya szükséglet és költség számszerűsítése szilárd műtrágyák alkalmazása  

   esetén  

 

Megnevezés 
Hatóanyag Egységár Összesen 

algoritmus t Ft/t E Ft 

Búza - Ősz 

Pétisó (27 m%) (154*80)-

2607)/275 
36,0 84000 3024 

MAP(11-52) 

- P2 O5 

- N 

 

(154*80)/520 

(23,7*110=2607 

 

23,7 
172000 4076 

Kálisó(60 m%) (154*60)/600 20,5 132500 2716 

Összesen  80,2  9816 

Kukorica - Ősz 

Pétisó (27 m%) (134*46)-

2607)/270 
13,2 84000 1109 

MAP (11-52 m%)  

- P2 O5 

- N 

 

(134*92)/520 

23,7*110=2607 

 

23,7 
172000 4076 

Kálisó (60 m%) (134*92)/600 20,5 132500 2716 

Összesen  57,4  7901 

Repce - Ősz 

Pétisó (27 m%) (27*70)-396)/270 5,5 84000 462 
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MAP (11-52) 

- P2 O5 

- N 

 

(27*70)/520 

(3,6*110)=396 

 

3,6 
172000 619 

Kálisó (60 m%) (27*70)/600 3,2 132500 424 

Összesen  12,3  1505 

MINDÖSSZESEN  19222 

 

Megnevezés 
Hatóanyag Egységár Összesen 

algoritmus t Ft/t E Ft 

Búza - Tavasz 

Pétisó (27 m%) (142*110)/270 57,9 84000 4864 

Kukorica – Tavasz 

Pétisó (27 m%) (140*124)/270 64,3 84000 5401 

Repce - Tavasz 

Pétisó (27 m%) (33*69)/270 8,4 84000 706 

Összesen  130,6  10971 

MINDÖSSZESEN  280,5  30193 

 

Megnevezés 
Összesen 

tonna E Ft 

Pétisó (27 m%) 185,3 15566 

MAP (11-52) 51,0 8771 

Kálisó (60 m%) 44,2 5856 

Összesen 280,5 30193 

 

c) A műtrágya szükséglet és költség folyékony műtrágyák alkalmazása esetén 

 

Megnevezés 
Hatóanyag Egységár Összesen 

algoritmus t Ft/t E Ft 

Búza - Ősz 

100:100:100 (szuszpenzió, 38 m%) (154*80)/100 123,2 88900 10952 

Kukorica – Ősz 

76:152:152 (szuszpenzió 38 m% ) (134*46)/76 81,1 74230 6020 

Repce - Ősz 

100:100:100 (szuszpenzió, 38m%) (27*70)/100 18,9 88900 1680 

Búza - Tavasz 

Nikrol (oldat műtrágya 27,5 m%) (142*110)/275 56,8 64000 3635 

Kukorica – Tavasz 

Nikrol (oldat műtrágya 27,5 m%) (142*124)/275 64,0 64000 4096 

Repce - Tavasz 

Nikrol (oldat műtrágya 27,5 m%) (=33*69)/275 8,3 64000 531 

MINDÖSSZESEN  352,3  26914 
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Megnevezés 
Összesen 

tonna E Ft 

100:100:100 (szuszpenzió, 38 m%) 142,1 12632 

76:152:152 (szuszpenzió 38 m% ) 81,1 6020 

Összesen 223,2 18652 

Nikrol (oldat műtrágya 27,5 m%) 129,1 8262 

ÖSSZESEN 352,3 26914 

 

A jelenlegi árarányok mellett a folyékony – oldat és szuszpenziós műtrágyák – alkalmazására 

történő átállás a műtrágya anyagköltségben 3279 E Ft költségmegtakarítást eredményezne. Ez 

a megtakarítás egy kg NPK hatóanyagra vetítve 30,16 Ft-ot jelent.   

 

2) A kijuttatás műveletei költségeiben további megtakarítások realizálhatók. Az előzőekben 

vázolt elméleti összefüggéseket kövessük nyomon az őszi búza példáján Őszi búza 154 ha, 

kijuttatandó szuszpenziós műtrágya mennyisége 625 l/ha.   

 

 a) Az önálló kijuttatás műveletei költsége: 

Megnevezés 
Terület 

(ha) 

Erő és 

munkagép 

Teljesítmény ha/10 

órás műszaknap 

Műszakóra 

igény 

Tárcsázás 154 
JD-7830 

Rába IH- 0770 
30 5,13 

Műtrágyaszórás 154 

JD- 6530 

HUNIPER 3000 

 

50 3,0 

Műtrágya 

szállítás 
 

Case M5140 

DETK 205 
 3,0 

 

Megnevezés 
Műszakóra költség 

Ft/mh 
algoritmus 

Költség 

összesen 

(E Ft) 

 Erőgép Munkagép   

Tárcsázás 29872 2546 
51,3*2546 

51,3*29872 

131 

1532 

Műtrágyaszórás 26246 3306 
30*3306 

30*26246 

99 

787 

Műtrágya szállítás 19155 3251 
30*3251 

30*19155 

98 

575 

Összesen    3222 

Tárcsázás+műtrágya 

kijuttatás 
  

68,4*29872 

68,4*3306 

98+575 

2043 

226 

673 

Összesen    2942 

Költségmegtakarítás   3222-2942 280 

 

FELADAT: Az elemzés vázolt algoritmusát hogyan értékeli, mennyire tekinti szakmailag 

megalapozottnak? Teljes mértékben egyetért vele, vagy vannak fenntartásai. A vállalatnál az 
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erő és munkagép állomány adott, nem bővíthető. A feladatot írásban a megadott határidőre le 

kell adni.  

A megoldást segítő és elgondolkoztató jellegű gondolatok:  

  Mi a műszakóra költség tartalma? 

  Milyen kapacitásra vonatkozhat? 

  A búza kukorica utáni sorrend figyelmen kívül hagyható? 

  Az ágazati méret nem számít? 

  Van-e őszi munkacsúcs? 

 

 

3.4. Keverjek vagy vásároljak?- ez itt a kérdés 

 

A brojler ágazat (pulyka) további mélyrepülése már jelentős problémákat okozna. A 

kapcsolódó rendelet és stratégiai elképzelések alapján Kockázatkedvelő Jenő, aki eddig is 

foglalkozott pulykahízlalással – úgy döntött, hogy megpróbál versenyben maradni, és a 

„Gyöngyszem” kistérség más pulykahizlalással foglalkozó vállalkozóival is megosztja 

elképzelésit. Úgy ítéli meg, hogy vannak még tartalékok a rendszerben. Egyéni vállalkozóként 

már lassan 10 éve foglalkozik pulykahizlalással. A hizlaláshoz szükséges 

takarmányszükségletet – keveréktakarmányok - vásárolta. A pulykahizlalással foglalkozó 

vállalkozók körében mondhatni szaktekintélynek számít. A tulajdonában álló jó minőségű 300 

ha szántót kukorica, búza, repce, napraforgó termesztésével hasznosította, amit értékesített. 

Kapcsolati tőkéjének eredményeként a hízott pulyka kibocsátás, valamint a saját előállítású 

keveréktakarmányhoz szükséges alapanyagok beszerzése – az abrakfélék vonatkozásában a 

kistérségen belül - kockázatmentesen biztosított lenne. Felmérve az ágazat jövőbeni helyzetét, 

a takarmányárak alakulásának tendenciáját, úgy ítéli meg, hogy egy saját, az igényeinek 

megfelelő kapacitással rendelkező keverőüzem létesítése, a kapcsolódó szárítóüzem és 

raktárkapacitás biztosítása mellett - sokat javítana a pulykahizlalás jövedelmezőségén. Ezt 

arra alapozza, hogy a saját vállalkozására vonatkozóan cél realisztikus lineáris 

programozással dolgozták ki a stratégiai alternatívákat, melyek az alábbiak: 

 

 A jelenlegi technológia (Előnevelt állomány) vásárolt keveréktakarmányok. 

 Saját termelésű abraktakarmányok, és vásárolt fehérje kiegészítők és premix. 

 Saját termelésű, de a kistérségben megtalálható vállalkozóktól vásárolt 

abraktakarmányok. 

 

Az optimális megoldás árnyékárai a saját termelésű takarmányokra – búza, kukorica, szója - 

magas árnyékárakat mutatnak. Ezen árnyékárakhoz viszonyítva a vállalkozásoktól vásárolt 

takarmányok árnyékárai gyengébbek, de még így is kedvezőbb a vállalati szintű tervezett 

jövedelem, mintha kész keveréktakarmányokat vásárolna a vállalat.  

 

Kockázatkedvelő Jenő azzal a feladattal kereste meg Önöket, hogy készítsenek egy 

megvalósíthatósági tanulmányt arra vonatkozóan, hogy a takarmányszükséglet biztosítása 

saját keverés esetén hogyan befolyásolná az ágazat jövedelmének helyzetét. Ezt Önök 

örömmel vállalták, komoly szakmai kihívásnak értékelik a megoldandó feladatot. Az 

elemzésnél Kockázatkedvelő Jenő vállalatát vegyék alapul. Jenő minden Önök által kért 

adatot rendelkezésükre bocsát.  
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FELADAT: Milyen tervezési, elemzési feladatok merülnek fel a megvalósíthatósági 

tanulmány elkésdzítése során? Fejtsék ki részletesen, hogy  

 Milyen adatokat használnának fel 

o a növénytermesztést illetően, 

o az állattenyésztést illetően? 

 Milyen alap, járulékos és kiegészítő beruházásokra lenne szükség? 

 Milyen módszereket használnának az elemzéshez és miért? 

A fenti szempontoknak megfelelően állítsák össze a megvalósíthatósági tanulmány részletes 

témavázlatát! 

 

 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) Az ágazat nemzetgazdasági helyzete (KSH, AKI adatbázis) 

2) A pulykahizlalásra vonatkozó adatok 

 

 Fajta: Hibrid  

 A vásárlás 7 hetes korban történik (Előnevelt állomány) 

 Átlagos telepítési sűrűség: 3,8 db/m
2
 , a betelepítés egyszerre történik a telepen  

 Egy ól hasznos alapterülete: 1000 m
2
, az ólak száma: 10 db 

 A szervizperiódus: 3 hét 

 További adatok: 

  
 

Megnevezés 
Mérték- 

egység 
Bak Tojó 

Vásárláskori átlagsúly kg/db 2,8 2,2 

Az állomány megoszlása    

     - 2 kg feletti % 29 19 

     - 2 kg alatti % 71 81 

     - Ivar szerinti megoszlás % 50 50 

Beszerzési ár    

     - 2 kg feletti Ft/kg 300 300 

     - 2 kg alatti Ft/kg 500 500 

Hizlalási idő hét 16 9 

Hízlalási végsúly kg/db 18 9 

Elhullás (vásárolt százalékában) % 7 3 

Elhullási átlagsúly g/db 10,4 5,5 

Heti átlagos súlygyarapodás gramm/hét 950 733 

Fajlagos takarmány felhasználás 
kg/ráhizlalt súly 

3,1 3,1 

              - Nevelő táp I. kg/betelepített 

állat 

8,5 

              - Nevelő táp II. 5,0 

              - Nevelő táp II.(Bef.) 8,0 

              - Befejező táp I. 13,0 

Tápárak::        - Nevelő táp I. Ft/kg 120 

                       - Nevelő táp II. Ft/kg 112 

                   -  Nevelő táp II.(bef.) Ft/kg 110 

                       - Befejező  táp I. Ft/kg 101 

 

 

3) Az állatállomány-változási terv elkészítése (Egy turnusra) 
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 Betelepített állomány: 38 000 db 

- Bak:   19 000 db 

- Tojó  19 000 db 

4) Az értékesített mennyiség 

 

Megnevezés 
Betelepített Elhullás (%) Értékesítés 

db % db db kg/db kg 

Bak 19000 7 1330 17670 18,6 328662 

Tojó 19000 3 570 18430 9 165870 

Összesen 38000   1900 36100   494532 

Betelepített súly (1,8 kg/db)           68400 

Ráhizlalt súly           426132 

Fajlagos takarmány 

felhasználás (kg/kg  ráhizlalt 

súly)           3,07 

 

5) A takarmányszükséglet számszerűsítése  

A takarmányszükséglet alakulása 

  

Megnevezés 
Fajlagos igény 

(kg/betelep.állat) 
Algoritmus 

Szükséglet 

(t) 
Nevelő táp I. 8,5 38 000 * 8,5 323 
 Nevelő táp II. 5,0 38 000* 5 190 
Nevelő táp II.(Bef.) 8,0 38 000 * 8 304 
Hizlaló táp II. 13,0 38 000 * 13 494 

ÖSSZESEN 34,5  1311 

 

6) A tápok beltartalmának ismerete alapján az alapanyag-szükséglet meghatározása 

(26. táblázat) 

 

7) A tápok alapanyag-költségének számszerűsítése. 

 

 a) Az alapanyag árak alakulása 

 

Megnevezés 
Egységár 

(Ft/kg) 

Búza 64 

Tritikálé  60 

Kukorica 64 

Fullfat szója 155 

Szójadara 150 

DDGS  85 

Extr. Napraforgó 80 

MCP  180 

Takarmánymész  25 

Pulyka indító L/E 2% kpx Premix 300 
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26. táblázat. A táp ás alapanyag-szükséglet alakulása 

Megnevezés 
Nevelő I. Nevelő II. Nevelő II. Befejező Bef ejező I. 

Összesen (kg) Összetétel 

(%) 

Szükséglet 

(kg) 

Összetétel 

(%) 

Szükséglet 

(kg) 

Összetétel 

(%) 

Szükséglet 

(kg) 

Összetétel 

(%) 

Szükséglet 

(kg) 

Igény                                 323 000                                        190 000                                       304 000                                  494 000               1 311 000     

Búza 30,04%            97 029     29,86%            56 734     30,17%               91 717     30,26%        149 484                  394 964     

Tritikálé  7,50%            24 225     7,50%            14 250     7,50%               22 800     10,00%          49 400                  110 675     

Kukorica 21,50%            69 445     29,50%            56 050     27,00%               82 080     29,50%        145 730                  353 305     

Fullfat szója 3,00%              9 690     3,00%              5 700     3,00%                 9 120     3,00%          14 820                    39 330     

Szójadara 20,90%            67 507     11,90%            22 610     11,10%               33 744     3,50%          17 290                  141 151     

DDGS  9,00%            29 070     9,00%            17 100     11,00%               33 440     13,00%          64 220                  143 830     

Extr. napraforgó 2,50%              8 075     4,00%              7 600     5,00%               15 200     6,00%          29 640                    60 515     

MCP  1,61%              5 200     1,39%              2 641     1,38%                 4 195     1,09%            5 385                    17 421     

Takarmánymész  1,95%              6 299     1,85%              3 515     1,85%                 5 624     1,65%            8 151                    23 589     

Pulyka indító L/E 2% kpx Premix 2,00%              6 460     2,00%              3 800     2,00%                 6 080     2,00%            9 880                    26 220     

Total 100,00%          323 000     100,00%          190 000     100,00%             304 000     100,00%        494 000               1 311 000     
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b) A tápok anyagköltségének számszerűsítése  

 

Megnevezés 
Nevelő I. 

Nevelő 

II. 

Nevelő II. 

Bef. 
Befejező I. Összesen 

ezer Ft 

Búza 6210 3631 5870 9567 25278 

Tritikálé  1454 855 1368 2964 6641 

Kukorica 4444 3587 5253 9327 22612 

Fullfat szója 1502 884 1414 2297 6096 

Szójadara 10126 3392 5062 2594 21173 

DDGS  2471 1454 2842 5459 12226 

Extr. Napraforgó 646 608 1216 2371 4841 

MCP  936 475 755 969 3136 

Takarmánymész  157 88 141 204 590 

Pulyka indító L/E 2% kpx 

Premix 1938 1140 1824 2964 7866 

Összesen 29884 16114 25745 38716 110459 

Ft/kg 92,5 84,8 84,7 78,4 84,3 

 

8) A takarmányköltségben jelentkező megtakarítás számszerűsítése 

Vásárolt takarmány költsége:  

Megnevezés 
Szükséglet 

(t) 

Egységár 

(Ft/kg) 

Összesen  

(E Ft) 

Nevelő I. 323                  120,0     38 760 

Nevelő II. 190                  112,0     21 280  

Nevelő II. (Befejező) 304                  110,0     33 440  

Befejező  I. 494                  101,0     49 894 

Összesen 1311                109,36     143 374 

 

Saját keverés esetén a takarmány költsége  

Megnevezés 
Szükséglet 

(t) 

Egységár 

(Ft/kg) 

Összesen 

 (E Ft) 

Nevelő I. 323                  92,5 29 884 

Nevelő II. 190                  84,8 16 114 

Nevelő II. (Befejező) 304                  84,7 25 745 

Befejező  I. 494                  78,4 38 716 

Összesen 1311                84,26 110 459 

Keverés költsége 1311                  11,0 14 421 

Összesen 

  

124 880 

MEGTAKARÍTÁS 

  

18 494 
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9) Takarmányköltség megtakarítás egy kg értékesített húsra vetítve:  

18494: 494 532 = 37,40 Ft 

10) A stratégia fölvázolása 

a) A beruházási költségek alakulása 

 Takarmánykeverő üzem létesítése              200 M Ft (30-35 t/műszaknap) 

 Szárítóüzem létesítése   108 M Ft (28 t/műszakóra) 

o Abraktakarmányok tárolása  173 M Ft  

o 5000 t abrak 

o Sík tároló mérete  30-50=1500 m
2
 

o 5000 : 0,7 t/m
3 
=7143 : 1500 = 4,76 m magasság  

o 1500 *115 ezer Ft/m
2 

= 172,5 MFt (Felsőpályás betárolás) 

 Az összes beruházási költség: 481 MFt 

b) A kistérség érintett vállalkozásainak tájékoztatása 

c) A tervezett beruházások kapacitásához – keverőüzem – a kívánatos állatlétszám 

meghatározása. 

d) A takarmányvertikum szereplőinek (érintettjeinek)  meghatározása, a szükséges 

abrakmennyiség biztosítása szempontjából. A szerződések megkötése (mennyiség, ár, 

szárítás mint szolgáltatás felkínálása az érintetteknek). 

e) A takarmányvertikum működési formájának megválasztása 

 Kooperáció, integreció? 

 Termelői szerveződések létrehozása? 

 Beszerzési és értékesítési szövetkezet létrehozása? 

 A szövetkezés és működése főbb elveinek rögzítése 

o Egy tag, egy szavazat? 

o Szavazatt és értékesítési volumen reálciója? 

o Érdekeltség biztosítása? 

o A működtetés-pályázati források feltérképezése. 

11) Támogatottság esetén az üzleti terv kidolgozása. 
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3.5. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a készletezés útvesztőiben. Valóban optimális 

az EOQ modell? 

 

Fogadjuk el, hogy Önök egy szaktanácsadással, pályázatírással foglalkozó vállalakozás 

alkalmazottjai. A főnöktől azt az utasítást kapták, hogy egy VIP ügyfélnek számító vállalkozó 

üzleti tervének hiányzó részét készítsék el. A pályázati források realizálása céljából egy 

csökkent munkaképességűeket is foglalkoztató férfi felsőruha készítő üzemet kíván létrehozni a 

tulajdonos. Önökhöz kellett fordulnia a vállalkozónak, mivel munkatársai nem boldogultak a 

tervezett raktárkapacitás számszerűsítésével. Az idő nagyon sürget. Minden kész, csak a 

megvalósíthatósági tanulmányból hiányzik a raktárkapacitás számszerűsítése. Az alábbi 

adatokat bocsátotta rendelkezésre.(26. táblázat).  

 

26. táblázat. A termelés és értékesítés főbb adatainak alakulása 

 

Megnevezés 
VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 

db, % 

Elméleti kapacitás 760 760 760 760 760 760 4560 

Termelés 760 760 700 730 760 760 4470 

Kapacitáskihasználás (%) 100,0 100,0 92,1 96,0 100,0 100,0 98,0 

Nyitó készlet   170 280 180 110 110   

Termelés 760 760 700 730 760 760 4470 

Tervezett értékesítés               

   - Export 350 350 550 550 500 500 2800 

   - Belföldi értékesítés 240 300 250 250 260 260 1560 

Értékesítés összesen 590 650 800 800 760 760 4360 

Záró készlet 170 280 180 110 110 110   

Ebből: Biztonsági készlet 102 102 102 102 102 102   

           Szabad készlet 68 178 78 8 8 8   

 

 

Egy db késztermék alapigénye 3 m (duplaszéles) szövet. Egy rendelés költsége: 40000 

Ft/rendelés, az egységár 3000 Ft/m, a készlettartási ráta 0,3% 

 

FELADAT: A rendelkezésre álló információk alapján végezzék el a tervezési feladatot. A 

számítások kapott eredményei, és a megadott kapcsolódó információk alapján vonjanak le 

következtetéseket az alkalmazott algoritmus mezőgazdasági területen való alkalmazására.  

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) A kapcsolódó elméleti ismeretanyag felelevenítése 

 

Egy szakíró tollából a kapcsolódó ismeretanyaghoz az alábbi dolgozat jelent meg (Kivonat a 

dolgozatból): 

 

„Ismert, hogy a folyamatos termelés vitelének egyik elengedhetetlen feltétele, - a termelési 

folyamatot, mint termék előállítási rendszert és az adott termék ellátási láncot alapul véve - a 

készletek megjelenése a forgóeszközök körforgásában.  Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 

a vertikum valamennyi szereplőjénél szükségszerű a készletek jelenléte. Jól példázza ezt a 

„Just in Time” termelési filozófia gyakorlati alkalmazása is, mely esetben az ellátási lánc 
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szereplőinél csak a végtermék előállítójánál nem képződnek „alapanyag” készletek. Olyan 

termelési folyamatok is vannak, például a szolgáltatásokon belül a vendéglátás, ahol az 

alapanyagkészletek jelentik azt a puffert, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a termelés 

sajátosságaiból eredő bizonytalansági tényezőket kiküszöböljük, mivel nem tudjuk 

megtervezni termék szinten, hogy a betérő vendég mit fog rendelni. Ezen túlmenően pl. az 

élelmiszerek eltarthatósági, a tárolási időre vonatkozó előírások felülírják és adott esetben ki 

is zárják az optimalizáláshoz használható ismert módszereket.  Lehetne még példákat hozni az 

ágazati illetve termelési folyamatok sajátosságaival magyarázható raktározást érintő 

területekre, pl. a mezőgazdasági termelés szezonális jellege (szezonális termékek), ez utóbbiak 

más iparágaknál is előfordulnak.  

 

A fentiek vázoltak, továbbá az ismert ágazati sajátosságok alapján megállapítható, hogy a 

készletek szerepe, funkciója, állományértékének alakulása, struktúrája, tőkeként funkcionáló 

hányada stb. tehát függ; 

 

 a termelési folyamat sajátosságaitól, 

 a kapcsolódó menedzsmentdöntésektől,  

 és a készleteknek a termelési folyamatban betöltött szerepétől is.”  

 

A kapcsolódó ismeretek felelevnítése. 

Emlékezzünk rá, hogy a készleteket a termelési folyamatban betöltött szerepük alapján az 

alábbi készletcsoportokra bonthatjuk:  

 

 A biztonsági, vagy törzskészlet, azt a minimális készletszintet jelenti, amely alá a 

folyamatos termelés biztosítása érdekében nem csökkenhet a készlet annak érdekében, 

hogy készlethiány ne forduljon elő. Végső soron az alapanyag ellátás kockázatainak a 

kiküszöbölését biztosítja. Mivel állandó jelleggel le van kötve, tőkeként funkcionál, 

azaz a forgótőke eleme.  

 A biztonsági készleten felül jelentkező készlet a folyamatos termelés igényéből 

eredeztethető, annak kielégítését szolgálják.   

 A „szabad” készletállomány azt a készletmennyiséget jelenti, amely a rendelések 

ütemezésével és a rendelt mennyiséggel összefüggésben, a folyamatos termelés 

alapanyagigénye, és a biztonsági készletszint felett, az adott időegység (pl. az adott 

hónap végén) zárókészleteként jelenik meg.  

 

Azt is ismerjük, hogy a készletgazdálkodással összefüggésben további készletszinteket is 

szükséges értelmezni. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze:  

 A maximális készletszint a biztonsági készletszint és az egyszerre rendelt mennyiség 

összege. 

 A jelzőkészlet az a készletszint, amely a rendelés feladásától a készlet beérkezésig 

felhasználásra kerül. (Az utánpótlási időtartam alatt felhasznált készlet mennyisége.)  

 

A fentiekben értelmezett készlet-féleségeknek fontos szerepük van a készletekkel való 

gazdálkodásban. Állományértékük alakulása nagymértékben befolyásolja a 

készletgazdálkodás gazdasági terheinek, azaz költségeinek alakulását. A készletgazdálkodás 

optimalizálásához ismert elméleti összefüggések, készletgazdálkodási modellek gyakorlati 

használhatósága érdekében fontos értelmezni az összefüggésekben szereplő változók 

tartalmát, számszerűsítésük algoritmusát is. A készletgazdálkodás költségeit és azok főbb 

jellemzőit a 27. táblázat tartalmazza.  
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27. táblázat. A készletgazdálkodás összes költségének fontosabb tételei 

 

 

Csoport 

sorszáma 

A költség megnevezése A költségcsoport költségeinek 

jellemzője és száma 

Állandó Változó 

I. 

1.Raktáros munkabére és közterhe 

2.Üzemeltetés költsége (fűtés/hűtés, 

világítás, stb.) 

3. Építményadó 

4. Értékcsökkenési leírás 

1. 

 

2; 3;4 

Az egységnyi készlettel 

arányosan változó 

költségek 

II. 

1. Rendelési költség (kommunikáció: 

telefon, e-mail, stb.) 

2.Beszállítás költsége 

3.Adminisztratív költségek 

(nyilvántartás) 

- 

1; 2; 3 

A rendelés számával 

arányosan változó 

költségek 

III. 

1.Betárolás költsége 

2.Vám, illetékek 

3. Adminisztratív költségek 
- 

1; 2; 3 

A rendelt mennyiséggel 

arányosan változó 

költségek 

IV. 

1.Haszonáldozati költség 

2.Üzemviteli hitel kamata 

3.Hiányköltség 
1. 

 2; 3 

Az egységnyi készlettel 

arányosan változó 

költségek 

   Forrás: a szerző saját munkája 

 

Az I./2 költségtétel, a készletszintek által meghatározott raktárkapacitás-igényen keresztül, 

arányosan változó költségnek tekinthető. Az optimális rendelési tételnagyság (EOQ) 

összefüggésében szereplő készlettartási ráta „r” értékében szerepelnie kell.  

 

Az építményadó (I./3 költségtétel) arányosan változó költség, a raktár méretével arányosan 

változik, ami viszont a készletszinttel van összefüggésben, tehát a készlettartási rátában 

szintén szerepelnie kell. 

 

Az értékcsökkenési leírás (I./4) a raktárkapacitás alakulásával arányosan változik (Ft/m
2
), a 

fajlagos beruházási költség és a leírási kulcs által meghatározottan. Szerepeltetése a 

készlettartási rátában szintén indokolt.  

 

A 27. táblázatban szereplő II. és III. költségcsoportok értelmezése és számszerűsítése nem 

jelent problémát.  A rendelések számával illetve a rendelt mennyiséggel arányosan változó 

költségként értelmezhetők. Az EOQ modellbe minden nehézség nélkül számszerűsíthetők és 

beépíthetők.  

 

A IV. csoportba tartozó költségtételek közül, a hiányköltség (3) a termelés jelenlegi színvonala 

mellett nem életszerű, és számszerűsítése objektív módon nem is lehetséges, mivel 

tervezésnél az erőforrások kapacitását mindig 100%-ra tervezzük. Ebből eredően figyelmen 

kívül hagyható.  
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A IV./1. tétel értelmezése és számszerűsítése a forrásmunkákban, véleményünk szerint 

szakmailag nem megfelelő, mivel a készlettartási rátába az alternatív befektetés rátáját építik 

be.  

 

Az üzemviteli hitelkamat kezelése IV./2 tétel megegyezik a haszonáldozati költségével.   

 

A 27. táblázatban vázolt költségstruktúra a problémakör elméleti megközelítését jelenti. A 

gyakorlati alkalmazás során az egyes, elméletileg értelmezhető költségtételek egzakt 

lehatárolása, vagy számszerűsítése nem valósítható meg, vagy adott esetben a költség kis 

részaránya, súlya miatt stb. akár figyelmen kívül is hagyható/k. Ilyen költségnek lehet 

tekinteni pl. a hiányköltséget, amely a készlethiányból adódó árbevétel kiesést jelenti. 

Nehezen számszerűsíthetőnek kell tekinteni a raktár üzemeltetésének változó költséghányadát 

is, ami a raktárkapacitással, azaz a raktár méretével van összefüggésben. A raktárkapacitást 

viszont a maximális készletszint és a fajlagos kapacitás alapján tervezzük, a maximális 

készletszintet pedig a biztonsági készlet, és az egyszerre rendelt mennyiség összege adja. Ez 

utóbbi viszont az időszak szükséges alapigénye és a kapcsolódó költségek ok-okozati 

összefüggéséből számszerűsíthető az ismert készletgazdálkodási modellek és alkalmazható 

matematikai összefüggések felhasználásával.   

 

 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a készletgazdálkodás optimalizálásának 

központi kérdése az optimális rendelési készletmennyiség meghatározása, az alkalmazható 

összefüggésben szereplő egyes változók – különös tekintettel a készlettartási rátára - 

számszerűsítése.   

 

 

2) A tervezéshez fontos, levonható következtetés  

 

a) A költségek és azok tartalmának ismeretében a megválaszolandó kérdés tehát: Mennyit 

és mikor rendeljünk? E kérdésekre adandó válasz igényli a készletezési politikák 

elméleti alapjainak ismeretét is.  

b) A tervezéshez fontos információk olvashatók ki a 28. táblázatból és a 21. és 22  

ábrákról is.  

 

A számszerűsítés javasolt algoritmusa  az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1/ Az anyagszükséglet és a biztonsági alapanyagkészlet számszerűsítése nem okoz problémát. 

Ezek ismeretében számszerűsíthető az átlagos alapanyagigény. Az ár ismeretében az átlagos 

alapanyagkészlet értéke, az alábbi összefüggések alapján: 

 

Átlagos készletérték = Átlagos készlet × egységár 

Biztonsági készletérték = Biztonsági készlet × egységár 

 

2/ A raktározás/készlettartás költségei tervezhetők. (Állandó és változó költségek szerinti 

bontásban.) 

 

3/ Meghatározzuk az egységnyi átlagos készletértékre jutó raktározási költséget, az alábbi 

algoritmus alapján.   
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27. táblázat. A készlettartási ráta változásának hatása az EOQ-ra és a raktárkapacitásra 

 

 

Készlettar-

tási ráta 

r(%) 

EOQ 

Raktár 

igény 

(m
2)

 

Rendelé-

sek 

száma 

Korrigált 

rendelés 

szám 

Korrigált 

EOQ 

1 6040 56 2,3 2 6840 

2 4270 38 3,2 3 4560 

3 3487 38 3,9 4 3420 

4 3012 24 4,5 5 2736 

5 2701 24 5,1 5 2736 

6 2466 20 5,5 6 2280 

7 2283 20 6,0 6 2280 

8 2135 20 6,4 6 2280 

9 2013 17 6,8 7 1954 

10 1910 17 7,2 7 1954 

11 1821 15 7,5 8 1710 

12 1744 15 7,8 8 1710 

13 1675 15 8,2 8 1710 

14 1614 15 8,5 8 1710 

15 1559 14 8,8 9 1520 

16 1510 14 9,1 9 1520 

17 1465 14 9,3 9 1520 

18 1423 12 9,6 10 1368 

19 1386 12 9,9 10 1368 

20 1351 12 10,1 10 1368 

21 1304 12 10,5 10 1368 

22 1274 12 10,7 11 1244 

23 1247 12 11,0 11 1244 

24 1221 12 11,2 11 1244 

25 1196 12 11,4 11 1244 

26 1173 11 11,7 12 1140 

27 1151 11 11,9 12 1140 

28 1130 11 12,1 12 1140 

29 1110 11 12,3 12 1140 

30 1092 10 12,5 13 1052 
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80 
 

Egységnyi átlagos készletértékre jutó raktározási költség =   
 

ékkészletért Átlagos

költség  változóiRaktározás
 

 

Ez az érték úgy is értelmezhető, hogy a raktározási költség hány %-a a készletértéknek, ebből 

eredően az egységnyi készlet beszerzési árának. Eljutottunk tehát a készlettartási ráta egyik 

elemének, a készletezési költségnek a készlettartási rátába való beépítéséhez, 

számszerűsítéséhez.  

 

4/ A haszonáldozati költség rátájának kezelése az alábbi algoritmussal megoldható. A 

haszonáldozati költség – ahogy ez ismert – csak a tőkeként funkcionáló eszközlekötésre 

értelmezhető, azaz a forgótőke állományértékére (biztonsági vagy törzskészlet).  

 

A haszonáldozati költség (Ft) = Biztonsági készletérték × r 

 

ahol 

 

r: Alternatív tőkebefektetés hozamrátája 

 

A továbbiakban a haszonáldozati költséget viszonyítjuk az átlagos készletértékhez, és 

százalékos formában értelmezzük. Az elmondottak alapján adódik; 

 

 

Haszonáldozati költség készlettartási rátája (%) =  100
ékkészletért Átlagos

rékkészletértBiztonsági



 

 

5/ Az üzemviteli hitel kamatlába készlettartási rátára gyakorolt hatásának számszerűsítése 

nem jelentheti a kamatláb mechnaikus „beemelését” a rátába. Figyelembevételének 

fontossága nem vitatható, de szakmailag elfogadható és védhető algoritmust célszerű 

alkalmazni. Ismert, hogy a folyamatos működés üzemviteli hitelállományának, és kamatának 

számszerűsítése a pénzforgalmi tervben történik. A pénzforgalmi terv tartalmazza a működés 

pénzáramait, a működési pénzáramok pedig a bevételek és kiadások egyenlegei. Tehát ismert 

az összes bevétel és összes kiadás. A kiadások összegében ismert a felhasznált alapanyag 

kiadási pénzárama is. Az adatok ismeretében a javasolt algoritmus az alábbiakban 

összegezhető: 

 

a/  Meghatározzuk a kiadások százalékos megoszlását. 

b/ A megoszlás arányában megosztjuk az üzemviteli hitelek kamatának összegét. 

c/ Számszerűsítjük az üzemviteli kamatláb készlettartási rátáját az alábbi összefüggés  

    alapján  

 

Üzemviteli hitel kamatlábának készlettartási rátája (%): 

 

100
ékkészletért Átlagos

összegett arányosítokamat  Üzemviteli
  

 

6/ A számszerűsített értékeket összegezzük, és így megkapjuk a készletartási rátát.  

 



81 
 

7/ Ha szükséges, célszerű korrekciót, érzékenységi vizsgálatot végezni, korrigálni a 

rendelkezésre álló tényadatokkal. Továbbá adott feltételek keretei között, arra is sor kerülhet - 

például ahol szezonalitás van - hogy egy-egy időszakot külön-külön kezeljünk, tekintsünk 

tervezési egységnek.  

 

KÖVETKEZTETÉS: 

Az EOQ mennyisége rendkívül érzékeny a készlettartási ráta nagyságára. Tehát a 

készlettartási ráta értelmezése és számszerűsítése alapvetően meghatározza az elméleti 

összefüggés gyakorlati alkalmazhatóságát.(A mellékletben ehhez kapcsolódóan találnak 

információkat) 

 

3) A tervezés elvégzése 

 

a) Az alapanyag-szükséglet és kritikus készletszintek számszerűsítése a megadott 
adatok alapján.(28. táblázat) 

 

Az alapanyag szükséglet: 

A termelés alapanyag szükséglete a termelés volumene és a bruttó anyag-felhasználási norma 

alapján tervezhető, az alábbi egyszerű összefüggés alapján (28. táblázat): 

 

Alapanyag szükséglet (m) = Termelés (db) * Bruttó anyagnorma (m) 

 

Az adatok ismeretében adódik, hogy   

 

13410 (m) = 4470 (db) *3 (m) 

 

28. táblázat. Az alapanyag igény és a kritikus készletek mennyiségének alakulása 

 

Megnevezés VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Össze-

sen 

m 

Nyitó készlet   1357 2530 3883 1693 2648   

Összes alapanyag igény [m] 2280 2280 2100 2190 2280 2280 13410 

Rendelés 3637 3453 3453   3235   13778 

Zárókészlet 1357 2530 3883 1693 2648 368   

  Biztonsági alapanyag készlet  184 184 184 184 184 184   

  Biztonsági félkész termék készlet 184 184 184 184 184 184   

  Szabad készlet 989 2162 3515 1325 2280 0   

 

 

A másik fontos szereppel bíró tétel, az értékesítés szezonalításának alakulása. Ennek 

mérőszáma a szórás és a relatív hiba. Az értékesítésre vonatkozó főbb statisztikai adatok az 

alábbiak:  

  Átlag: 726,7 db 

  Szórás: 79,1 db 

  Relatív hiba: 10,9 % 

 

A fenti értékek közül a szórásnak kitüntetett szerepe van, mivel e késztermék szórása, 

pontosabban annak alapanyagigénye kerül felhasználásra az alapanyag biztonsági 

készletszintjének meghatározásánál. Az alapanyagigény szórása tehát 79,1*3 = 237,3 m. E 
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tétellel – a kapcsolódó számítás elvégzése után – tervezzük meg a  EOQ számszerűsítéséhez 

kapcsolódóan a jelzőkészlet szintjét is.   

 

A termelési terv tervszámai alapján kerülhet sor, az e tervrész erőforrásként értelmezett 

tételeinek megtervezésére. E tételek az alábbiak lesznek: 

 

 biztonsági alapanyag készlet 

 biztonsági félkész termék készlet  

 

A kritikus készletszintek tervezése 

 

A racionális készletgazdálkodás és benne a forgótőke gazdálkodás igényli – a kapcsolódó 

pénzügyi kihatások miatt – az egyes tételek tervezését, optimalizálását is. A kapcsolódó 

pénzügyi hatások optimalizálása a készletezési költségfüggvény alkalmazásával biztosítható. 

Ahogy ez ismert a függvény szélső értékét keressük, ami az optimális rendelési tételnagyság 

mennyiségénél van. Az ismert összefüggés:  

 

r *v

D*A
 EOQ

2


 
 

EOQ: Optimális rendelési tételnagyság (természetes mértékegység db, t, stb.) 

A: Egy rendelés költsége (Ft/rendelés) 

D: Időszak alapanyag igénye (természetes mértékegység, t, m, stb.) 

v: Egységnyi alapanyag beszerzési ára (Ft/t, Ft/m, stb.) 

r: A készlettartási költség egységnyi készletértékre jutó értékét számszerűsíti   

         (Ft/Ft/időszak). Kifejezhető százalékos formában is.       

 

Ismert adatok:  

   A: 40000 Ft/rendelés 

   D: Összes alapanyag szükséglet (m) 

   v: Egységár 3000 Ft/m 

   r: 3% 

 

Az összefüggésbe behelyettesítve az ismert adatokat, adódik,  

 

 
A rendelések száma tehát  

 

13410 : 3452,53 = 3,88 ≈ 4 

 

A rendelési ciklus hossza TEOQ 

 

 
 

A napi felhasználás 13410 : 114 = 117,63 m  

29,35 NAP≈30NAP 114 * 0,025749 0,025749 
13410 

3453 

D 

EOQ 
    

   3452,53 m  ≈ 3453 m 
0,3   *   3000 

13410 * 40000 * 2 
  EOQ   
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Mivel  a megadott információ szerint   L ≤ TEOQ    ezért az utánrendelési készletszint  

 

 
 

A jelzőkészlet számszerűsítéséhez a szórást korrigálni kell az utánrendelési idők szórásával. 

Emlékezzünk rá, hogy ennek számszaki értéke 237,3 m, azaz a késztermék szórásának 

megfelelő alapanyag mennyisége. Ennek megfelelően  

 

 

ợ = 
22

5
3,237 113 m 

  

Nem csak ebben az esetben, általában helytálló az a megállapítás, hogy az időtáv növelése a 

prognózis megbízhatóságát csökkenti. Ezért a Modell Kft. esetében – mivel egy induló 

vállalakozásról van szó, másfél évet veszünk alapul, a hiány valószínűségének 

számszerűsítéséhez, feltételezve a hiány csak egyszer fordulhat elő. Ennek alapján a hiány 

valószínűsége a másfél év alatt  

 

Rendelések száma a másfél év alatt:  3 * 4 = 12 rendelés 

A hiány valószínűsége  

 

08333,0
12

1
P    

 

Ehhez a valószínűséghez a standard normális eloszláshoz szükséges táblázatban a z = 1,38 

érték tartozik.  A „z” értékét is figyelembe véve a biztonsági készletszint tehát 

 

S = z * ợL = 1,38 * 133 = 184 m 

 

A rendelési készletszint tehát: 

 

 

  

A teljes költség pedig 

 

  r*v*ss
2

Q

Q

D
Av*DpQ,TK










  

 

az adatokat behelyettesítve kapjuk, hogy  

 

 
 

Az így kapott költség természetesen nem lesz egyenlő a Modell Kft. valós készlettartási 

költségével, ami a modell alkalmazhatóságának megfogalmazott feltételrendszeréből is 

  40562 ezer Ft      0,03   * 3 * 184 
2 

3453 

3453 
40 3 * 13410 p Q, TK   

 

 
 
 

 
    

L * D 
L    588 m  117,64  5 * 

13410 

S  = 772 m 184 588     ss  
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következik. Az előzőek ismeretében számszerűsíthető a „MODELL” Kft. alapanyag 

szükségletének és készleteinek állománya, amely a 29. táblázatban található és az 23. ábra 

szemlélteti. A táblázat adatai alapján látható, hogy a rendelések száma 4, a VII. hónapban a 

rendelt mennyiség a biztonsági készlet és az EOQ összege(184+3453=3637), A XI. hónapban 

a rendelt mennyiség 3235 m, ami 218 m-rel kevesebb, mint az EOQ. Ez azért van, hogy az év 

végi készlet ne legyen magasabb a biztonsági készlet és a félkész termék készlet 

állományértékénél. 

 

29. táblázat. A készletek állományának alakulása (Önálló feladat) 

 

Megnevezés VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen 

Összes termelés [db] 

       Összes alapanyag igény [m] 

       Biztonsági alapanyagkészlet  

       Rendelés 

       Nyitó készlet 

       Zárókészlet (Biztonsági) 

       Zárókészlet (Szabad) 

       Biztonsági készlet               

Jelző készlet               

 Maximális készlet               

Átlagkészlet                

 

23.ábra A Modell Kft. kritikus készletszintjeinek alakulása 
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3.6. Valóban aranybánya lenne a bérszárítás és raktározás? Vagy vannak buktatói is? 

 

A „Keverjek vagy vásároljak?- ez itt a kérdés” c. esettanulmány eredményei alapján 

bizonyítást nyert, hogy a saját keverőüzem létesítése az ágazat jövedelemtermelő képességét 

nagymértékben javítja. A keverőüzem létesítésének a beruházási költsége jelentős terhet 

jelentene a vállalatnak. A kapcsolódó hatékonysági mutatók alakulása kedvezőnek ítélhetők, 

de a projekt megvalósítása jelentős kockázattal is jár, illetve járhat. Célszerű tehát a 

takarmányellátás vertikuma minden elemének a megvalósítása. Ez egyrészt csökkenti a 

kockázatot, másrészt további jövedelemszerzés forrása lehet. Jól példázza ezt, 

„Projektország” közelmúltjában az intervenciós raktárbázisok kialakítása.  

 

„Mintegy öt évvel ezelőtt - a gabonavertikum szereplői (búza, kukorica termelők, 

kereskedelmi szervezetek, FVM mint szakmai felügyeleti szerv stb.) számára kialakult helyzet 

nem volt problémamentes.” Így lehetne tömören összefoglalni a sajtóban megjelent 

véleményeket a kapcsolódó kérdéseket illetően.  A betakarított termés nagy volumene, a 

korlátozott értékesítési lehetőségek, jelentős mennyiségű készlet tárolásának megoldását 

igényelték. Az FVM kapcsolódó intervenciós intézkedései (intervenciós raktárak építésének 

támogatása, intervenciós felvásárlások, az intervenciós készletek raktározási költségének 

térítése (390 Ft/t), a Brüsszeltől kapott értékesítési lehetőségek (pl. Portugáliába történő 

értékesítés, stb.) valószínűsíthetően megoldást jelentenek.  

 

Mint ismert, ez a helyzet jelentősen módosult, napjainkban már más a helyzet, az intervenciós 

raktározás kedvező feltételei megszűntek.  

 

 

FELADAT: Tételezzük fel, hogy az érintettek elfogadták Kockázatkedvelő Jenő megismert 

stratégiáját. Megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíteni a szárító és a tároló létesítésére 

vonatkozóan. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére szintén Önöket kérték fel. 

Feladatként jelentkezik tehát a megvalósíthatósági tanulmány részletes témavázlatának 

elkészítése. Vázolják fel – team munka keretében – mit vizsgálnának, miért, és milyen 

algoritmust alkalmaznának.    

 

 

A MEGOLDÁS ALGORITMUSA 

 

1) Az állatállomány-változási terv ismeretében számszerűsíthető a szükséges 

abraktakarmányok mennyisége. 

 

Megnevezés 
Szükséglet 

(tonna) 

Búza              395     

Tritikálé               111     

Kukorica              353     

Fullfat szója                39     

 

 

2) A potenciális terméktömeg felmérése a”Gyöngyszem” kistérségben.  (Kalászosok, olajos 

növények-repce, napraforgó, kukorica).  
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Tehát a kistermelők is a kombájntól a szárítóhoz szállítják a termékeket. A bejövő termékből 

a híd-mérlegen mintát vesznek, gyors nedvességmérő alapján mérik a nedvességtartalmat, 

szennyezettség címén 3%-ot vonnak le. A szárított terményt - ahol az értékesítésre 

megegyezés született - a szárítás utáni nedvességtartalommal veszik készletre. A túlszárítás és 

a magasabb végső nedvességtartalom egyaránt veszélyeket rejt magában. Túlszárítás esetén 

sok lehet, az un. „pörkölődött szem”, ami a minőségi előírások miatt a készlet értékesítésénél 

jelenthet problémát. A megengedettnél magasabb nedvességtartalom pedig a készlet 

átforgatását (Átszellőztetését) indokolja. Vannak-e kritikus pontjai a technológiának? Igaz 

lenne, hogy „nem mind arany, ami fénylik?” 

 

3) A volumen ismeretében a szárító típusának kiválasztása (A tervezett beruházási 

költség 28 t/műszakóra) szárítóra került meghatározásra. 

 

4) Az üzemelési időszak behatárolása.(kalászosok-olajosok-kukorica). 

 

5) A versenytársak árképzésének megismerése növényenkénti bontásban: 

 Alapdíj 15 

 Szárítás költsége (Ft/elpárologtatott egységnyi víz) 

 Ki és betárolás költsége. 

 

6) A mintavételezés technológiai megoldása a termék fogadásánál 

 Nedvességtartalom mérő 

 Mérlegelés 

 A beszállított termék szennyezettsége miatti levonás – tisztátlanság- (3-5%) 

 

7) Versenyképes árkalkuláció készítése. 

 

8) A tároló, szárító és keverőüzem egy komplex beruházási egységként való telepítése- 

szállítási távolságok figyelembevételével. 

 

9) Érzékenységvizsgálatok végzése 

 Az elpárologtandó víz mennyisége- termékenkénti bontásban. 

 a tisztátlanságra vonatkozó levonásra végzett kalkuláció (2-3-4-5%). 

 a tüzelőanyag árának változása. 

 

10) A tárolás üzemeltetési költségeinek kalkulációja, versenytársak tárolási díjának felmérése. 

 

11) A tárolás előnyeinek és veszélyeinek feltárása. 

 

12) A beruházások egyenkénti és együttes hatékonyságának dinamikus mutatószámokkal való 

vizsgálata. 

 

13) A beruházások forrásstruktúrájának biztosítása: 

 Szövetkezeti forma (lehetséges források) 

 Üzleti angyalok. 

 EU-os és nemzeti támogatások. 

 Pénzintézeti hitelek. 
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3.7. Karácsonykor is nagyon keresettek a Vilmos és a Bosc kobak körte fajták!  

 

 

A „Vilmos” Kft. több évtizedes termelési múlttal rendelkezik a gyümölcsültetvények 

(elsősorban körte, és alma) területén. A közelmúltban jelentős ültetvény rekonstrukciókat 

hajtottak végre - ültetvények telepítése, intenzív termesztéstechnológia bevezetése, a termés 

biztonságának növelését szolgáló beruházások realizálása, gyümölcsválogató gépsor 

beszerzése, stb. Az ültetvénytelepítések során növelték a körte ültetvények területét.  Az új 

ültetvények termőre fordulása a jövő évtől kezdődik. A jövőt illetően a Finnországgal kiépített 

kapcsolat eredményeként a Vilmos körte exportja öt éves időszakra biztosított.  

 

A termőre fordulás jelentős árulapot hoz létre, ezért az áruházláncok fele is nyitottak. A velük 

való stabil kapcsolat alapvető feltétele, a folyamatos, minőségi követelményeknek megfelelő 

áru biztosítása, a kiszerelés minőségének javítása. E követelmények biztosítása nélkül nem 

lehet versenyképesnek lenni, mivel a külföldi versenytársak (Olaszország, Spanyolország) 

egész évben képesek folyamatos árualapot biztosítani. A kapcsolódó egyéb szempontokat is 

figyelembe véve – idényen kívüli értékesítés, megfelelő minőségű árualap biztosítása stb. – a 

hűtőház kapacitás bővítését igényli. A fejlesztésnek lehetővé kell tennie a hosszabb időszakra 

szóló tárolást is, a minőség romlása nélkül. Fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy 

a Kft. éghajlati és talajadottságai, körte ültetvények mikroklímája a körte termesztéséhez 

minden szempontból optimális, „Projektországban” egyedülálló.  

 

A menedzsment úgy döntött - valamennyi kapcsolódó követelményt és a tervezett 

beruházásnak az ágazat jövedelemtermelő képességére gyakorolt hatását is figyelembe véve -, 

hogy bővíti hűtőház kapacitását. Az őszi – betakarítás kori – nyomott árak miatt, olyan 

technológiát kívánnak megvalósítani, amely a nélkül biztosítja a körte hosszabb távon való 

tárolását, ez által a magasabb értékesítési árak elérését is. A körtével szemben jelentkező 

minőségi követelményeket az ULO (ultra low oxygene storage) technológia biztosítja. A 

technológia lényege, hogy a hűtőkamrákban szabályozza az O2 tartalom csökkentését és a 

CO2 tartalom kívánt értékre való növelését. Ezen értékeket a kívánt szinten tartja. Ennek 

eredményeként  

 

 a gyümölcs alapszíne stabil marad, 

 nagyobb lesz a körte termékszilárdsága, 

 hosszabb ideig tárolható (8-10 hónap). 

 kisebb mértékű a magházbarnulás és héjbarnulás, 

 az etilén felszabadulás és érzékenységcsökkenés. 

 a rothadás kisebb mértékű, stb.   

 

Az is fontos szempontként kezelendő, hogy a beruházást EU-s források is finanszírozzák.  

Szükség esetén számlavezető bankja is nyújtana beruházási hitelt. A „Vilmos” Kft. 

menedzsmentje Önöket kérte fel a hitelkérelem, illetve a pályázat megvalósíthatósági 

tanulmánya üzleti tervéne beruházáshoz kapcsolódó tervrészének elkészítésére.   

 

FELADAT: A feladat ismeretében vázolja fel, hogy milyen szempontokat illetve tényezőket 

venne figyelembe? Mit, miért és hogyan vizsgálna, hogy a projekt életképességére 

vonatkozóan szakmailag megalapozott terv készüljön el? (A hallgatók team munkában, 

írásban készítik el a tervezési feladatot. Prezentáció keretében védik meg az elkészített 

tervrészt. A megválaszolandó kérdések, illetve tervrészek: 

 1. A vezetői összefoglaló megírása. 
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 2. A forrásstruktúra számszerűsítése. 

 3. A hitel pénzáramainak számszerűsítése. 

 4. A beruházás hatékonysága dinamikus mutatóinak számszerűsítése és értékelése 

 5. Érzékenységvizsgálat, kockázatelemzés.   

 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) A körtetermelés fő szakaszainak tartalma, fázisai: 

       A/ TERMESZTÉS 

 a) Ültetvény telepítése  

 b) Termőre fordulás időszaka 

 c)  Termelésben tartás                          4  

 d) Ültetvény kivágása 

 

       B/ POST HARVEST (Betakarítás után) 

 

 a) Tárolás 

 b) Manipulálás (Árutermék „készítése” 

 

       C/ ÉRTÉKESÍTÉS 

 

 

 

2) Az egyes szakaszok a számok tükrében. A hozam, a termelési költségek számbavétele. 

 

 A körtetermelés költségeinek alakulása:  
 

Megnevezés E Ft/ha 

Műtrágya 132 

Növényvédő szer 198 

Öntözővíz 11 

Regulátor 14 

Egyéb anyag 32 

Anyag, és anyagjellegű ráfordítás  387 

Személyi jellegű ráfordítások 285 

Segédüzemi költségek 196 

Értékcsökkenési leírás/Ültetvény/ 270 

Egyéb közvetlen költség 102 

Általános költség 150 

Közvetlen termelési költség összesen 1390 

 

 

Megnevezés E Ft/ha 

Műtrágya 124 

Növényvédő szer 188 

Öntözővíz 8 

1-3 év 

Tárolási költség (Post 

harvest költségek). 

Tárolási veszteség 

Beruházási költség 

Folyó termelés költségei 

Hozam 

Értékesítés költségei 

Ár 

Árbevétel 
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Regulátor 12 

Egyéb anyag 29 

Anyag, és anyagjellegű ráfordítás  361 

Személyi jellegű ráfordítások 260 

Segédüzemi költségek 176 

Értékcsökkenési leírás/Ültetvény/ 270 

Egyéb közvetlen költség 93 

Általános költség 100 

Közvetlen termelési költség 

összesen 

1260 

 

 

 A tervezett hozam és megoszlása.  
 

o Termőterület: 60 ha 

o A tervezett hozam: 25 t/ha 

o Az összes hozam: 60*25 = 1500 tonna 

o A hozam megoszlása az alábbiak szerint alakul 

 

Megnevezés 

Összesen Egy ha-ra 

kihozatal 

% 
algoritmus tonna algoritmus 

t/ha 

Étkezési körte I. o. 75 1500*075 1125 1125/60 18,75 

Étkezési körte II. 

o. 

10 1500*0,1 150 150/60 2,5 

Ipari körte 15 1500*0,15 225 225/60 3,75 

ÖSSZESEN   1500  25,00 

 
 A körte önköltsége 

 

1160: 1500 = 77,33 Ft/kg 

 

3) A hűtőház kapacitásának számszerűsítése. 

 

 A betárolandó mennyiség 

 

Étkezési körte I. o. 1125
* 

Étkezési körte II. o. 150
xx 

ÖSSZESEN 1275 

 
x 
Tartós tárolás (8-10 hónap)

 

               xx 
Átmeneti (2 hónap) tárolás 

 

 A szükséges hűtőkapacitás számszerűsítése 

 

Fajlagos kapacitás: 1,88 t/m
2 
 

         Összes szükséglet: 1275 : 1,88 = 678 m
2
 

        A műszaki paramétereket is figyelembe véve egy hűtőkamra 

        alapterülete: 85 m
2 

    
     A szükséges hűtőkamrák száma: 678:85= 8 db.  
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    A hűtőház összes területe:  

     Hűtőkamrák: 8*85 680 m
2
  

     Folyosó:  185 m
2 

     Előkészítő tér:  180 m
2
  

                            Összesen:  1045 m
2 

     Összes terület:         1164 m
2 

     

    Összes m
3 

: 2998 m
3 

 

 A tervezett beruházási költség és forrásstruktúra, hiteltörlesztés 

pénzárama  

  Fajlagos költség: 146508 Ft/m
2
 

  Állami támogatás: 70 E Ft/m
3 

/maximum: 40%/ 

      

Tervezett beruházási költség: 1164*146508=171 millió Ft.  Forrásstruktúra: 

 

Megnevezés 
Összesen 

algoritmus E Ft % 

Támogatás 171*0,4 68 400 37,9 

Saját erő  72 600 42,5 

Hosszú lejáratú hitel  30 000 19,6 

ÖSSZESEN:  171 000 100,0 

 

A hiteltörlesztés pénzárama /Változó összegű pénzáram. Futamidő; 8 év, kamatláb 8%/ 

 

Hitel Kamat T. részlet 

E Ft algoritmus algoritmus E Ft E Ft 

30000 30000:8=3750 30000*0,08 2400 6150 

26250 3750 26250*0,08 2100 5850 

22500 3750 22500*0,08 1800 5550 

18750 3750 18750*0,08 1500 5250 

15000 3750 15000*0,08 1200 4950 

11250 3750 11250*0,08 900 4650 

7500 3750 7500*0,08 600 4350 

3750 3750 3750*0,08 300 4050 

 

4) A post harvest (betakarítás után). 

 A betárolás és kihozatal alakulása 

 

Megnevezés 

Betárolás Kitárolás 

Összesen 

(t) 
Összesen(t) t/ha % 

Betárolt mennyiség 1275    

Étkezési körte I. oszt.  1071 17,85 84,0 

Étkezési körte II. oszt.  140 2,33 11,0 

Tárolási veszteség  64 1,1 5,0 

Összesen  1275 21,28 100,0 
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 A post harvest költségek alakulása 

Megnevezés 

Költség 

Összesen  

(E Ft) 
Ft/t 

Anyagjellegű ráfordítások 2906 2,40 

Személyi jellegű ráfordítások - - 

Gép, és épület költség 20478 16,91 

Göngyöleg(écs) 3052 2,52 

Tárolás összes költsége 26436 21,83 

Személyi jellegű ráfordítások 2664 2,20 

Gép, és épület költség 224 0,20 

Egyéb közvetlen költség 1345 1,20 

Árukészítés összes költsége 4233 3,60 

MINDÖSSZESEN 30669 25,43 

5) Az értékesítési árak és az értékesítési volumen alakulása. 

 Az árak alakulása  

A termék értékesítési ára, a minőség és az értékesítés időpontja szerint 

differenciálódik.  A KSH (2012) adatai szerint a körte átlagárai és az ár 

változásának alakulása a 24. és 25. ábrákon figyelhetők meg.  

 

 Az értékesítési volumen ár és árbevétel alakulása 

A számadatok és a számszerűsített eredményeket a 29. táblázat 

tartalmazza.  

 

      Forrás: KSH (2012) alapján a szerző     

   24. ábra. A körte termelői piaci és termelői árának alakulása 
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       Forrás: KSH (2012) alapján a szerző                                                                     

25. ábra. A termelői és piaci árak változása 

 

 

29. táblázat. A körtetermesztés árbevételének alakulása 

Hónap 

Étkezési körte I. o. Étkezési körte II.o. Árbevétel 

mindössz. 

(ezer Ft) 
Értékésí-

tés (t) 

Ért.ár 

(Ft/kg) 

Árbevétel      

(ezer Ft) 

Értékésí-

tés (t) 

Ért.ár 

(Ft/kg) 

Árbevétel      

(ezer Ft) 

I. 150 125 18750       18750 

II. 120 125 15000       15000 

III. 111 130 14430       14430 

IV.               

V.               

VI.               

VII.               

VIII. 100 90 9000 20 65 1300 10300 

IX. 100 90 9000 30 65 1950 10950 

X. 140 110 15400 40 70 2800 18200 

XI. 160 115 18400 50 80 4000 22400 

XII. 190 120 22800       22800 

Összesen 1071 905 122780 140   10050 132830 

Ipari körte 
* 

            4500 

MINDÖSSZ.             137330 
 Az ipari körte értékesítési ára: 20 Ft/kg

 

 

6) Az ágazat jövedelmének számszerűsítése (30. táblázat) 
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30. táblázat. A körte ágazat jövedelmének alakulása 

Megnevezés Algoritmus 
Összesen 

ezer Ft Ft/ha 

Árbevétel táblázat 137 330 2 288 833 

Termelési költség 1390*60 83 400 1 390 000 

A post harvest költsége táblázat 30 669 511 150 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN   114 069 1 901 150 

ÜTE 
137330-114069 

2288833-1901150 

23 261   

  387 683 

Pénzügyi műveletek 

eredménye táblázat 2 400 40 000 

Szokásos váll. Eredmény 
23261-2400       

387683-40000 

20 861   

  347 683 

 

7) A beruházás pénzáramai és dinamikus hatékonysági mutatói. 

A dinamikus hatékonysági mutatók adatbázisát a 31.  táblázat tartalmazza. 

 

  

NPV 8% 26308 ezer Ft 

IRR 12% 

PI 115,38% 

 

 

FELADAT: Számszerűsítsék a hűtőház dinamikus hatékonysági mutatóit az állami 

támogatás, a felvett hitel nélkül! (31. táblázat), Hogyan ítélik meg azt a helyzetet, hogy a 

hatékonysági mutatók számításánál a hiteltörlesztés összegével a működés pénzáramait nem 

korrigáltuk? E helyzetet illetően egyértelműen foglaljanak állást. (A feladatot írásban a 

megadott határidőre le kell adni.)  
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31. táblázat. A hűtőház pénzáramainak alakulása 

 

 

 

 

Megnevezés Összesen t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t7 t 8 t9 t10 

Beruházási költség -171000                     

Árbevétel   137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 137 330 

Termelési költség    114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 114 069 

Hitelkamat   2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300     

Szokásos váll.eredmény   20 861 21 161 21 461 21 761 22 061 22 361 22 661 22 961 23 261 23 261 

Fizetendő adó /15%/   3129 3174 3219 3264 3309 3354 3399 3444 3489 3489 

Adózott eredmény   17 732 17 987 18 242 18 497 18 752 19 007 19 262 19 517 19 772 19 772 

ÉCS   11017 11017 11017 11017 11017 11017 11017 11017 11017 11017 

Működés pénzárama -171000 28 749 29 004 29 259 29 514 29 769 30 024 30 279 30 534 30 789 30 789 
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3.8. Vajon miért olyan drága a sertéstelep beruházási költsége 

 

Az EU-ban az állattenyésztés aránya a mezőgazdasági termelésben 43% körüli, míg 

„Projektországban” a 2006-2011. évek átlagát tekintve 37% volt. A 2011. évben az 

állattenyésztés a mezőgazdasági termelés értékének 32%-át adta, és a KSH (2012) adatai 

alapján 2,9 millió db sertést tartottak az országban. Az állatszám 2002-ben még meghaladta az 

5 millió db-ot. A sertéslétszám alakulását szemlélteti a 26. árba is.  

 

A jelenlegi állatlétszám már valóban kritikus szinten van. E helyzeten kíván változtatni a 

szaktárca is. Kidolgozásra került a sertésstratégia, és ennek megvalósításával az állatlétszám 

megduplázását remélik. A stratégiában foglaltak szerint, az állam az MFB-n keresztül 

forgóeszközhitellel segítené az ágazat szereplőit, összesen 60 milliárd forinttal ösztönöznék a 

bérhizlalási rendszerek kialakulását, 100 milliárd forinttal a húsipart, 40 milliárddal pedig az 

energiakorszerűsítési programokat. Ettől azt remélik, hogy a jelenleg már 2,9 millió darabra 

csökkent állomány hét év alatt 6 millió db-ra növekszik.  

 

A vállalkozás üzemi adottságainak stratégiai elemzése során nyílván valóvá vált, hogy a 

tevékenységi kör bővítésének a feltételei elsősorban a sertéstartásban adottak. A 

bérhizlalásnak, az adott térségben komoly hagyományai vannak. A „Gyöngyszem” kistérség 

egyik városában vágóhíd létesítését tervezik. Ez integrálná a vertikum szereplőit. A 

gabonafélék termelése a régióban magas színvonalon folyik, a szakképzett humán erőforrás is 

rendelkezésre áll. A vállalat elhatározta, hogy részt kíván venni az integrációban, mint 

hízóalapanyag termelő, 25 kg-os élőtömegű egyedeket kíván hízlalásra értékesíteni.” 

 

FELADATA: Ellenőrizze, hogy a tervező által összeállított beruházási költség 18000 E Ft, 

valóban helyes-e? A beruházási költség a sertéstelep fiaztató-, és süldőnevelő férőhely 

szükségletére vonatkozik, évi 2300 db-os kibocsájtás mellett. A férőhelyszükséglet 

megállapítása során vegye figyelembe a rotáció szerkesztés elveit, ennek megfelelően 

biztosítsa a folyamatos termelés műszaki feltételeit! A 26. ábra alapján miben látja Ön a 2,5-3 

évenkénti ciklusosság okait? A szaporulati, felnevelési alapadatok és a fajlagos beruházási 

költségek az alábbiak: 

Megnevezés 

Kocatartás 

+ szopós 

malac 

Süldő-

nevelés 

Fialási átlag, db/ellés 9,29  

Kocakiesés, % 50,0  

Elhullás (malac),% 10,0 5,0 

Kényszervágás (koca),% 5,0 3,0 

Fialási gyakoriság, /év 2,0  

Nevelési idő, nap 28 58 

Épülettakarítás, nap 8 3 

Ütemidő, nap 12  

Férőhely szükséglet, 

m
2
/db 

6 0,5 

Fajlagos beruházási ktg., 

E Ft/m
2
 

65 20 

Születéskori tömeg, kg 1,0  

Átminősítési/értékesítési 

tömeg, kg/db 

5 20 
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26. ábra. Az 1000 lakósra jutó sertés és kukorica volumenadatainak alakulása 

        Forrás:Baranyai (2012) kézirat
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A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

1) Az állatállomány-változási terv elkészítése   
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Tenyészkoca db 150 

 

75 225 

 

5
 0 0

 75 

 

150 225 

Szopós malac 

 

db 193 2786 

 

2979 298 10
 0 0

 

 

2488 193 2979 

Süldő 

 

db 389 

 

2488 2877 

 

 

 

144 5
 2344 

 

389 2877 

 

2) Férőhely szükséglet, beruházási igény: 

MEGNEVEZÉS 
Tenyészkoca 

/algoritmus/ 

Hízósüldő 

/algoritmus/ 

Elletési szakaszok száma, db 360/12 = 30  

Kocacsoportok száma, db   30/  2 =  15  

Csoportlétszám, db 150/15 =10 2488/30 =83 

Épületegység férőhely, db 10 83 

Férőhelyfoglalás ideje, nap 28+8=36 58+3=61 

Férőhely kihasználás, db/év 360/36 = 10 360/61 = 6 

Épületegységek száma, db 30/10 = 3 30/6 = 5 

Összes férőhely, db 3*10 = 30 5*83 = 415 

Összes férőhely, m
2
 30*6 = 180 415 * 0,5 = 207,5

x 

Beruházási költség, E Ft 180*65 = 11.700 207,5*20 =4.150 

 Ez a számított érték. Az épületek tényleges területét a műszaki paraméterek (pl. áthidaló szerkezetek 

mérete stb.) módosíthatják.  
 

A beruházási költség összege: 15850 E Ft. A tervszám 18 000 E Ft hibás. Az eltérés 2150 

E Ft. (18 000 E Ft – 15850 E Ft) 

A ciklikusság okainak feltárása: 

- A sertés életciklusa, szaporasága/13 hónapos korára leellik/ 

- A takarmányféleségek hozama, termelői árak alakulása 

(Kukorica, búza, árpa, fehérjetakarmányok – szója, extr, napraforgó dara - ingadozása 

- Takarmányárak hatása a költségekre. 

- A sertés termelői árainak alakulása. 

- Takarmány-sertés termelői árainak nyílása, a sertéstartók reakciója. 
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3.9. Sokba kerül egy „ki nem adott szoba” 

„Mivel a tervezett hízó alapanyag előállítás a vállalat meghatározó ágazata lesz, fontos 

szereppel bír, a figyelembe veendő kockázati tényezők elemzése, az érzékenységvizsgálatok 

elvégzése is. Az ágazat jelenlegi helyzetét is figyelembe véve, valamennyi kapcsolódó kérdést 

alapos elemzésnek kell alávetni. Látni kell azt, hogy - a jelenlegi helyzetet alapul véve - sokba 

kerül „egy ki nem adott szoba”. Tehát a telep üzemeltetetésének problémanetesnek kell 

lennie, nagy figyelmet kell fordítani a tervezett szaporulati és gazdasági mutatók alakulására, 

a monitoringra.” – érvelt a vezetői értekezleten Megfontolt Benő, és elemzésének eredményét 

a kollégák rendelkezésére bocsátotta.  

 

FELADAT: Vajon mit kell az alatt érteni, hogy Sokba kerül „a ki nem adott szoba”. Vajon 

mit és hogyan vizsgált Benő, hogy ezt a következtetést vonta le? Képzeljék magukat Benő 

helyzetébe és végezzék el az elemzést?! 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) Benő kijelentése a „ki nem adott szoba” tartalmának meghatározása, illetve 
értelmezése.  
A szoba – az ember tartózkodási helye – fogalom ( 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-112.html) alapján a sertéstelep „egy szobája” nem 

lehet más, mint az egyes korcsoportok részére kialakított épületek egy állatra 

vonatkoztatott területigénye, azaz a férőhely m
2 

/db állat. 

 

2) A kérdéses férőhely, - az a bizonyos szoba - illetve korcsoport behatárolása. Ismert, hogy 

a brojler ágazatban a telepítések és elszállítások ütemezése mondhatni percre pontosan 

kell, hogy történjen. A rotációk száma és ütemezése a sertéshizlalásban legalább ilyen 

jelentőséggel bír. Tudjuk, hogy a telep termelőterei – épületek – kapacitásának 

tervezésénél a pontos rotáció szerkesztés, a tervezett kapacitás és annak kihasználása az 

ágazat jövedelmezőségének alakulására meghatározó hatással van. A tervezett 

korcsoportonkénti férőhelyek – vagyis azok a bizonyos „szobák”- kapacitásának nem 

megfelelő szintű kihasználása jelentős mértékű veszteséget jelent, azaz sokba kerül „az 

üres nap, a ki nem adott szoba.” A megoldandó feladatot alapul véve a korcsoport nem 

lehet más, csak a koca, mivel a szaporulat csak a kocák után várható. A veszteséget végső 

soron a kieső szaporulat okozza.  

 

3) A veszteség alakulásában meghatározó hatással bíró tényezők behatározása. A veszteség 

mértéke – és ez könnyen belátható több tényezőtől is függ, pl. a tartástechnológia 

sajátosságaitól, árarányoktól, szaporulati mutatóktól stb. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy 

a telepi rendszerektől függetlenül vannak a veszteségnek közös tényezői: 

 

 a kocaforgó, 

 szaporulati mutatók, 

 az elhullási mutatók. 

  

4)  Az előző pontban részletezett tényezők gazdasági hatásainak  
 

 a kocák (kocasüldők) takarmányozásának költsége, 

  a férőhely állandó költsége (écs), 
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 állategészségügyi (gyógyszer, egyéb beavatkozások) költsége, 

 az elmaradt szaporulat eredménye, stb. 

 

5) A gazdasági hatások számszerűsítése. Vegyük alapul a 3.8. alfejezet kapcsolódó mutatóit. 

Tételezzük fel, hogy egy ivarzási ciklus (21 nap) kimarad. A többi adat változatlan marad. 

Számszerűsítsük ennek gazdasági hatásait.  

 A fialási gyakoriság (kocaforgó) 2. Ebből következik, hogy a két ellés között eltelt 

idő 183 nap (365:2).  

 Ha a két ellés között eltelt idő 21 nappal megnő, akkor a fialási 

gyakoriság(kocaforgó) csökken, értéke 1,8 lesz. (365: (183+21)) 

 Az értékesíthető hízó alapanyag 2 kocaforgó esetén: 2344 db. Egy kocára vetítve 

15,6 db/átlagkoca. Az értékesíthető hízó alapanyag 1,8 kocaforgó esetén 2110 db. 

Egy kocára vetítve 14,0 db/átlagkoca. A csökkenés egy átlagkocára vetítve: 1,6 db 

(15,6 - 14,0). 
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Tenyészkoca db 150 

 

75 225 

 

5
 0 0

 75 

 

150 225 

Szopós malac 

 

db 174 2508 

 

2682 268 10
 0 0

 

 

2240 174 2682 

Süldő 

 

db 350 

 

2240 2590 

 

 

 

130 5
 2110 

 

350 2590 

 

 Az elemzéshez szükséges ráfordítások és árak meghatározása. Az értékesítési 

átlagsúly, 35 kg/db. Az értékesítési átlagár 540 Ft/kg. Egy koca takarmányszükséglete 

1280 kg/év, a takarmány átlagára 80 Ft/kg. A hízó alapanyag önköltsége 520 Ft/kg 

élőtömeg.   

 

 A gazdasági hatások számszerűsítése.  

 

 Egy koca takarmányköltsége Ft/nap: (1280 : 365) x 80 = 280,54 Ft 

 Az üresen állás idejére jutó takarmányköltség: 21 x 280,54 = 5891, 34 Ft 

 Hízó alapanyag-kiesés elmaradt eredménye Ft/koca: 

 (1,6 x 35 x 540) – (1,6 x 35 x 520) = 1120 Ft 

 Egy kocára számított összes veszteség: 5891,34+1120 = 7011,34 Ft/koca/év 

 Az „üres napok száma” éves szintre korrigálva: 

 [365-(114+28+8)] : 2 = 107,5  

 [365-(114+28+8)]: 1,8 = 119,4 

 Egy többlet üres napra jutó veszteség:  

7011,34 :(119,4-107,5) = 589,19 Ft/üres nap. 

 

MEGVÁLASZOLNDÓ KÉRDÉS: HOGYAN ALAKUL AZ EGY ÜRES NAPRA JUTÓ 

EREDMÉNY, HA A SÜLDŐNEVELÉS ELEVE VESZTESÉGES? 
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4. A mezőgazdasági termelés és a fenntarthatóság 

4.1. Ökológia és ökonómia lehet-e együtt életképes? 

Azt mondhatjuk, hogy a fenntarthatóság végső soron az erőforrásokkal való olyan 

gazdálkodást jelenti, hogy miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és 

esztétikai igényeit, ugyanakkor megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai 

változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és csoportok 

kulturális integritását is. 

 

Emlékezzünk ár, hogy az Európai Unió a „Vidéki területek Európai Alapokmánya (Chartája)” 

című dokumentumban a vidéki térségek három alapvető funkcióját különíti el. Ezek az 

alábbiak: 

  

1. Gazdasági funkció (A 4. cikkely szerint):  

•  A teljes népesség élelmiszerszükségletének kielégítése a vidéki népesség  

  jövedelemszintjét, megélhetését, a fenntartható fejlődés szellemének megfelelő         

   mezőgazdasági termelés folytatása. 

• Nyersanyagok biztosítása a megújuló energiákhoz. 

• Kis- és közepes cégek működési feltételének biztosítása (Mezőgazdasági, kézműipar,   

   kereskedelmi, szolgáltatási, stb.). 

• Genetikai források megőrzése. 

 

2. Ökológiai funkció (Az 5. cikkely szerint): 

• Föld, víz levegő körültekintő és fenntartható használatán keresztül, az élet  

  természetes alapjainak a megőrzése. 

• Az élővilág életterének megóvása és biztosítása (biodiverzitás, táj fenntartása). 

• Élőhelyek, zöldterületek védelme. 

 

3. Társadalmi és kulturális funkció (A 6. cikkely szerint): 

• Töltse be a saját társadalmi-kulturális szerepét (hagyományőrzés) annak ellenére, 

  hogy a korszerű informatikai eszközök és technológiák a városban élőkével azonos 

 szinten biztosítva vannak.  

 

Pálinkás (2010) tanulmányában a következőket írja: „Ugyanakkor közös felelősségünk, és az 

egész emberiség számára egyik legnagyobb megválaszolásra váró kihívás, hogy a Glóbusz 

egészét érintő problémaköröket, mint például a fenntartható fejlődés fogalmát, mindenkivel 

megértessük, és összefüggésbe hozzuk mindennapi életünkkel.  …..Amikor a fenntartható 

fejlődésről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon gyakran és sokan arra gondolunk, 

hogy a fejlődés egyre inkább egy egyensúlyi helyzet kialakítása felé mozdul el. Egy olyan 

egyensúlyi helyzet felé, amely fenntartható anélkül, hogy teljes mértékben kizsákmányolná a 

bioszférát, amely az emberiség és minden élőlény megélhetésének feltétele és alapja.”  

 

A fenti megfogalmazásban benne rejlik a fenntarthatóság lényege, azaz az egyensúlyi helyzet 

fenntartásának szükségessége. De hogyan lehet ezt tartósan megtenni, amikor a 

mezőgazdasági termelés is profitérdekelt, a gazdálkodás feltételrendszerében bekövetkező 

változások sok esetben kényszerítően hatnak, hogy a mezőgazdaságnak sajátos a viszonya a 

természeti erőforrásokhoz. Ezen erőforrások döntő hányada olyan erőforrás, amely/ek egyben 
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a bioszféra elemei is, és a fenntarthatóságban szerepük meghatározó, és lehetne még folytatni 

a kérdések sorát.  A fenntarthatóság tehát az előzőekben vázolt erőforrásokkal kapcsolatos 

okszerű gazdálkodást – de nemcsak ezt - jelenti úgy, hogy a követelményeket kielégítjük. 

Látni kell azt, hogy a versenyképesség és fenntarthatóság tényezői bonyolult kölcsönhatásban 

állnak egymással, ezért a fenntarthatóság a versenyképességgel együttesen kezelendő a 

mezőgazdasági termelés területén is. Belátható, hogy komoly szakmai kihívást jelent a 

versenyképesség hosszú távon való biztosítása a fenntarthatóság követelményének biztosítása 

mellet. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a fenntarthatóság biztosítása csak 

megfelelő erőforrás-ellátottság mellett teljesíthető. Gondoljunk csak arra, hogy például a 

tartás, illetve termesztés technológiák területén milyen fejlődés következett be a 

mezőgazdasági termelés területén így az állattenyésztést illetően is, hogy az innováció - egyre 

nagyobb térhódítása a termelésben - alkalmazása milyen követelményeket támaszt a humán 

erőforrással szemben. A fenntarthatóság biztosítása tehát komoly szakmai kihívást jelent a 

jövőt illetően. Nem lehet cél, hogy a kapcsolódó kérdéseket részletesen tárgyaljuk, csak arra 

hívjuk fel a figyelmet, hogy a kapcsolódó kérdések visszavonhatatlanul elemei kell, hogy 

legyenek a mezőgazdaságot érintő stratégiák kidolgozásának is.  

 

A stratégia mozgásterét az ökológiai és ökonómiai szempontok egyidejű érvényesítésére való 

törekvés, az ezt biztosító cél és eszközrendszer vagy másként fogalmazva a „BIOLÓGIA 

ÜZEMTANA” kapcsolódó kérdéseinek megválaszolása jelöli ki. Mindez nem jelent mást, 

„csak” a versenyképesség és fenntarthatóság kölcsönhatásainak, továbbá a multifunkcionális 

mezőgazdaságnak a társadalmi és gazdasági folyamatokban betöltött sajátos helyzete, és 

szerepvállalása figyelembevételét.   

 

A központi kérdés tehát, hogy „Ökológiai és ökonómiai lehet-e együtt életképes? 

 

A családi vállalakozás, amelyről az alábbiakban szó lesz, már 90 ha szántóterülettel 

rendelkezik. „Projektország” TOP-N régiójában, annak DK-i részén található. Természeti 

adottságai nem a mezőgazdasági termelésnek kedveznek, de ökoszisztémája egyedi és keresett 

is a természetet kedvelők körében. Szántóterületének 60%-a, az 50 ha őshonos gyepterülete 

teljes egészében a „Sárgarigó” Nemzeti Park területén található. Az elmúlt négy éves 

időszakban - szántóterületek vásárlásával - alakult ki a jelenlegi földterület mérete. A szántó 

hasznosítása -  átlagos aranykorona értéke 6,13 – az alábbiak szerint alakult.  

 

Megnevezés t=1 t=2 t=3 t=4 

Kukorica 3 2,5 1 2,5 

Triticale 22 19 26 24 

Rozs 25 15 24 10 

Lucerna 5 13 15 15 

Mohar - 5 10 25 

Szudáni fű - - - 10 

Vetetlen terület 7 7,5 14 3,5 

Összesen: 62 62 90 90 

 

 

A rét 50 ha, átlagos aranykorona értéke 3,42. A vállalakozásban fontos szerepe van a 

kézművességnek. A feleséget a Népművészet mestere címmel tüntették ki. A mezőgazdaságilag 

művelet terület hozama a vállalkozás állatállományának takarmányigényét biztosítja 

(húsnyúl, kecske, galambtenyésztés, tanyasi csirkenevelés - . A vállalkozás árbevétele 

biztosítja a család megélhetését. János, a nagyobbik fiú, jövőre végez, okleveles gazdasági 
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agrármérnök lesz, Tünde két év múlva szerzi meg természetvédelmi mérnöki diplomáját. A 

vállalkozásnak a jövőt illetően lehetősége lenne 100 ha legelő – jelképes áron, 1 Ft/ha/év - 

bérlésére a „Sárgarigó” Nemzeti Parktól. A legelő kizárólag hús marhával hasznosítható. A 

bérlés további feltéttele, hogy 5 éven belül folyamatosan át kellene térni a magyar szürke 

marha fajtára. A megengedett létszám 35 számos állat lehet.  A nemzeti park 15 db tehenet és 

egy bikát a vállalkozásnak hasznosításra átad. A rétet csak legeltetni szabad. A tápanyag-

utánpótlás minden formája tilos, villanypásztor használata lehetséges (maximum 4 szakasz). 

A nemzeti park idegenforgalmi szempontból fontos szereppel bír.(Lásd: Esettanulmány II.) A 

vállalakozást is bevonnák egyes tematikus utak és az agroturizmus programjaiba.  

 

 

 

 
 

 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha 

 

Elfogadják-e a kínált lehetőséget? Belevágnának-e a húsmarhatartásba, és az ökológiai 

adottságokkal harmonizáló egyéb alternatív lehetőségekbe? 

 

Válaszolják meg a kérdést: „Ökológiai és ökonómiai lehet-e együtt életképes?” 

 

FELADAT: A hallgatók team munkában készítik el, illetve válaszolják meg a kapcsolódó 

kérdéseket. Gyakorlati órán, tanári irányítás mellett kell a megoldás algoritmusát, a tervezés 

legfontosabb kérdéseit, és az alkalmazni kívánt módszereket megfogalmazni. Egyes 

részfeladatokat részletesen ki kell dolgozni. Az induláshoz, az Esettanulmány I. –ben fontos, 

kapcsolódó információkat találnak.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Magyar_sz%C3%BCrke.jpg&filetimestamp=20070502222517
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Magyar_sz%C3%BCrke.jpg&filetimestamp=20070502222517
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fert%C5%91d-Hans%C3%A1g_nemzeti_park_Sarr%C3%B3d.jpg&filetimestamp=20070502223138
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Fert%C5%91d-Hans%C3%A1g_nemzeti_park_Sarr%C3%B3d.jpg&filetimestamp=20070502223138
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Lotz.jpg&filetimestamp=20080714073825
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Lotz.jpg&filetimestamp=20080714073825
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A MEGOLDÁS ALGORITMUSA 

 

1. A használatba adás konkrét feltételeinek kidolgozása és rögzítése. 

2. A magyar szürkemarha őshonos, törvényileg védett, a fajta eredete.  

3. A magyar szürkemarha főbb biológiai sajátosságai; testméret, szaporulati mutatók, 

takarmányigénye, stb.  
 

Állatállomány-változási terv elkészítése, a takarmányszükséglet, az állomány felfuttatása, az 

értékesítési volumen stb. számszerűsítése érdekében.  

 

FELADAT: Az állatállomány-változási terv elkészítése. A takarmányszükséglet 

számszerűsítése. Az értékesítési volumen számszerűsítése. A max.35 tehén és szaporulata 

létszám időigénye.  

 

Információk a megoldáshoz:  

„A szürke marha nyaka hosszú, de keskeny és izomszegény. A tenyésztők a szívós, erős izomzatot 

kedvelik, de a tömeges izomkötegeket nem. A bikák tömege 700–900 kg, a teheneké 550–600 kg. A 

mar gyakran erősen kiemelkedik, s a mar és a szintén magas farbúb között a hát viszonylag 

alacsonyabb. Az állat mellkasa mély és hosszú, de nem dongás, szügye széles és izmolt. Végtagjainak 

felső részén nem nagy tömegű, de szívós izomzat található. Az ízületei nem terjedelmesek. A farka 

hosszú, csánk alá érő, dús bojtú. Tejtermelése mindössze 1000 kg, de laktációs időszakban elérheti a 

4000 kg-ot. A tej zsírtartalma 5%. Az ökrök száraz, finom rostú húsa kevés intramuszkuláris zsírt 

tartalmaz, így elsőrendű leveshúst szolgáltat. Igen intelligens és igénytelen állat, betegségekkel szemben 

rendkívül ellenálló. A tehén könnyen ellik, borjához nagyon ragaszkodik, féltőn óvja. Pusztulása esetén 

képes napokig bolyongani és keresni.” 

„A Nyugat-Európában megjelenő kergemarhakór miatt felértékelődött a csak természetes, növényi 

eredetű táplálékot fogyasztó, garantáltan BSE-mentes szürke marha húsa, amely az állat lassúbb 

növekedése miatt tömörebb és tartalmasabb az egyéb eredetű marhahúsoknál; a vágásra tartott egyedek 

3–3,5 éves korukban érik el azokat a paramétereket, amelyeket az intenzív hizlalásban tartott marhák 

16-18 hónapos korukban. A fokozott BSE-mentességnek igen jelentős oka, hogy a magyarországi 

szürke marhák nem kapnak és soha nem is kaptak állati eredetű fehérjét tartalmazó tápot, takarmányt. 

Emellett az állomány mint génbank is jelentős.” 

„A magyar kormány 2008 őszén kezdeményezte
[2]

 az Európai Bizottságnál a „magyar szürkemarha hús” 

oltalom alatt álló földrajzi jelzésként (OFJ) történő nyilvántartásba vételét
[3]

, amely a 2011. december 9-

i 1300/2011/EU bizottság végrehajtási rendelettel megvalósult.” 

„A magyar szürke marha tartásának és takarmányozásának ma is legfontosabb eleme a legeltetés. 

Évente átlagosan 215 legeltetési nappal számolnak a tenyésztők, de ez erősen időjárásfüggő. A 

legeltetés általában az első hóig tart, s közben a marhák nem kapnak sem abrakot, sem más kiegészítést. 

Egy szarvasmarhának a fű minőségétől függően 1-10 hektár területre van szüksége. Az itatást még ma is 

a gémeskutakból oldják meg, de általában szivattyúval, folyóvizet elővigyázatosságból nem itatnak a 

marhákkal. Az állatok vízigénye nyáron 50-100, télen 20-50 liter naponta. Télen szénát, 

takarmányszalmát, kukoricaszárat kapnak. A szürke marhát tilos bármilyen ipari eredetű táppal, 

terméktakarmánnyal etetni, mert csak így biztosítható a teljes BSE-mentesség.” 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha) 

 

„A füves élőhelyek természetvédelmi kezelésében a ridegen tartott magyar szürke 

gulyák fontos szerepet játszanak.” 
 

4. A kapcsolódó stratégiák feltételrendszere (Vidékfejlesztési stratégia, annak 

beavatkozási területei, intézkedései)   

 

A Nemzeti Vidékstratégia prioritása: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1nk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tej
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kergemarhak%C3%B3r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9nbank&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha#cite_note-2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha#cite_note-3
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9mesk%C3%BAt
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Ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása (a mezőgazdaság, erdészet, víz- és 

tájgazdálkodás javítása.) 

 
A programban megfogalmazott stratégiák közül az alábbiakat emeljük ki: 

 

 A természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
A talajkészletek mennyiségének és minőségének megőrzése  

 

 A természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és 

helyreállítása  

 

 

 Ökológiai gazdálkodás program  

Az ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségek - több hiányosság miatt sem – nem kerültek 

kihasználásra. A jövőt illetően e termelés termékei iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik hazai és 

nemzetközi piacokon egyaránt.  Az ökológiai gazdálkodás ismert kedvező sajátosságai miatt a jövőt 

illetően fontos szerepet kell kapnia a vidék népességmegtartó képességének növelésében is az EU 

bioélelmiszerek és biogazdálkodás akciótervéhez igazodóan. A megfogalmazott cél érdekében 

fokozottan kell támogatni ezt a gazdálkodási formát, kiemelten az ökológiai állattenyésztést és 

méhészetet, a szereplők közötti kooperációt és integrációt, a biológiai növényvédelmi módszerek 

elterjedését, a megfelelő tápanyag-gazdálkodási rendszereket, a kapcsolódó K+F tevékenységeket, stb. .   

 

 Táj- és agrár-környezetgazdálkodási program 
„E gazdálkodást a védelmi, valamint a termelési és fogyasztási célú környezethasználat (térfunkciók) 

harmóniájára törekvő földhasználat és térstruktúra kialakítása, az ágazati arányok és gazdálkodási 

módok ökológiai harmonizációja, a táji adottságokhoz igazodó üzem- és táblaméretek, az emberléptékű, 

tájképileg esztétikus térszerkezet, az ökológiai körfolyamatok üzemi és táji szintű fenntartása jellemzi.  

”(Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 („a magyar vidék alkotmánya”)(Vidékfejlesztési Minisztérium) 

 

 

5. A szürkemarha és a vállalkozás SWOT-jának elkészítése. 

 

A magyar szürkemarha piaci helyzetének kutatási beszámolója az alábbiakat 

tartalmazza:  

 
„A kutatás keretében két hungarikumnak számító termék, a Magyar szürkemarha és a Mangalica sertés, 

valamint a belőlük készült termékek marketinglehetőségeinek komplex elemzésére került sor a keresleti 

és kínálati oldal összefüggéseinek a feltárása révén. Több kapcsolódó kutatási eredmény is bizonyítja, 

hogy mindkét termék kiemelkedő piacpotenciállal, sajátos egészségvédő tulajdonságokkal rendelkezik. 

Húsa annak élettani sajátosságai miatt világszerte elterjedt, és közkedvelt. Egyedi íz világát a hús 

alacsony víztartalma, a nemes húsrészek jó érlelhetősége és szárazsága adja. A termékeket a diétás 

étrendhez kötöttek is fogyaszthatják, mivel koleszterintartalma alacsony. Az extenzív, legelőre alapozott 

tartás és takarmányozása is eredményezi, hogy további táplálkozási előnyöket is nyújt a termék, ami a 

húsminőségben (stressz mentesség) és a tejminőségben (CLA-tartalom alacsony) is megnyilvánul. Jól 

hasznosítja a feltétlen és kihasználatlan gyepterületeket. Rendkívül jó ellenálló képességgel rendelkezik 

(tartási mód, genetika), ezért a szarvasmarhákat fenyegető fertőző betegségeknek ellenáll (BSE-járvány 

teljesen elkerülte). Húskihozatala elmarad más húsfajtákétól.  Kisebb fejlődési erély, kisebb vágáskori 

testtömeg jellemzi. Nem megfelelő tartásmód és takarmányozás esetén jelentkezhet a korai 

faggyúsódás, és zsírlerakódás. Fejlődési erélyével összefüggésben tőkelekötése sajátos. Befektetetett 

eszközlekötése nem, de forgótőke igénye, pontosabban forgóbefektetés igénye likviditási szempontból 

kedvezőtlen. Jelenlegi állománya szigorú tenyésztési munkát követel meg. A fajta genetikai 

előrehaladása lassú. Az EU tagországaiban egyre keresettebb a termék. Hazai fogyasztása a magas 

termékárak miatt a tehetősebb rétegre koncentrálódik. A kapcsolódó marketing tevékenység sok 

kívánnivalót hagy maga után.  Az alacsony egyedszám miatt a folyamatos kínálat nem illetve kevésbé 

biztosított. A helyi termék piacoknak fontos szerepe lehet. Nem megoldott a termékminőség 

biztosítása.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha) 
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A Magyar szürke marha hasznosítására való átállás SWOT analízise 

 

Erősségek Gyengeségek 

Szakképzett munkaerő Nincs termelési tapasztalat 

Jó természeti adottságok Húskihozatala elmarad más húsfajtákétól 

Kedvező használatba adási feltételek Kisebb fejlődési erély, hosszú felnevelési 

időszak 

Őshonos fajta, ökoszisztémák 

fenntartásában fontos szerepet kap 

Kisebb vágáskori testtömeg jellemzi 

Az EU-ban „magyar szürke marha hús” 

oltalom alatt álló földrajzi jelzésként 

bejegyezték  

Jelentős a forgóbefektetés igénye 

Jó minőségi terméket ad, „ökotermék” Genetikai előrehaladása lassú 

Diétások is fogyaszthatják  

Húsa jól érlelhető, kiváló 

konyhatechnikai adottságokkal bír 
 

Betegségekkel szemben ellenálló  

Tömegtakarmányokat fogyaszt,  

Igénytele, extenzív tartásmód  

Lehetőségek Veszélyek 

Nemzeti Vidékstratégia prioritásai és 

kapcsolódó programjai 

Nem megfelelő tartás és takarmányozás 

esetén korai faggyúsódás, és zsírlerakódás 

Az EU-ban a jelenleginél több lehetőség 

kínálkozik. 

Az alacsony egyedszám miatt a folyamatos 

kínálat nem,  illetve kevésbé biztosított 

A helyi termék piacoknak fontos szerepe 

lehet 

Nem megoldott a termékminőség 

biztosítása.” 

 

A kihasználatlan gyepterületek jól 

hasznosítja 

Marhahúsfogyasztás további csökkenése 

 

A piaci rések kihasználása Intenzív, korszerű hús marhák 

kiszoríthatják a piacról 

 

További termékfejlesztés, feldolgozás 

 

Elaprózott feldolgozó ipari háttér 

túlságosan 

elaprózott 

 

Integráció erősítése az ellátási láncba  

 

 

6. A kapcsolódó marketing stratégia kidolgozása: 
 Célpiacok behatárolása, a termék pozicionálása (Német ajkú országok; 

Ausztria, Németország, Svájc- kulturális és gasztronómiai szokásaik sok 

hasonlóságot - kolbász, szalámi stb. - mutat a magyar fogyasztókéval). 

 Fogyasztók demográfiai szegmentációja. A termékek 10-50%-kal magasabbak 

a más marhahúsokénál, ezért csak az átlag feletti jövedelemmel rendelkező 

fogyasztók jelenthetik a fizetőképes keresletet.  

 A fogyasztók köre kiszélesedhet az öko-termékeket fogyasztókkal. 

 A termék pozicionálása. A pozícionálás során célszerű hangsúlyozni a magyar, 

őshonos eredetet, a hús kiváló minőségét és ízét az egészségvédő, természetes 

termék imázs mellett. 
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 A termékstratégia. Minőség, csomagolás, márkázás 

 Az árstratégia. Az ellátási lánc szereplő alapján életképes a presztízs ár 

alkalmazása illetve kialakítása.  

 Az elosztási stratégia lehetséges eszközei. (Bio- és reformboltok, húsüzletek), 

áruházláncok, és nagyobb, önkiszolgáló rendszerű szuper és hipermarketek, 

esetleg exkluzív éttermek, wellness szállodák is. 

 A marketingkommunikációs stratégia. Reklám és PR tevékenység erősítése, a 

közösségi marketing erősítése. Eredetvédelem jogi rendezése.  

 

7. A stratégia kialakítása. Az ajánlat elfogadása vagy elutasítása. A stratégia 

megvalósíthatósági tanulmánya, tartalmi elemek, a stratégia forintosítása. (A 

megoldáshoz segítséget adó 32. ; 33. és 34. táblázatok) 

 

32. táblázat. Segédtáblázat az állatállomány-változási tervhez 

  

 

Naptári 

idők 

Hatá-

rok 
Megnevezés 

Tak-

nap 

Súlygy 

kg/tnap 

Tart.idő/súly

-határ 

  
Tehén** 260   

  

  

500 

2012.04.15 35 
Borju 183 0,79 

183 

2012.10.15 180 35-180 

2012.10.15 180 Üsző 1. éves 

korig 
77 0,27 

182 

2013.04.15 230 180-230 

2013.04.15 230 Üsző 2. éves 

korig 
  0,33 

365 

2014.04.15 350 230-350 

2014.04.15 350 Üsző 3. éves 

korig 
  0,27 

365 

2015.04.15 450 350-450 

2012.01.01 450 
Előhasi üsző 105 0,18 

285 

2012.04.15 500 450-500 

2012.10.15 180 Növ.bika 1 

éves korig 
77 0,66 

365 

2013.10.15 420 180-420 
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33. táblázat. A magyar szürkemarha állatállomány-változási terve (1. év) 

        

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés M.e. Nyitó 
Szaporu-

lat 
Vásárlás* Áthozat 

Súly-

gya-

rapodás 

Össze-

sen 

Elhul-

lás 

Kény-

szervá-

gás 

Ela-

dás 
Átvitel Záró 

Össze-

sen 
Tak.nap 

Tehén** 
db       20   20         20 20 5220 

kg       10000   10000         10000 10000   

Borju 
db   20       20 2     18   20   

kg   700     2755 3455 215     3240   3455 3477 

Üsző 1. éves korig 
db       9   9 1 1   0 7 9   

kg       1620 169 1789 191 191   0 1408 1789 616 

Üsző 2. éves korig 
db                           

kg                           

Üsző 3. éves korig 
db                           

kg                           

Előhasi üsző 
db 20       (20)     20       20   20   

kg 9000       368 9368       9368   9368 2100 

Növ.bika 1 éves korig 
db 9         9 1       8 9   

kg 1620       430 2050 205       1845 2050 655 

Összesen 
db 20 20   29 0 69 3 1   38 27 69   

kg 9000 700   11620 3293 24613 406 191   12608 11408 24613 6193 
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34. táblázat. Segédtáblázat a takarmányszükséglethez és a takarmányköltség 

számszerűsítéséhez 

 

 

MEGNEVEZÉS 
Taknap, 

nap 
kg/nap tonna Ft/kg ezer Ft 

Tehén  
tél (XI.15.-IV.15.) 

Kuk. szilázs 
1 540 

20,0  30,8 12,0  369,6 

Réti széna 5,0  7,7 5,0 38,5  

nyár (IV.15.-XI.15.) Legelőfű 3 680  40,0 147,2 5,0  36,0 

Borju nyár (IV.15.-X.15.) 

Réti széna 

3 477 

 3,0  10,4  5,0 18,0  

Abrak 1,0  3,5  50,0 173,9 

Legelőfű  5,0  17,4 5,0   

Üsző 1. 

éves 

korig 

tél (XI.15.-IV.15.) 

Kuk. szilázs 

616 

 5,0  3,1  12,0  37,0 

Réti széna 5,0   3,1  5,0  15,4 

Tak. szalma  2,0  1,2  3,0  3,7 

Üsző 2. 

éves 

korig 

tél (X.15.-IV.15.) Kuk. szilázs 

  

 7,0  

 

 12,0 

   Réti széna  6,0    5,0 

   Tak. szalma  4,0    3,0   

nyár (IV.15.-X.15) Legelőfű    15,0    5,0 

 

Üsző 3. 

éves 

korig 

tél (X.15.-IV.15.) Kuk.szilázs 

  

 8,0   12,0 

   Réti széna  8,0    5,0 

   Tak. szalma  5,0   3,0 

 nyár (IV.15.-X.15) Legelőfű    25,0   

  

Előhasi 

üsző 

tél (XI.15.-IV.15.) 
Kuk. szilázs 

2 100 
 20,0 42,0 12,0 504,0 

Réti széna  5,0 10,5  5,0  52,5 

nyár (IV.15.-XI.15.) Legelőfű 

 

40,0 

 

    

Növ.bika 

1 éves 

korig 

tél (XI.15.-IV.15.) 

Kuk. szilázs 

655 

 5,0  33,0  12,0  396,0 

Réti széna  5,0 33,0 2,0  66,0 

Tak. szalma  2,0  1,3  3,0  3,9 

MINDÖSSZESEN 

Kuk. szilázs      119,3    1 324,6 

Réti széna      64,7   190,4 

Legelőfű     164,6    736,0 

Abrak      3,5    73,9 

Tak. szalma      2,5    7,6 

MINDÖSSZESEN          2 432,4 
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4.2. Az alternatív energiák és a mezőgazdaság 

 
Napjainkban egyre több szó esik a megújuló energiaforrások szerepéről, felhasználási arányuk 

növelésének szükségességéről és a hasznosításuk lehetőségéről. „Projektországban” sincs ez 

máshogy. Szaporodott a konkrét fejlesztések száma, kormányzati szinten megtörtént egy 

önálló státusz létrehozása, a ME (Megújuló Energiaforrások) piaci koordinációjának javítása 

érdekében, növekedett a szakmai tanulmányok száma. Ez utóbbiak jelzik, hogy jelenleg 

„Projektország” hol tart és mit vállalt az EU-hoz való csatlakozás után ezen a területen.  A 

rendelkezésre álló 2010. évi adatok alapján (35. táblázat) a megújuló energiaforrások 

részesedése az ország összes energia felhasználásából 3,6%.  

 

35. táblázat. A megújuló energiaforrások részesedése az energiaforrásokból 

 

3,6% megoszlása Felhasználás 2010. évi terv 

Megnevezés % Megnevezés PJ/év 

Tűzifa és egyéb biomassza 85,0 Villamos energia termelés 1,88 

Geotermia 10,0 Biomasszából hőtermelés 34,5 

Megújulóból termelt villamos 

energia 

3,2 Szeméttelepi biogáz 0,5 

Biogáz és kommunális hulladék 

égetés 

0,5 Geotermia 6,1 

Napenergia 0,2 Szemétégetés 0,83 

Egyéb 1,1 Napkollektor 0,48 

  Bio hajtóanyagok 3,0 

  ÖSSZESEN: 59,3 

 

 

„Projektország” azon országok közé tartozik, amely jelentős energia behozatalra szorul. A 

hagyományos energiaforrások miatt energiaszükségletének 72%-át külső forrásából fedezi.  A 

kapcsolódó dokumentumokban szereplő prognózis megítélése a szakemberek körében nem 

nevezhető egységesnek, a szakemberek döntő hányada 5%-os részarányt tart reálisnak. A 

prognózist reálisnak tartó szakemberek az alábbiakkal érvelnek, mondván, hogy a ME 

(Megújuló Energiaforrások) terén versenyképes lehetőségekkel rendelkezünk és ezek 

kihasználásával nemzetgazdasági szinten több előnnyel számolhatunk: 

 

 A művelés alól kivont mezőgazdasági területek jelentős mennyiségű energetikai 

növény termesztését – s feldolgozásukkal növényi üzemanyagok előállítását - teszik 

lehetővé. 

 Geotermális  készleteink nemzetközi szinten is jelentősek. 

 Számottevő szél és napenergia forrásokkal rendelkezünk. 

 A fenti források hasznosítását hosszabb távon kell értékelni, és jelentős 

vidékfejlesztési hatásával kell számolni; mert hozzájárul növénytermesztésünk 

szerkezetének átalakításához, termékfeleslegünk értékesítéséhez, új munkahelyek 

teremtéséhez. 

 Energia és üzemanyag import-függőségünk csökken. 

 Az energia és üzemanyag ellátás biztonságosabbá tehető. 

 A széndioxid kibocsátás csökkentésével a klímavédelmi egyezmény teljesítése, a 

Kyotoi egyezménnyel elindult emisszió kereskedelmi rendszer eredményeként, 

jelentős bevételt hozhat az országnak. 
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 Vidékfejlesztés – a vidék népességmegtartó képességének javítása, a mezőgazdaság 

termelési szerkezetének modernizálása. 

 A ME-ok felhasználásához szükséges berendezések többségének hazai előállításával 

munkahelyteremtés. (Dániában például, a megújuló energia iparágak fellendülésének 

hatására az ebből származó exportbevételek már 2001-ben 4,7 milliárd Eurót tettek ki, 

mialatt a munkanélküliségi ráta kilenc év alatt mintegy 4 százalékpontot esett) 

 A behozott technológiákkal külföldi működő tőke-befektetések élénkítése. 

 

Az 5%-os részarányt megcélzó szakemberek az alábbiakkal érvelnek: A szomszédos 

Burgeland-ban több száz MW-os összteljesítménnyel termelik a különféle szélerőművek az 

áramot, nálunk azonban csak néhány db működik. Ausztriában a napkollektorok 2,5 millió 

négyzetméter felületen találhatóak meg, míg ugyanez ez a szám, a sokkal kedvezőbb 

feltételekkel rendelkező országunkban összesen 50 ezer négyzetmétert tesz ki. Lemaradásunk 

okait az alábbiakban látják: 

 

 A megújuló energiaforrások hasznosításának talán legfontosabb előfeltétele a politikai 

szándék egy kedvező jogi és gazdasági környezet megteremtésére. Ennek hiányában a 

hasznosításra irányuló kísérletek reménytelennek mondhatók. Törvényi és rendeleti 

szinten a jogszabályok egymásnak ellentmondanak. 

 A ME kibontakozását fékezi, hogy a területnek nincs tényleges gazdája! A kérdéssel 

több döntéshozó szerv, minisztérium, hivatal foglakozik, de a tevékenységek 

nincsenek összehangolva. A kiadott rendeletek, törvények koordinálatlanok, aminek a 

következménye, hogy e terület mostohagyerekként végzi, és nem történik semmilyen 

érdemleges változás 

 Nem rendezettek a kiserőművek villamos energia hálózatra csatlakozásának feltételei, 

költségei. 

 A természetvédelmi hatóságnak nincs tapasztalata a ME források területén, ezért a 

szakhatósági véleményezés során inkább elutasítóan közelednek a tervezett 

beruházásokhoz 

 Az építési engedélyezési eljárás bonyolultsága. Szükségtelenül elnyújtott és költséges. 

Egyes szakhatóságok érdekei egymással ellentétesek lehetnek. 

 

  A mezőgazdaság lehetőségei a ME források terén: 

 

Bioetanol 

 

 Előállításában Magyarországnak kivételesen jó lehetőségei vannak. A világ 

tendenciája az, hogy az etanol hasznosítás bővüljön. A nagyarányú térnyerést azonban 

az olajcégek ellenkező üzleti érdekei befolyásolhatják. 

 Kutatók szerint célszerű olyan megoldásokat alkalmazni, melyekkel 

kompromisszumokat lehet kötni az olajtársaságokkal. Fontos, hogy érdekelté tegyük 

az olajtársaságokat az etanol terjedésének elősegítésében. 

 Ilyen lehetőség például a vízmentes alkohol adalékként történő bevitele az 

üzemanyaggyártásba. Ezáltal az olajtársaságnak nem keletkezne kára, sőt az eladott 

üzemanyagon keresztül bevételeit is növelni tudja. 

 A kőolaj-finomítók által oktánszám növelésére használt vízmentes alkohol lehetővé 

tenné a benzin esetében az EU szinten fogadott vállalásunk teljesítését. (2010-re a 

forgalmazott üzemanyagokban a bio-üzemanyagok energiatartalomra vetített 

részarány el kell, hogy érje a 2%-ot) 
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 Magyarország kukorica termesztési kapacitása jelentős, sok szakember szerint egész 

Európa alkohol szükségletét elláthatná. Fontos hangsúlyozni, hogy a nagy tömegű 

vízmentes, kukoricabázisú alkoholtermelés versenyképessé válhatna tengeren túli 

adalékokkal. 

 Az USA-ban 8% körülire tervezik az üzemanyagba bekevert alkohol arányát, ez ott 9 

millió tonna kukorica betakarítását jelentené. Magyarországon, éves szinten 6-6,5 

millió tonnát takarítunk be. 

 A kukorica felhasználás melléktermékei rendkívül jó fehérjetakarmányok, amelyek 

Európa fehérje importját csökkenthetik. 

 Optimizmusra adhat okot, hogy Magyarországon található jelenleg Európa 

legfejlettebb alkohol üzeme, aminek kapacitása bővíthető. 

 

Biogáz 

 

A bioetanol mellett egyéb megújuló energiaforrások is rendelkezésre állnak Magyarország 

számára, ilyen ME forrás lehet pl. a biogáz. Feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen a biogáz? 

Soroljunk fel pár érvet a biogáz mellett: 

 Elterjesztése megoldást hozhat állattartó telepeink környezetvédelmi problémáira, 

továbbá alkalmazható a kommunális szennyvíziszap kezelésére is.  

 Az energiahasznosításon túl fontos, hogy megszűnteti a levegő metán terhelését, ami a 

szén-dioxidnál is károsabb anyag. 

 Csökkenthető a külföldi függőség, ami a gázellátást illeti. 

 Új munkahelyek létesítése 

 

A biogáz szerves anyagok anaerob baktériumos erjedésekor keletkezik. Fő alkotórésze az 

éghető metán (50-65%) és a széndioxid (25-40%), de tartalmaz kénhidrogént (0,05-1,5%) és 

esetleg szénmonoxidot, valamint hidrogént is. Fűtőértéke 20-24 MJ/m
3
-nek vehető. A 

metán/széndioxid arány metán javára történő eltolásával a fűtőérték növelhető lenne, de ehhez 

a széndioxid metánná redukálását (biológiai úton) fokozni kellene.  

 

Biogázt hőfejlesztési célra régóta állítanak elő egyszerű rendszerek segítségével különböző 

ázsiai országokban, főként állati trágyából. A trágyán kívül sokféle szerves anyagból (pl. 

növényi maradványok, fűnyiradék, élelmiszeripari és vágóhídi hulladékok) lehet biogázt 

előállítani. Kedvezőek a tapasztalatok a hígtrágya-szerves hulladék keverékekkel 

(konfermentáció) is. A fő kérdés természetesen az, hogy egységnyi szerves anyagból mennyi 

biogáz nyerhető. Mivel a biogáz-fejlődés sok tényezőtől függ, ezt csak bizonyos határok 

között lehet megadni.  

 

FELADAT: Egy Kft. 300 ha összefüggő területen repcét termeszt. A főtermék mellett a 

melléktermék, a repceszalma értékesítésén is gondolkodik. A közeli biofűtőmű, -  közúton -  

mindössze 12 km távolságra helyezkedik el a Kft. területének középpontjától. Az elmúlt évek 

hozamai alapján 3 t/ha szárhozammal lehet tervezni. . 

Az fűtőmű 7800 Ft-ot fizet a repceszalma tonnájáért, a gazdálkodó egy 15 tonna 

szállítókapacitású tehergépkocsival, valamint 40kW teljesítményű bálázásra és 

bálafelszedésre is alkalmas multi funkciós géppel rendelkezik. A fűtőmű és a Kft. területe 

közt szilárd burkolatú út biztosít összeköttetést.  Ha Ön lenne a Kft. tulajdonosa, üzletet 

kötne-e a biofűtőművel, azaz értékesítené-e a repceszalmát energetikai célú felhasználásra? 
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A MEGOLDÁS ÉS ALGORIMTMUSA 

 

1) Az értékesítés feltételét képező műveletek forintosítása.  

 

 a) Felmerülő fajlagos költségek az alábbiak lesznek:  

 

Megnevezés  Mértékegység Összeg 

Bálázás kisbálázóval (21-40kW)  Ft/t 3896 

Bálafelszedés, rakodás (21-40kW)  Ft/t 3013,5 

Összesen (szállítás nélkül  Ft/t 6909,5 

10-15 t szállítási kapacitás, tehergépkocsi, 

zömmel szilárd burkolatú úton  
Ft/tkm 62,3 

          Forrás: Gokler (2011) alapján  

 

2) kalkuláció elkészítése: 

Összes hozam: 300 ha × 3 t/ha = 900 t 

 

Bálázás és bálafelszedés 900 t teljesítmény mellett: 6909,5 Ft/t × 900 t = 6218,6 E Ft 

 

12 km szállítási távolság esetén 1 tonna elszállítása: 12 km × 62,3 Ft/tkm = 747,6 Ft/t 

 

900 t elszállítása 12 km távolságra: 747,6 Ft/t × 900 t = 672,8 E Ft 

 

Költségek összesen: 672,8 + 6218,6 = 6891,4 E Ft 

 

Árbevétel: 7800 Ft/t*900 t = 7020 E Ft 

 

Eredmény: 128,6 E Ft ( 7020-6891,4) 

 

3) Az eredmény szükséges korrekciója.  

Vegyük észre, hogy a repceszalma – energetikai célú felhasználás esetén - nem kerül 

visszaforgatásra a talajba. A repceszalma tehát, mint szerves anyag és annak tápanyagtartalma 

is elvész. Ez tehát haszonáldozati költségként is értelmezhető.  A szakirodalmi adatok alapján 

1 tonna repceszalma hatóanyag tartalma:  

  N:   7 kg  

K2O:   4 kg 

Egy kg hatóanyag ára műtrágyában: 

    Pétisó:   311,11 Ft/kg N 

     Kálisó:   220,83 Ft/kg K2 O 

900 tonna repceszalma értékesítése esetén a tápanyagveszteség haszonáldozati költsége 

összesen: 

N: 900*7*311,11  1960 E Ft 

K2 O: 900*4*220,83     795 E Ft 

 Összesen:   2755 E Ft 

 

A korrigált eredmény tehát: 128,6 – 2755 = - 2626,4 EFt  

 

Következtetés: A repceszalma értékesítése nem lehet reális alternatíva.  
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5. Az irányítás új kihívásai 

 
5.1. Majd az „Outsourcing” megoldja 

 

Mint a vállalat első számú vezetője az egyik napilapban – neves szakíró tollából, aki interjút 

készített elismert szakemberekkel – az alábbiakat olvasta: 

 
 „ A technikai fejlődéssel, a hagyományos munkahelyek száma csökken, a foglalkoztatás újabb és újabb, s 

olcsóbb megoldásait keresik a munkaadók. ……"A megkérdezett szakemberek véleménye szerint több 

szakterületen, mint például, a HR, komplex informatikai szolgáltatások, logisztika stb.  „  a magyar piac is kezd 

nyitottabbá válni a különböző outsourcing megoldások iránt." Jónás Anikó véleménye szerint: „ Úgy tűnik, ez az 

esztendő már sokkal inkább a fellendülésről szól a munkaerőpiacon, mint a válságról, szinte valamennyi HR 

területen pozitív irányú elmozdulást tapasztalnak a szakemberek, számos vállalat fogott szervezetfejlesztésbe, a 

mostanáig üresen álló pozíciókat újra feltöltik, és egyre több helyen zajlanak belső fejlesztések, képzések. 

Jelenleg a megváltozott munkaképességűek felvétele és szervezetbe való integrálása, a szakképzési hozzájárulás, 

az innovációs járulék megfelelő felhasználása a vállalati HR osztályok aktuális feladata. 

 

A Kelly Services Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a cégek egyértelműen a komplex megoldásokat 

keresik, amelyek több területen is támogatást nyújtanak a munkájukban. Számos helyen szervezik át a 

humánerőforrás osztályokat, és mind több HR tevékenységet bíznak külső szolgáltatóra. „ Nagy igény 

mutatkozik az olyan outsourcing megoldások iránt, mint például a RPO (Recruitment Process Outsourcing), a 

BPO (Business Process Outsourcing), a CWO (Contingent Workforce Outsourcing), vagyis a toborzási folyamat, 

vagy egy üzleti folyamat, vagy akár a teljes kölcsönzött állomány menedzselésének kiszervezése.” 
http://outsourcingcenter.hu/2012/07/13/kulso-kezben-egyre-tobb-hr-feladat/ 

 

 Juliusz Zukowski, a VT-SOFT Kft. ügyvezető igazgatója szerint: „ A teljes IT-outsourcing ugyanakkor 

visszaszorulóban van, míg korábban ezeket a feladatokat kiszervezték a cégek, most inkább együtt akarnak 

dolgozni a szolgáltatóval. A humánügyviteli szoftverekkel kapcsolatban is újabb elvárások jelentek meg: az 

ügyfelek már nemcsak az olyan egyszerű funkciókat keresik, mint például a bérszámfejtés, hanem olyan terméket 

szeretnének, amelynek segítségével alkalmazkodni tudnak a gyorsan változó üzleti környezethez, úgy, hogy 

jobban át tudják tekinteni a munkafolyamatokat, hatékonyabban tudják irányítani a munkavállalókat.” 

 

Juliusz Zukowski elmondása alapján már nemcsak terméket akarnak vásárolni az ügyfelek, hanem egyfajta 

tanácsadást is nyújtaniuk kell a szolgáltatóknak. A cégek egy-egy funkcióra nem külön szolgáltatót keresnek, 

hanem olyat, amelyik mindegyikre tud megoldást kínálni. Az esetek többségében speciális igényeket, egyedi 

fejlesztéseket is teljesíteni kell, de az összetettebb funkciókkal rendelkező, komplex informatikai megoldások 

most a legnépszerűbbek.(http://www.hrportal.hu/hr/kulso-kezben-egyre-tobb-hr-feladat-20110301.html) 

 

Mint Jónás Anikó elmondta, a recesszió időszaka alatt az informatikai fejlesztők iránt volt erős a kereslet, de az 

üzleti szolgáltató központok pénzügyi és ügyfélkapcsolati területeken folyamatosan toboroztak munkaerőt. Most 

az informatikában továbbra is a szoftverfejlesztés a legkeresettebb specializáció, az üzemeltetés, az üzleti 

informatika kevésbé jellemző, pénzügyi területen a speciális tudással rendelkezőkre van igény, a szolgáltató 

központok pedig elsősorban idegen nyelveket beszélő munkatársakat keresnek pénzügyi, számviteli, logisztika 

vagy ügyfélkapcsolati területre – adott képet az ügyvezető. Hozzátette: közép és magas vezetői szinteken is 

egyre több megbízásuk van, ami azt jelzi, hogy a cégeknél átszervezés folyik, és nagy hangsúlyt fektetnek a 

legjobb szakemberek megtalálására. A szakember szerint megfigyelhető, hogy a hazai munkáltatók nyitottabbá 

váltak a külföldi munkavállalók felé, viszont a részmunkaidős foglalkoztatás vagy a távmunka továbbra sem 

népszerű, annak ellenére, hogy az álláskeresők részéről jelentős igény lenne az atipikus foglalkoztatási formák 

iránt. (http://www.hrportal.hu/hr/kulso-kezben-egyre-tobb-hr-feladat-20110301.html) 

 

Az outsourcing más területeken is célszerű, és terjedőben van Magyarországon is. A magyar piacon 2008 óta 

jelenlevő Accace a közép-kelet-európai régió meghatározó outsourcing és tanácsadó cége a partnerei körében 

felmérést készített. Az eredmények azt mutatják, hogy évről-évre növekszik a kiszervezés népszerűsége a 

legkülönbözőbb méretű vállalatok körében. A román, ukrán, lengyel és magyar vállalatok bevonásával végzett 

felmérés eredményeiből kiderül, hogy a válaszadók döntő többsége, 65 százaléka gondolja az outsourcingot a 

belső vállalati megoldásoknál költséghatékonyabb eszköznek. A válaszadók elsősorban a csökkenő 

költségekben, valamint a külső tudás és erőforrások hasznosításában látják a kiszervezés előnyeit.  
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„ Ezek mellett a kiszervezés legfőbb előnye a felelősség átruházása; hiszen az ügyfél átruházza az elvárt minőség 

és eredményesség reményében a felelősségét a szolgáltatóra” vélekedett Nemecz István, az Accace ügyvezetője.  

(http://www.vallalkozoinegyed.hu/20120604/nepszeruek-az-outsourcing-megoldasok) 

„A sikeres outsourcing 10 alapköve 

 

A vállalat céljainak, célkitűzéseinek ismerete  

Megfelelő partner kiválasztása  

Alapos stratégiai tervezés, időszakos frissítéssel  

Felsővezetői támogatás, szoros együttműködés az outsourcing partnerrel  

Folyamatos kapcsolattartás  

Cég eredményességét segítő javaslatok az outsourcing partnertől  

Külső szakértelem hatékony kihasználása 

Átfogó, naprakész jogszabályismeret 

Személyes ügyek iránti fokozott figyelem 

Rövid távú pénzügyi megoldások 

„A sikeres kiszervezés feltétele, hogy a megbízó vállalat és outsourcing partnere között integrált együttműködés 

jöjjön létre, ahol a szolgáltató aktívan részt vesz a mindennapi operációban (könyvelés, számlázás, stb.), minden 

érintett fél ugyanazokhoz a naprakész adatbázisokhoz fér hozzá, ugyanabból a rendszerből dolgozik” 

magyarázza Sándor Zsolt, a Deloitte CRS Kft. igazgatója. Ez az állapot ma már igen költséghatékony módon 

megteremthető, például felhő alapú informatikai megoldásokkal, vagy ASP (application service providing) / 

SAAS (software as a service) rendszerekben, ahol az adminisztráció ellátásához szükséges szoftver- és hardver-

infrastruktúra az outsourcing partnernél, vagy az erre specializált szolgáltatónál fut. A megoldás azért is 

költséghatékony, mert a cégeknek ezzel kapcsolatban semmilyen külön, egyszeri infrastrukturális beruházásra 

nem kell áldoznia, mivel a költségek hosszú távon épülnek be a szolgáltatási díjba.  

A vállalkozások gyakori félelme, hogy a kiszervezéssel elveszítik az üzleti információik feletti kontrollt, mert 

nem tudhatják, mi történik az adataikkal, ki és hogyan férhet hozzá azokhoz. Ezek az aggodalmak ma már 

feleslegesek, hiszen az újabb rendszerek hardveres és szoftveres rendelkezésre állásának biztosítása és az 

adatbiztonság megteremtésének feladata is a szolgáltatót terheli, ami az erre specializálódott vállalkozásoknál, 

vagy a komoly outsourcing partnereknél jóval magasabb szinten biztosítható annál, mint amit a folyamatokat 

kiszervező cég egyébként önmagától megvalósítana.” 

(http://www.piacesprofit.hu/infokom/mitol_lesz_sikeres_a_kiszervezes/) 

 

„Székely Zoltán, a KPMG Tanácsadó Kft. informatikai tanácsadásért felelős partnere szerint az outsourcing 

piacok egyre jobban globalizálódnak, emellett a legelterjedtebb IT-folyamatok kiszervezése mellett egyre 

erősödik az üzleti folyamatok, illetve a magasabb hozzáadott értéket képviselő úgynevezett tudásfolyamat-

kiszervezés.” ( http://www.portfolio.hu/vallalatok/vallalati_kiszervezes_siker_vagy_bukas_kpmg.90798.html) 

 

A cikkek elolvasása után az alábbiak jutottak eszébe: „Nagyon sok problémánk van a szelektív 

szemét gyűjtéssel. Annak ellenére, hogy projektként kezeltük a közel egy éves tapasztaltok 

számai, nem igazolják várakozásainkat.  A felvett támogatás helyzete is veszélybe kerül, ha 

sürgősen nem lépünk. A takarító részlegnél dolgozó munkatársak mindegyikének 25-30 éves 

közalkalmazotti munkaviszonya van intézményünknél. Igaz, hogy bérszínvonalukat nem 

sikerült emelni, minimálbéren foglalkoztatjuk őket.   Nem szeretném, ha a munkatársak 

munkanélkülivé válnának, de ha nem sikerül előre lépni, akkor még ezt sem zárom ki.   

Döntöttem: Ismételten elővesszük a projekt tervszámait és ellenőrizzük. Megvizsgáljuk annak 

lehetőségét, hogy a szelektív szemétgyűjtés és a takarítás kiszervezése megoldást jelentene 

e?”  

 

A cikk olvasása további gondolatokat is ébresztett a vállalat első számú vezetőjében. „ A 

vállalat új stratégiája eredményes megvalósításának sarkaltos pontja a naprakész vezetői 

információs rendszer – külső és belső egyaránt - első lépésként jelentős komplex informatikai 



115 
 

fejlesztést kell megvalósítanunk. Mindez maga után vonja a szervezeti struktúránk bizonyos 

mértékű átalakítását és a területre 2-3 szakképzett munkaerő felvételét is. A részlegnél 

dolgozó munkatárak továbbképzését is meg kell oldanunk. Megragadta a figyelmemet Sándor 

Zsolt véleménye. Azt azonban őszintén be kell vallanom, hogy nem igazán vagyok képbe „ a 

felhő alapú informatikai megoldások” lényegével, ennek ellenére látok fantáziát e területen is 

az előrelépésre. Vajon mit mutatna az előkalkuláció, ha e területen is kiszerveznénk a 

feladatokat?  Döntöttem; elvégezzük a kapcsolódó számításokat, és utána döntünk.” 

 

FELADAT: Az első számú vezető Önt, mint a kontrolling osztály vezetőjét bízta meg a 

döntés előkészítéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. Valamennyi 

kapcsolódó kérdésre kiterjedő, szakmailag megalapozott anyagot vár, tartalmi és formai 

szempontból egyaránt.  Mit tenne, mit vizsgálna és hogyan, hogy a szakmai anyag a kért 

határidőre elkészüljön. Szövegesen fogalmazza meg és lépésről lépésre haladva – ha olyan 

szakaszhoz ér és úgy ítéli meg, hogy részeredményhez jutott – vonjon le következtetéseket. 

Az elkészült anyag végén, szövegesen foglalja össze a kapott eredményeket és egyértelműen 

foglaljon állást a várt kérdéseket illetően. (Csoportokra – teamekre - osztjuk a hallgatókat. A 

teamek létszáma a szakterületeknek megfelelően 4-5 fő. Az egyes csoportok ugyanazokat a 

feladatokat oldják meg. A feladat megoldását 10 perc keretében ismertetik. Az egyes 

csoportok egymás munkáját véleményezik.)  
 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

 

1. Az érintett területek pontos lehatárolása. Az érintett területek: 

 A takarítás 

 A könyvelés 

 

2. A team létrehozása, tagjainak kijelölése. 

A team-et az érintett területek szakmailag felkészült munkatársaiból célszerű létrehozni, 

alapul véve az érintett területeket.  

Nagy János – a műszaki osztályról a környezetvédelmi projekt szakmai 

felelőse, műszaki menedzser, 

Kiss András – csoportvezető, közgazdász és informatikus a kontrolling 

osztályról 

     Nagy Piroska – közgazdász, a pénzügyi osztály vezetője 

  Humán Jenő- osztályvezető, szakjogász 

  Ügyes Jolán -  több nyelvet beszélő titkárnő, magas szintű  

                               számítástechnikai szakismerettel is rendelkezik. 

 

3. A team tagjainak felkérése. 

 

4. Az első szakmai munkaértekezlet összehívása, az értekezlet napirendi 

pontjainak összeállítása. Az értekezlet napirendi pontjai: 

1. A team létrehozásának célja, feladatai. 

Előadó: A team vezetője (Ön). 

2. Az egyes szakterületek és felelőseinek megnevezése, a 

kapcsolódó határidők kijelölése, az elemzés és kalkuláció főbb 

szempontjainak, területeinek meghatározása.  
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   Előadó: A team vezetője (Ön). 

3. Hozzászólások  

 

 

FELADAT: A team készítse el az 1. és 2. napirendi pontok írásos anyagát, a megadott 

határidőre az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az elkészített anyagot 

a megadott határidőre le kell adni.  

 

Az első napirendi pont lehetséges tartalmi elemei: Fogadjuk el alapelvként az alábbiakat, 

ez legyen a vezérfonalunk, mondta a team vezetője.  
 

„ Az outsourcing alapelve világos: a vállalat csak a profiljába vágó legfontosabb tevékenységeket végezze el, 

minden mást külső cégekre bízhat. Az outsourcing fejlődéstörténete érdekes és jelentős, mert a vállalati 

tevékenység lényegi részeit nem érintő munkák után a főfunkciók területén terjedt el. Ma már ezzel kapcsolatban 

jelentős tapasztalatok állnak rendelkezésre, kiforrott technikák között választhatunk. A kiszervezések manapság 

egyre gyakrabban válnak stratégiai eszközzé is, elősegítik, hogy a vállalat elsődlegesen a vállalati alap 

kompetenciákra fókuszáljon.  

„A kiszervezésre történő áttérés még egy közepes méretű vállalat esetében is összetett feladat. Az átállási 

folyamatot az elejétől kezdve jelentős tapasztalattal bíró, jól képzett szakemberekkel kell levezényelni, 

megfelelő eszközök és információtechnológiai háttér segítségével.” 

 

 A kapcsolódó fogalmak tisztázása 

o A

tipikus, vagy rugalmas az a munkavégzés, foglalkoztatás tekinthető, mely  

Határozott időre szóló munkaszerződésen alapul a  határozatlan idejűvel szemben. 

Részmunkaidős, a teljes munkaidőssel szemben. 

Munkaviszonyon kívüli, polgári jogviszonyon  alapuló munkavégzés. 

Olyan új elgondoláson alapuló, mint az otthon  végzett munka, a bedolgozás és a távmunka. 

A munkaidő eloszlása a munkaadó vagy a munkavállaló igényeihez igazodik. 

o Az outsourcing fogalma, területei 

Tükörfordításban kiszervezést jelent. 

Munkaerő kölcsönzés. 

Informatikai szolgáltatás (könyvelés, információs rendszerek stb.). 

A HR különböző területei. 

Logisztika stb. 

 

 A területet fölvállaló szolgáltató vállalatok feltérképezése, a szolgáltatások díjtételeinek 

felderítése 

 

A második napirendi pont lehetséges tartalmi elemei 

 

 Az egyes területek (takarítás, könyvelés, kontrolling osztály) dolgozóinak részletes 

felmérése. 

Létszámadatok, kor szerinti összetétel, családi állapot. 

A vállaltnál a munkaviszony kezdete. 

A besorolási bérek. 

A minimál béren foglalkoztatottak létszáma. 

A személyi jellegű ráfordítások alakulása teljes részletességgel (törzsbér, munkába járás 

költségtérítése, szakképzési hozzájárulás, táppénz, TB járulékok, munkaadói járulék, 

természetbeni juttatások (Erzsébet utalvány), jutalmak stb.)  
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 A takarítás költségének felmérése éves szinten. 

Anyagköltség (tisztítószerek, textíliák stb.) 

Takarításhoz használt gépek (egy összegben elszámolt gépek, befektetett eszközként 

funkcionálók – ÉCS elszámolás miatt. 

Kapcsolódó fogyóeszközök (vödrök, seprűk s munkaruha stb.) 

 

 A tervezett informatikai fejlesztés gazdasági terheinek számszerűsítése 

o Az egyszeri ráfordítások alakulása  

Az informatikai eszközök beruházási költsége.  

A kapcsolódó immateriális javak beruházási költsége. 

A szükséges épület-kialakításhoz kapcsolódó egyszeri ráfordítások. 

o A folyamatos ráfordítások, az üzemeltetés költségeinek felmérése és 

számszerűsítése 

 a szükséges létszámfejlesztés részletes személyi jellegű ráfordításainak 

számszerűsítése 

 az informatikai eszközök üzemeltetési költségeinek megtervezése 

(villamos energia igény, tervezett üzemidő, tervezett karbantartási, javítási 

költségek, tervezett ÉCS stb. 

 az üzemeltetés egyéb költségvonzatainak számszerűsítése (papír, 

irodaszer, tunerek stb.) 

 

5. A második szakmai összejövetel megtartása. Az összejövetel célja, az első 

munkaértekezleten meghatározott feladatok teljesítése alapján a megvalósíthatósági 

tanulmány összeállítása, a döntés kritériumrendszerének megfogalmazása.  

 

FELADAT: Feltételezzük, hogy a team tagjai az előzőekben említett feladatokat 

maradéktalanul elvégezték, a döntéshez szükséges számszaki alapadatok rendelkezésre állnak. 

Véglegesen ki kell dolgozni az outsorcuing megvalósítását vagy elvetését alátámasztó 

javaslatokat és a döntés kritériumrendszerét. A team készítse el szintén szövegesen, de teljes 

részletességgel a végső javaslatot. A javaslatban indokolja meg hogy; 

 A rendelkezésre álló adatok alapján mit hasonlítottak össze mivel és miért? 

 A javasolt döntési kritériumok miért azok, amelyek az anyagban 

szerepelnek? 

 Milyen egyéb nem számszerűsíthető szempontokra hívnák fel a figyelmet,  

       vagy úgy ítélik meg, hogy ezek nem szükségesek a döntéshez?  

 

 

5.2. Támad a média! 

 

Tegnap név szerint megemlítette – negatív színben feltüntetve – vállalkozásunkat egy napilap. 

Egy modern vállalkozás a jövőben csak akkor lehet sikeres, ha  komoly felelősséget tanúsít az 

emberi és társadalmi érdekeltségek iránt. Napjainkban a vállalkozások egyre gyakrabban 

kerülnek a nyilvánosság kereszttűzébe. Ezért a vállalkozásoknak a nyilvánossággal való 

kapcsolatát az úgynevezett szociális koncepciójukban meg kell tervezniük. A külső szociális 

koncepció a vállalkozásnak a környezetével, piaccal való kapcsolatát, tehát a társadalomba – 

mint egy nagyobb egészbe – való betagolódását jelenti. A belső szociális koncepció a 

vállalkozásnak saját alkalmazottaival szembeni magatartásának valamennyi elemét foglalja 

magába. A kapcsolódó kérdések tehát a vállalkozások versenyképességének egyre fontosabb 

részeivé válnak. Az érintett vállalkozásról, amelyet a tegnapi sajtóban megjelent interjúk 
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alapján, - több súlyos problémát is megemlítve a cikk szerzője - „Projektország” fővárosának 

vonzáskörzetében van (10 km-re a fővárostól.) A vállalkozás – jövedelmező termelése 

eredményeként, jelentős beruházásokat realizálva – középvállalkozássá nőtte ki magát. 

Jelentős az integrátori szerepe is a tejtermelő és gabonatermelő kisgazdaságok körében. 

Mintegy 50 ilyen vállalkozás termelését integrálja. A vállalkozás az alábbi termelő 

egységekkel rendelkezik. Sajtüzem és raktár: (8 fő alkalmazott, és 2 fő tanuló. Naponta 

kétszer fogadja a nyers tejet a kistermelőktől. A sajtkészítés reggel hatkor kezdődik és 12 

óráig tart.  Délután történik a raktárban a sajtok sózása illetve érlelése. Az érlelés 6 hónapig 

tart, ezután történik az értékesítés, a saját boltban. A termék rendkívül keresett. Tejboltok: 

Jelenleg 5 tejbolt van, 20 fő alkalmazottal. További 5 bolt nyitására lenne igény, 15 fő plusz 

munkaerő foglalkoztatását tudnák biztosítani. Sertéshizlalda: A sajtüzemből származó 

melléktermékeket felhasználják a sertések hizlalásához. A hízó alapanyagot szintén a 

környékbeli kistermelőktől vásárolják. Kiegészítésként abrakot is adnak. A múlt évben egy 

számítógéppel vezérelt etető-berendezési rendszert építettek ki.  A végterméket a Fővárosi 

Húsipari Vállalathoz szállítják - több évre szóló szerződés alapján –  Az értékesített 

hízósertések a híres „Herz” szalámi alapanyagául szolgálnak. Az újságcikkben megjelenő 

fontosabb részek: 

 „Elviselhetetlen a bűz. Nyilatkozták a fővárosból kitelepült lakósok.” 

 „ A sajtkészítők és a bolti eladók kifogásolják a korai munkakezdést.” 

 „Sok alkalmazott bírálja a bérezési, ösztönzési rendszert”  

 „A helyi és a szomszéd falu futballklubjának támogatási igényét a vezetés ez ideig 

        semmibe vette” 

  „A cég marketingjének nincs koncepciója”        

 „ A sajtüzem dolgozói több beleszólást és tőkerészesedést is követelnek” 

 

Mi legyen? Váltsunk, végelszámolást kezdeményezzünk, vagy stratégiát váltsunk?” Ez itt a 

kérdés. Ön tagja a menedzsmentnek és 51 %-ban tulajdonos is. A vállalat dinamikus 

növekedésének ellenére működési zavarokat is észlelt. Vezetőtársaival arra a megállapításra 

jutottak, hogy komolyan foglalkozni kívánnak az újságban megjelent cikkel, azaz meg kell 

tárgyalni a jelzett problémákat. Szakmai értekezlet összehívását tervezi.   

 

FELADAT: Az értekezletet nyissa meg és vezesse le! Készítse el az értekezlet részletes 

forgatókönyvét! A sertéshizlalda kerül terítékre a vezetői értekezleten. Bízza meg az egység 

vezetőjét egy olyan döntést megalapozó tanulmány elkészítésével, amely alapján 

egyértelműen állást lehet foglalni, dönteni lehet, a hogyan tovább kérdést illetően. (A 

hallgatók team munkában dolgoznak. Óra keretében tartják meg a vezetői értekezletet külön-

külön. Az értekezleten a nem érintett csoport szerepe: A prezentáció kritizálása, az 

ellenvélemények hangoztatása.)   

 

MEGOLDÁS, ILLETVE ANNAK FŐBB SZEMPONTJAI 

 

I.  Az értekezlet előkészítése és lebonyolítása, az értekezlet forgatókönyve: 

 1. Előkészítés: 

1.1. A cél egyértelmű megfogalmazása: Döntéshozás.   

1.2. Az értekezlet napirendi pontjának meghatározása:  

     /A döntést megalapozó javaslat megvitatása: A sertéshizlalda  

        jelenlegi és jövőbeni helyzete.  

1.3. Az értekezlet résztvevőinek meghatározása. 

 - A vállalat felső szintű vezetői. 

 - Az érintett lakósság képviselő/Támogatók és ellenzők. /A hallgatókból  
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              kerül kiválasztásra/. 

1.4. Az ágazatvezető megbízása a döntést megalapozó elemzése elkészítésére. 

 Határidő:    év…….hó….nap…………..hó…………nap. 

 Felelős: Oi Jenő. 

1.5. Az értekezlet helyének kijelölése, és előkészítése. 

 Határidő: 

 Felelős: 

1.6. Az értekezletre a meghívók elkészítése és kiküldése 

 Határidő: 

 Felelős: 

 Kiküldendő: Meghívó 

A sertéshizlalda jelenlegi és jövőbeni helyzete/ Írásos 

anyag/  

 2. Az értekezlet levezetése: 

  2.1. Megnyitás 

   - Köszöntés 

   - Napirendi pontok ismertetése-indoklása 

   - Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők elfogadtatása 

  2.2. A napirendi pont megvitatása 

   2.3.1. A napi rendi pont előadása/prezentáció/ 

   2.3.2. Kérdések, hozzászólások, vita 

   2.3.3. Reagálás a kérdésekre és hozzászólásokra 

  2. 3. Az értekezlet összefoglalása 

   2. 3.1. Az elhangzottak alapján összefoglaló értékelés. 

   2. 3.2. Határozati javaslat ismertetése. 

   2. 3.3. Döntés napirendi pontot illetően. Határozathozatal.  

  2.4. Az értekezlet bezárása 

 3. Az értekezlet utáni teendők 

  3.1. A jegyzőkönyvek elkészítése. Főbb tartalmi elemei: 

    - Napirendi pontok. 

    - Hozzászólások/Nevek feltüntetésével/ 

    - Elhangzott javaslatok. 

    - A döntés tárgya 

    - A döntés eredménye 

    - A végrehajtásért felelős személy megnevezése. 

    - A kapcsolódó határidők feltüntetése. 

  3.2.  Az értekezlet utáni teendők 

   - Jegyzőkönyvek sokszorosítása 

   - A jegyzőkönyvek aláíratása 

   - A jegyzőkönyvek szétküldése. 

   - A jegyzőkönyv iktatása    

 

2. A szakmai előterjesztés – vitaanyag – főbb tartalmi szempontjai. 

 

 A téma körülhatárolása, napirendre tűzésének okai. 

 A téma jelenlegi helyzete. 

 A tanulmány céljának meghatározása. 

 A kapcsolódó főbb kérdések 

o Ellenvélemények és ennek tartalmi elemei 

o Támogató vélemények és ennek tartalmi elemei. 
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o Saját vélemény. 

o A saját vélemény alátámasztása az elemezés eredményeivel. 

o A lehetséges megoldások /akciók/ fölvázolása. 

o A lehetséges megoldások /akciók/ előnyei és hátrányai, 

lehetőségek és veszélyek. 

o Miben kell dönteni. 

o A döntési alternatívák végső hatásai. 

o A javasolt alternatíva. 

 

Az írásos beszámoló terjedelme maximum 10 oldal lehet. A prezentáció 15-20 perc. 

 

A téma jelenlegi helyzete: Az ágazat éves kibocsátása. Az érintett kistermelők száma. A 

foglalkoztatottság kapcsolódó kérdései. Az ágazat jövedelemtermelő képessége, a felvásárlási 

és értékesítési árak, a jövedelmezőség, költségszint, ROA ROE, ROI mutatók. Az ágazat 

hozzáadott értéke. A savó felhasználásának volumene. A kapcsolódó és fizetett adók, 

járulékok – ÁFA, TB. szakképzési hozzájárulás, munkáltatói járulék, munkavállalói járulék, 

építményadó, iparűzési adó stb. 

 

A tanulmány céljának meghatározása. A jelenlegi helyzet részletes elemzése, az ágazat 

megszüntetésének közvetlen és közvetett hatásainak számszerűsítése. Az elemezés 

eredményei közül a pozitív hatások megszűnnek.  

 

 

5.3. Ma így néz ki az organogramm, de jó lesz a jövőt illetően is? 

 

Ön is egyetért azzal, hogy „Rend a lelke mindennek”. A vállalatra értelmezve ezt a szólást, 

arról van szó, hogy a vállaltban zajló folyamatokat koordinálni és rendezni kell. Azzal is 

tisztában van, hogy a vállalatban ezt a rendet a vállalat szervezeti struktúrája és a 

munkafolyamatok szervezése révén lehet biztosítani. A szervezeti struktúrától függ az, hogy 

miként oszlanak meg a feladatok az egyes személyek, csoportok között. Egyértelművé teszi, 

hogy ki az illetékes, illetve a felelős személy a tervezésért, döntésért, kivitelezésért, és az 

ellenőrzésért. Végső soron arról van tehát szó, hogy a szervezeti struktúra szabályozza az alá- 

és fölérendeltségi viszonyokat (vertikális szervezet), valamint a feladatok megosztását a 

hierarchikusan egyenrangú munkakörök között (horizontális szervezet).  

 

 

Egy textilipari gépeket (szövőgép és kötőgép) gyártó cégnél az utóbbi években az árbevétel 

jelentős mértékben megemelkedett, jelenleg már 500 főt foglalkoztat. A vállalat minden 

szempontból leterhelt. A jövőbeni piaci kilátások kedvezőek, piaci részesedését tovább lehetne 

növelni. A vállalatnak nincs saját számítógépes rendszere, a pénzügyi és számviteli munkákat 

egy külső cég végzi, amellyel a kapcsolattartást – kizárólagosan - a szervezési osztály vezetője 

látja el.  A folyamatszervezés nehézkes. Ezen túlmenően a termelőüzemben néhány munkát 

számítógéppel szeretnének elvégezni.” A vállalat jelenlegi – leegyszerűsített – 

organogrammját a 27. ábra szemléletei. 

 

 

FELADAT: A vezérigazgató saját számítógépes rendszer megvalósítását tervezi. Önnek, 

mint a szervezési osztály vezetőjének az alábbi megbízást adja: „ Egy saját számítógépes 

rendszer megvalósításának tervezetét állítsa össze. Tegyen javaslatot valamennyi 

kapcsolódó kérdést illetően.”   
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                                  Titkárság                                                           Szervezési 

                                                                                                              osztály  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra: A vállalat leegyszerűsített organogramja 

 

 

 

A MEGOLDÁS ALGORITMUSA 

 

1) A megadott organogram értékelése, a szervezeti forma beazonosítása 

(Funkcionális szervezet). A szervezeti forma jellemzése. 

2) A fejlesztés hatása, szerepe; a vállalati információs rendszer tökéletesítése. 

3) A vállalati információs rendszer feladatai. A kapcsolódó funkcionális 

szervezetekkel való kapcsolati rendszer fölvázolása. 

4) A vezetői számvitel és az információs rendszer kiemelt kezelése. 

5) Új funkcionális egységek kialakítása: 

 A kontrolling részleg létrehozása 

 Az informatikai csoport létrehozása 

o Közgazdász informatikus 

o Rendszergazda 

 Felső szintű vezetésben új beosztás létrehozása- Informatikus igazgató 

helyettes? 

6) Az új szervezeti struktúra kialakításának költségvonzata, a többletköltségek 

számszerűsítése. 

7) A szolgáltatásért fizetett díjtételek és ennek összes költsége. 

8) az összehasonlító elemezés elvégzése, a kapott eredmény függvényében a 

megoldási javaslat megfogalmazása.  

 

FELADAT: A megoldás algoritmusának ismeretében és a kapcsolódó szempontokat 

is figyelembe véve, készítsék el a vállalat organogramját. (A feladatot egyénileg kell 

elkészíteni és a megadott határidőre leadni.  

 

 

 

Vállalatvezető 

Termelés Beszerzés Értékesítés Pénzügy és 

számvitel 

HR 
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5.4. Rugalmasan, vagy rugalmatlanul? Tegyük könnyebbé a női munkaerő 

helyzetét! 

 

Sok dolgozó, de különösen a dolgozó, férjezett nők számára a rugalmas munkaidő bevezetése 

lényeges könnyebbséget jelentene. Az Ön vállalkozásának telephelye és székhelye is abban a 

községben van, ahol a potenciális források lehető legteljesebb kihasználása céljából a 

polgármester kezdeményezésére, egy falugyűlés összehívására került sor. A falu 3000 fő 

lakóssal rendelkezik. A gyűlésre minden érintett meghívót kapott és visszajelzésük alapján a 

gyűlésen részt kívánnak venni. A polgármester a falugyűlésen az alábbi ábrát osztotta szét a 

résztvevők között:  

 

          7 h          9 h          12h      13 h          16 h           18h  

 

 

 

 

                Kiegészítő idő  (Variációs lehetőségek a napi nyolc órai munkaidő letöltésére)                                                                   

 

                Törzsidő (Minden dolgozónak jelen kell lennie) 

 

                               

 FELADAT: A véleménye és álláspontja kialakítását mire alapozná? Mit vizsgálna meg és    

 miért?  

1. Mi az Ön véleménye? Milyen előnyök és hátrányok adódnak ebből a megoldásból: 

a) Egy szalagrendszerben dolgozó varroda üzemben? 

b) Egy boltban?  

c) A közigazgatásban?  

d) Egy állattenyésztő telepen (tehenészet)? 

 

 2) Mi az Ön álláspontja?  
a) A tehenészeti telep és a tejbolt tulajdonosaként?  

b) Mi lenne az álláspontja a varroda tulajdonosaként? 

c) Mi lenne az álláspontja, állampolgárként? 

d) Mi lenne az álláspontja polgármesterként? 

e) Mi lenne az álláspontja GYED-en lévő apukaként? 

 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

A megoldásnál célszerű figyelembe venni, hogy a munkaidő rugalmasságának 

kérdését, három aspektusból célszerű vizsgálat tárgyává tenni. Ezek az alábbiakban 

összegezhetők: 

 
1. A vállalat érdeke. 

2. A munkaidő átszervezés feltételrendszere. 

3. A női és férfi munkaidő alakulása szempontjából. 
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Fontos kérdés, hogy a három szemponthoz rendelkezésre állnak-e a szükséges 

információk? Az esettanulmányban rögzített információk – csak a lakósság 

létszámának ismerete – a kérdés megnyugtató rendezéséhéhez nem elegendő. Ezt a 

hallgatóknak fel kell ismerniük. Milyen információkra lenne még szükség? 

 

- a lakosság nemek szerinti és kor szerinti összetétele, 

- foglalkoztatottak száma nemek szerinti bontásban, 

- munkanélküliek száma nemek szerinti bontásban, 

- GYES-en, GYED-en lévők száma nemek szerinti 

bontásban,  

- foglalkoztatottak munkáltatók szerinti megoszlása, 

- foglalkoztatottak munkaidő beosztása, 

- a munkába járás, a kapcsolódó közlekedés helyzete 

(autóbusz, vonat, személygépkocsi stb.) 

- a munkába utazás és hazatérés időbeni megoszlása. 

 

Mi az Ön véleménye?/Hallgatók válaszai/ 

 

Előny Hátrány 

a) Egy szalagrendszerben dolgozó varroda üzemben? 

- A pihenőidő jobban kihasználható 

- Alacsonyabb fluktuáció. 

-  A folyamatos termelés nem biztosítható. 

- Kapcsolódó adminisztrációs költségek megemelkednek. 

- A termelés költségei nőnének(A rezsi költségek miatt). 

- Fennakadások lennének a folyamatos termelésben. 

a) Egy boltban? 

- A vevők elégedettsége nőne. 

- Nagyobb lenne a forgalom, versenyelőny. 

- A dolgozó nők számára könnyítene a 

háztartás vezetésén.  

- Ez költségnövekedéssel is járna(világítás, személyi jellegű 

ráfordítások növekedése) 

- Költségnövekedéssel járna. 

a) A közigazgatásban? 

- - A  lakóssággal kapcsolatos ügyintézés 

szempontjából előnyös. 

-A költségek növekednének(Rezsi költségek, világítás, 

fűtési költségek) 

a) Egy állattenyésztő telepen (tehenészet)? 

A termelési folyamat – biológiai folyamatok, tejtermelés-fejés – NEM ALKALMAZHATÓ 

 

Mi az Ön álláspontja? /Hallgatók válaszai/ 
 

a) A tehenészeti telep és a tejbolt tulajdonosaként? 

Mint tulajdonos a sajátosságok miatt nem szívesen állnék át, de támogatnom kell.  

b) Mi lenne az álláspontja a varroda tulajdonosaként? 

  

- Nem tartom megvalósíthatónak a szalagrendszer miatt, a szerződéses kötelezettségek miatt. 
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c) Mi lenne az álláspontja, állampolgárként? 

 

- Üdvözölném, az ügyek intézése miatt. 

- Humánus módszer, szociális és társadalmi megítélése pozitív.  

d) Mi lenne az álláspontja polgármesterként? 

 

- - Pozitív, kedvező hatása lenne, az alapfunkciók ellátásában a lakósság igényeihez igazodna. Támogatnám.  

a) Mi lenne az álláspontja GYED-en lévő apukaként? 

- - Nem érintene-(Közvetlenül nem, de közvetetten igen) 

- Jobban lehetne a tipikus női munkákat ütemezni- (vannak feladatok amik miatt szenvedek.) 

 

FONTOS CÉL,  HOGY A HALLGATÓK SZEMBESÜLJENEK AZ ÉRINTETTEK ÉS 

ÉRDEKELTEK VÉLEMÉNYÉVEL. LÁSSÁK, HOGY NEM KÖNNYŰ AZ ÉRDEKEK 

EGYEZTETÉSE, AMINEK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL NAGYON FONTOS 

SZEREPE VAN.  

 

 
5.5.  „Nekem semmi sem drága. Inputokat készletezek, értékesítési akciókat 

szervezek”. 

 

Nagyarcú Jenő volt évfolyamtársuk,  – a helyi TV „Szemtől szemben” műsorában a riporter 

első kérdésére – Mivel foglalkozik Ön ? - az alábbiakat mondta:   

    

„Ifjú vállalkozó barátaim most „sasoljatok”. Mindazt, amit eddig elértem, csak saját 

magamnak köszönhetem. Sikeres üzletembernek tartom magam, ezt szerénytelenség nélkül 

állítom. Nekem semmi sem drága. Inputokat készletezek, értékesítési akciókat szervezek. Hogy 

mivel foglalkozom……”. 

 

Mivel az „éles” helyzetet nem tudjuk produkálni, szerepjáték következik. A csoportot kettő 

részre osztjuk. A csoport egyik tagja veszi át a riporter szerepét. A csoporton belül 

megfogalmazzák a kérdéseket, kialakítják stratégiájukat. A másik csoport egy tagja – 

kiválasztás alapján - lesz az, aki Nagyarcú Jenő szerepét alakítja. A csoport szintén közösen 

alakítja ki stratégiáját. A „Szemtől szemben” műsor rendezője – ezt a szerepet a 

gyakorlatvezető tanár veszi át -  szinte már betegesen ragaszkodik a hiteles tájékoztatáshoz, a 

nyílt egyenes beszédhez, semmiféle ködösítést nem tolerál. Mindezeket szem előtt tartva, a 

riporter és a vállalkozó szerepét átvéve, a riporter, kérdéseivel tárja fel Nagyarcú Úr „üzleti 

fogásait”!  Nagyarcú Jenő viszont válaszaival próbálja kikerülni a kérdés lényegét. Próbál úgy 

válaszolni, hogy ne derüljön ki, hogy hol van az a bizonyos kutya eltemetve.  A rendező a 

felkészüléshez figyelmükbe ajánlotta; Kern András - Garas Dezső színművészek sikeres duó 

számát a Ripacsok c. filmből: „ Egyedül nem megy….” 

 

MEGOLDÁS: 

Hogy mi lesz a megoldás, az előre nem fölvázolható. A riporter és a vállalkozó kérdéseitől, 

illetve válaszaitól függ. A gyakorlatvezető tanár feladata lesz, hogy a rendező szerepét és 

annak ismert elvét átvéve irányítsa a történéseket, aktívan beavatkozzon, minden esetben 

minősítse a kérdéseket és az arra adott válaszokat. Ha úgy ítéli meg, akkor új kérdés illetve 

válasz feltevésére illetve válaszadásra szólítsa fel az érintetteket. A kérdések és válaszok 
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pontozandók. A pontok beszámítanak a félévi érdemjegybe. (Hogy milyen súllyal, az a 

vizsgáztató tanártól függ.)   

 

5.6. Másként szövetkezni? 

 
„Projektországban” a Parlament törvényben kötelezte a kormányt, hogy terjessze elő az új 

szövetkezeti törvényt. A kabinet nyilvános vitára bocsátotta a tervezetet. Ez a tervezet a 

vagyoni viszonyok tekintetében érdemi változást nem jelent, megmarad a szociális 

szövetkezetnél, a kisemberek személyi egyesülésénél, és aligha enged teret a tényleges 

gazdasági vállalkozások szolgálatának. A tervezet továbbra is elzárja az utat az 

érdemlegesebb tőkebevonás elől. Megmarad az egy tag egy szavazat elve mellett, és a 

szövetkezetek vagyoni hozzájárulását az egyenlő nagyságú, azonos jogokat biztosító, kilépés 

esetén kivihető részjegy jegyzésére korlátozza. Befektetői részjegyként bevezet ugyan egy új 

formát, azonban ennek semmiféle lényeges gazdasági tartalma nincs, a befektető tag számára 

nem biztosít jóformán semmilyen érdemleges jogot, és a „papír” forgalomképességét igen 

erőteljesen korlátozza.  A befektetői részjegy kilépés esetén nem kérhető ki a szövetkezetből, 

eladni csak a szövetkezetnek vagy másik tagnak lehet.  A tervezet alkotója szerint az üzletrész 

idegen a szövetkezettől, a tervezet szerinti befektetői részjegy azonban gazdasági tartalmát 

tekintve lényegében azonos az üzletrésszel. Eltérés főleg abban van, hogy a befektetői 

részjegy forgalomképessége lényegében korlátozottabb, mint az üzletrészé, és ha a tulajdonos 

kívül kerül a szövetkezeten, akkor a befektetői részjegyhez kevesebb jog kötődik, mint az 

üzletrészhez.  Ezért aligha várható, hogy a szövetkezetek tőkebevonási szándékainak 

megvalósulását ez fogja megoldani.  

 

A befektetői részjegy intézményesítése jelenthetné azt a megoldást, amely a hagyományos 

szövetkezeti értékek megtartása mellett mozgásteret adna a szükséges tőke, illetve az ezt 

invesztálni hajlandó tulajdonosok érdekeinek is. (http://www.nol.hu/archivum/archiv-386142, 

Nagy-Husszein, 2005) 

 

 

FELADAT: Fejtse ki részletesen véleményét a fentiekben megfogalmazott lehetőségről? 

Válaszolja meg a kérdést, hogy a takarmánykeverő üzem, szárító és tároló valamint a brojler 

hízlalás szövetkezeti formában tudna-e üzemelni. Lát-e lehetőséget arra, hogy ebben az 

esetben is kombinálni kellene az egy tag egy szavat elvét valamilyen egyéb érdekeltséget 

kifejező megoldással is. ( A feladatot team munkában kell a hallgatóknak megoldani, és 

prezentációt készíteni. A teamek egymás munkáját véleményezik.  

 

 

A MEGOLDÁS ALGORITMUSA 

 

1) A szövetkezeti törvény áttanulmányozása. 

2) A döntéshozatal mechanizmusa a szövetkezetben. 

3) A szavazat kötése egyéb adatokhoz (értékesítési volumen brojler pulyka) 

4) Az elvek kombinálása. 

5) Érdekeltség kapcsolódó kérdései. 

 

 

 

 

 

http://www.nol.hu/archivum/archiv-386142
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6. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A MEZŐGAZDASÁG 
 

6.1. „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” 

 
Ahogy ez az ESETTANULMÁNY II.-ben olvasható  „Projektország” „Lehetőségek” régiójában található az 

országban is unikumnak számító, természeti adottságairól, erőforrásairól, kulturális értékeiről messze földön 

híres „Gyöngyszem” nevű kistérség. A kistérség a régió DNY-i határának mentén terül el, „Határmegyében”. 

Ismertségét különleges, az országban egyedülálló adottságainak – természeti erőforrásai, agroökopotenciálja, 

termál és gyógyvíz készletei, kulturális öröksége, gasztronómiája stb. – köszönheti. Az adottságok és a 

partnerségen alapuló és az ebben rejlő lehetőségek felismerése és kihasználása, az utóbbi évek kedvezőtlen 

tendenciái generálták az alulról szerveződött önkormányzati, többcélú vidékfejlesztési kistérségi társulások 

létrehozását. Ennek eredményeként jött létre kettő kistérségi társulás, nevezetesen a határ menti  „Természeti 

kincsek tárháza” vidékfejlesztési kistérségi társulás, és   a „Források hazája” vidékfejlesztési kistérségi 

társulás.  E két kistérségi társulás fedi le a „Gyöngyszem” statisztikai kistérséget. A társulásokhoz - rendre – 15 

illetve 10 település tartozik. A települések között mindkét társulás esetében egy, egy kisváros található. A  

„Határváros” nevű kisváros a határ menti társulás területén, a határhoz közel,  az  „Egyetemváros” pedig a 

„Források hazája” társulás területén, földrajzilag annak középpontjában található. A megalakulás kezdeti 

éveiben a társulások működése nem volt probléma menetes. Az elmúlt időszak tapasztalatai, és  személyi 

változások is kellettek ahhoz, hogy napjainkban e társulások működése példaértékű és modellként is szolgálhat.  

A Hogyan tovább? kérdés megválaszolása az új törvényi szabályozás folyamatos változása miatt jelenleg még 

megoldatlan.    

 

A „Források hazája” vidékfejlesztési kistérségi társulás állandó lakósainak száma 15240 fő. 

Üdülési szezonban – az idegenforgalomnak köszönhetően – meghaladja a 25000 főt. Éves 

átlagban a kistérség termál és gyógy-szállodáinak köszönhetően, mintegy 18000 fő.  
 

A kistérség gazdaságának szektorális megoszlása is igazodott az erőforrásokhoz, a 

vállalkozások meghatározó hányada a kereskedelemben és az idegenforgalmi szolgáltatási 

szektorban folytatja tevékenységét.  A kistérség legnagyobb ellentmondása a gazdagság és a 

szegénység egyidejű jelenléte. A viszonylagos gazdagság alapját elsősorban gyógy és 

termálvízkészletei a „Tiszta forrás” nevű tó adják. A szegénység a megye perifériájára szorult, 

és az idegenforgalmi körforgásból kimaradt aprófalvak életét jellemzi. A társulás 7 települése 

társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott, ezen belül is 5 település a leghátrányosabb 

települések köréhez tartozik. Az aprófalvas településszerkezet, és magas munkanélküliség 

(18%), a lakósság kedvezőtlen korösszetétele, az ipari és mezőgazdasági termelés jelentős 

visszaesése, rossz tömegközlekedés, a főbb útvonalak, a vasúthálózat, csak érintik a társulást 

stb. egyidejűleg vannak jelen. Eltérő összetételű és színvonalú a településeken működő 

szolgáltatások köre, és mennyisége. Általánosan jellemző a közösségi terek, és szolgáltatások 

hiánya, de a közlekedési lehetőségek hiánya okozza a legnagyobb problémát ezekben a 

falvakban.   

 

A térségen belül gazdagabb és szegényebb területek, és rétegek közötti fejlettségi különbség 

tartósnak tekinthető, kiutat csak az együttműködéseken alapuló komplex fejlesztések 

megvalósítása jelenthet. E nélkül a fennálló különbségek nőnének, nehezen kezelhető, és nem 

kívánatos jelenségeket hoznának felszínre. (Ennek jelei már mutatkoznak, betörések, lopások 

stb.)  

 

A „Gyöngyszem” kistérség természeti adottságait feledni nem tudó, de nem is akaró fiatalok, 

akik befejezték egyetemi tanulmányaikat szülőföldjükre visszatérve elhatározták, hogy 

fölvállalják a „kovász” szerepét. István és Dávid ikrek, okleveles gazdasági agrármérnökök, 
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Ilona és Gábor. ifjú házasok, okleveles vidékfejlesztési agrármérnökök megalakították a 

„Hazatérők Egyesületet”. Elsődleges feladatuknak tartják, hogy megállítsák a kedvezőtlen 

tendenciákat, felzárkóztassák a szegényebb területeket, élénkítsék a gazdaságot, hogy e 

területek is bekapcsolódhassanak a kistérség vérkeringésébe. A tervezett intézkedések 

hatással lesznek a fejlettebb területekre is, mivel további szolgáltatások, mezőgazdasági és 

kisipari termékek jelenhetnek meg. Az elképzelés szakmai megalapozottságán túlmenően egy 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és az abban foglalat stratégiai elképzelések 

eredményei alapján kívánnak elindulni. István és Dávid a mezőgazdasági termelés és a 

kapcsolódó feldolgozás értékesítés területét, Ilona és Gábor az egyéb potenciális vállalkozási 

tevékenységekre vonatkozó stratégiák tanulmányainak kidolgozását vállalták fel és készítették 

el a megvalósíthatósági tanulmányban.  

  

A megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza az érintett területek tényfeltáró elemzését 

fókuszálva az adottságokra. A tanulmány legfontosabb eredménye: a járásban több mint 200 

kisvállalkozás – mezőgazdasági termelő és kézműves – található. E vállalkozások jelenleg 

csak kismértékben tudják termékeit értékesíteni. A vállalkozási tevékenységek nagyon 

sokszínűek. Mezőgazdasági termékek termelésével  (bor, méz, fűszernövények, sajt, túró, 

gomba, egyéb biotermékek, savanyúság, pálinka, éti csiga, kolbász, szalonna stb.) a 

vállalkozások 30%-a, kézműves termékek előállításával a vállalkozások 60%-a foglalkozik  

(fazekasok, csuhékészítők, fafaragók, bőrdíszművesek, csempekészítők, kosárkészítők stb.).   

 

Problémát jelent, hogy a vállalkozások mérete, elsősorban az értékesítés mondhatni teljes 

szervezetlensége miatt nem elegendő az önfenntartáshoz. Az önfenntartáshoz szükséges 

méreteket a vállalkozásoknak csak 15%-a éri el. A termékek jellegéből adódóan az értékesítés 

alapvetően az előállítás helyétől 50-60 km-es körön belül zajlik. A termelők nem ismerik az 

egyes értékesítési csatornák kínálta lehetőségeket. Az értékesítési szervezetekben való tagság 

a fazekasok kivételével nem fordul elő. A célcsoportok – az értékesítést illetően – egyáltalán 

nem tisztázottak. A termelők egyáltalán nem ismerik a kapcsolódó országos és regionális 

szintű dokumentumokat, operatív programokat. 

 

A helyzetfeltáró elemzés leglényegesebb elemi kerültek megemlítésre. Ha Önök vállalták 

volna fel a „kovász” szerepét, mire keresnének még válaszokat? Milyen pontosításokat, 

számszerű adatokat hiányolnak? Milyen stratégiákat fogalmaznának meg? stb.  

 

FELADAT: Fogalmazzák meg azokat a kérdéseiket, amelyekre választ kell kapniuk arra 

vonatkozóan, hogy stratégiákat tudjanak fölvázolni – mit vizsgálnának még és miért -. A 

kérdések után sorolják fel azokat a módszereket, amelyeket alkalmaznának, és állításukat 

indokolják is meg. Végül vázlatszerűen, de lényegre törően foglalják össze a javasolt 

stratégiák meghatározó elemeit és ábrázolják is, tegyék szemléletessé a javasolt stratégiát!?  

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE  

VONATKOZÓAN  

 

 

1) Mennyi a mezőgazdasági termelők termékeinek volumene, és ezek milyen termékek? 

2) A mezőgazdasági termelők közül milyen volument képvisel a biotermék, ökotermék 

volumene? 

3) Milyen a termelők összetétele, kor, szakképzettség szerint? 

4) Kik lehetnek a termékek célcsoportjai?  
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5) Mennyi lehet az egyes célcsoportok részesdése a termékforgalomból?  

6) Hogyan alakul az egyes célcsoportok földrajzi elhelyezkedése, milyen a megoszlás 50-

60 km, illetve a vonzáskörzeten kívül eső célcsoportok vonatkozásában? 

7) Van-e integrátor az egyes ellátási láncok vonatkozásában? 

8) Mi a helyzet a TÉSZ-ek és BÉSZ-ek vonatkozásában? 

9) Van-e igény és életképes lenne-e egy helyi termékeket forgalmazó bolt létesítése? 

10) A boltnak alternatívája lehetne-e a „Gazdák piaca” projekt? 

11) A forrásteremtés lehetőségei hogyan alakulnának?  

12) Idényszerű termelés-folyamatos értékesítés-raktározás kérdései hogyan alakulnak? 

13) Lenne-e igény az elsődleges feldolgozású zöldségfélék iránt? 

14) Milyen szerepet játszana egy ilyen üzem létesítése a tartósan munkanélküliek és a 

fogyatékkal élők – de az üzemben foglalkoztathatók – helyzetének javításában? 

15) Milyen országos és regionális operatív programokhoz lehetne kapcsolódni? 

16) A vállalkozók képzésének milyen hatékony módszerei jöhetnek szóba?  

17) Az alkalmazható módszerek: érintettek elemzése, probléma fa, célfa, SWOT, logikai 

keretmátrix.  

18) Milyen életképes projektek generálhatók? 

19) Az életképes projektek időbeni ütemezése hogyan történjen? 

20) A termékek marketingje, a marketingstratégia kidolgozása hogyan történjen? 

 

 

6.2. A verseny nem ismer határokat? 
 

„Projektország” Európai Unióhoz való csatlakozásának számos kedvező, de ugyanakkor 

kedvezőtlen hatásai egyre inkább felszínre kerülnek. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete – 

az eladósodottság mértéke, sok ágazatot illetően a komplex szakpolitika hiányának 

következményei, a közelmúltan kezdődő és jelenleg is tartó pénzügyi válság, a multinacionális 

– országokon átívelő – élelmiszerláncok, stb. együttes hatásainak eredőjeként a sertéságazat 

mélyrepülése tovább folytatódik. Csökken az állatlétszám, az ágazat jövedelmezősége tovább 

romlik, a támogatás és termelés közötti egyensúlyi helyzet nincs meg, az input árak 

emelkedése már kezelhetetlen, nem építhetők be a termelői árakba, a vertikumban képződött 

jövedelem a kereskedelemben csapódik le, teljes mértékben hiányzik egy reményt keltő 

jövőkép.    Az ÁFA 27%-ra való emelése egyre inkább a több szempontból is – 

élelmiszerminőség, -biztonság, -higiéne, adócsalások stb. - veszélyes feketegazdaság irányába 

tolja el az ellátási láncot. A sertéstelepek állaga rendkívül leromlott. Az önköltség alakulása 

szempontjából az energia és takarmányárak emelkedése már nem kezelhetők, érdemi 

beavatkozás nélkül. A jelentős állami támogatással megépült, csak hizlalással foglalkozó 

telepek, az állatlétszámmal párosuló támogatásokat nagyon jól kihasználták. Ugyanakkor 

látni kell azt, hogy nagyon jól kihasználják az árak hullámvölgyeit. Akkor vásárolnak 

alapanyagot, amikor a malac ára mélyponton van. Belátható, hogy ez a mechanizmus – a 

nagy volumennel párosulva – a végtermék árát is lenyomja. A vertikum egyensúlya teljes 

mértékben felborult, jelentős importot realizált az ország. Ha érdemi beavatkozás nem 

történik - az ágazat foglalkoztatást érintő multiplikátor hatása miatt is - több ezer ember 

megélhetése kerülhet veszélybe az ellátási lánc szereplőit illetően is 

 

FELADAT: Az Önök feladata, hogy egy komplex, minden kapcsolódó kérdésre kiterjedően 

készítsenek egy tanulmányt, pontosabban állítsák össze annak témavázlatát. A tanulmány 

főbb vizsgálandó területeit a gyakorlatvezető tanárral közösen állítják össze. Lesznek olyan 

területek, amelyek a kapcsolódó számításokkal együtt megadásra kerülnek, de természetesen 

olyanok is amelyeket Önöknek kell kigondolniuk és megválaszolniuk.  Az esettanulmányban 
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szereplő szempontokat a hallgatók dolgozzák ki és szerkesztik össze team munkában. A 

tanulmányt prezentálják. A teamek egymás munkáját véleményezik. Az értékelés beszámít a 

kollokvium érdemjegyébe.  

 

MEGOLDÁS - A TANULMÁNY FŐBB TÉMAKÖREI 

 

1. A mezőgazdaság és benne az állattenyésztés helyzete 

 1.1. Az ágazat szerepe a húsfogyasztásban 

 1.2. A foglalkoztatottság kapcsolódó kérdései 

 1.3. Az ágazat részesedése a GDP-ből.(Bérek, járulékok, adók, 

stb.). 

2 A sertéságazat helyzete 

 2.1 Az állatlétszám alakulása 

 2.2 Az állatállomány üzemméret szerinti megoszlása, főbb 

kiemelendő sajátosságok 

 2.3 A fajtakérdés 

 2.4 A tartástechnológiák és kapcsolódó fontosabb kérdések 

(föld nélküli állattartó telepek, a nitrát terhelhetőség, az 

állatjólét kérdései, betegségek, a kapcsolódó jogi 

szabályozás kérdései 

 2.5 A termelés fontosabb mutatói (szaporulat, súlygyarapodás, 

fajlagos takarmány felhasználás, húskihozatal, stb.) 

 2.6 Az ágazat jövedelemtermelő képessége (önköltség, 

értékesítési árak, költségszerkezet, minőség stb.) 

3 Az ágazat versenyképességét meghatározó egyéb tényezők 

elemzése 

 3.1 A versenyképesség értelmezése, a versenyképesség 

tényezői, faktorai, dimenziói és mérőszámai 

 3.2 A takarmányárak, abrakfélék, szója, keveréktakarmányok 

(tápok) árainak alakulása, a köztük lévő kapcsolat feltárása 

 3.3 Az ellátási lánc egyéb szereplői (vágóhidak, feldolgozók, a 

nagy és kiskereskedelem költségei és árak, stb.) 

4 Az integráció kapcsolódó kérdései 

 4.1 A vertikális integrációk piaci pozíciójának megerősítése 

 4.2 Termelői csoportok létrehozása és támogatása (BÉSZ-ek, 

TÉSZ-ek, szerepének erősítése az integrációban) 

5 A megoldási módok, lehetséges alternatívák fölvázolása 

 5.1 A kapcsolódó jogszabályi háttér megteremtése, 

módosítása, harmonizáció biztosítása az ellátási lánc 

értékteremtő folyamataival és az EU szabályozásával 

 5.2 a gabona alapú sertéstartás feltételrendszerének 

megteremtése. a BTA (Biztonsági Takarmány Alap) 

létrehozása és működtetése 

 5.3 Az állami támogatások, államilag garantált beruházási 

hitelek, beruházási alap biztosítása, illetve létrehozása. 
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6.3. A diverzifikáció valóban segít? 

 

Az Idegen szavak és kifejezések szótárában a „diverzifikáció” fogalmához kapcsolódóan az 

alábbiakat olvashatjuk:  „ a termelő vállalat gyártási profiljának a várható piaci lehetőségek 

jobb kihasználására irányuló tudatos bővítése, a vállalat működési körének kiterjesztése; több 

lábon állás”. (Bakos, 2002. 148.o.) Messzire vezetne a fogalom többféle nézőpontból való 

értelmezésével kapcsolatos vélemények ismertetése. Ezt nem tesszük meg. A továbbiakban 

csak a mezőgazdasági termeléshez szorosabban köthető kapcsolatokról lesz szó. Alapvetően 

kétféle dimenzióban érintjük a kérdéskört. Az alaptevékenység diverzifikációja és az 

alaptevékenységen kívüli tevékenységek diverzifikációja. Kiemelendő a diverzifikációnak a 

mezőgazdasághoz kötődő multifunkcionális megközelítése. Szakál (2002) szerint a 

multifunkcionális mezőgazdaság feladatai az alábbiakban összegezhetők; 

  

 Termelési funkciók: élelmiszerek és élelmiszer-ipari nyersanyagok termelése, 

egyéb nyersanyagok termelése beleértve az élelmiszernövények nem 

élelmezési célú termelése, energiatermelés, élelmiszerek elsődleges 

feldolgozása, csomagolása, tárolása, értékesítése 

 Térségi vagy regionális funkciók; lakónépesség megtartása, infrastruktúra 

fenntartás és –fejlesztés. 

 Földdel kapcsolatos és ökológiai funkciók; táj és tájképi erőforrások védelme, 

termőföld védelme, biodiverzitás megőrzése, egyéb környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése (levegővédelem, stb).  

 Szociális és kulturális funkciók; vidéki életmód, kulturális örökség megőrzése, 

védelme, rekreációs lehetőségek biztosítása, a vidék társadalmi 

életképességének fenntartása.  

 
A fentiekből kitűnik, hogy a multifunkcionalitásnak és diverzifikációnak vannak átfedései, 

közös területei. Ebből eredően is a kapcsolódó szakirodalomban – ahogy erre már utalás 

történt - többféle értelmezéssel is találkozhatunk. Vannak, akik a tevékenységet a 

mezőgazdasági termeléshez, a földterülethez, a jövedelemszerzés forrásához stb. viszony 

alapján értelmezik diverzifikációt eredményező tevékenységként.  A KSH (2000) besorolás 

szerint, a mezőgazdaság számlarendszerében a mezőgazdasági ágazat teljes kibocsátását 

egyrészt az alaptevékenységek kibocsátása (növénytermelés, állattenyésztés, kertészet) 

másrészt a másodlagos, azaz a nem mezőgazdasági tevékenységek kibocsátása adja. E 

tevékenységeket a KSH az alábbiak szerint bontja:  

 

a) „A mez�gazdasági termékek feldolgozása” A tevékenység az alapanyag előállítás 

további folytatását jelenti. A tevékenységben tehát mezőgazdasági terméket 

használnak fel. Ebbe a csoportba tartozik a mezőgazdasági termékek osztályozása, 

csomagolása is.  

 

b) „Egyéb másodlagos tevékenységek”: A  tevékenységek e csoportjába azok 

tartoznak amelyek a mezőgazdaság erőforrásait, és magát a gazdálkodást veszik 

igénybe a diverzifikáció érdekében (OECD, 2009): 

 

 agroturisztikai tevékenységek, 

 a megtermelt termékek közvetlen értékesítése, 

 sport és rekreációs szolgáltatás a gazdaság területén ( lovaglás, ), 
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 idegeneknek nyújtott szolgáltatás nyújtás (gépek bérbeadása, termény tárolás, 

szállítás), 

 tájgazdálkodási, tájfenntartási szolgáltatások (kaszálás, sövénynyírás,), 

 halgazdálkodás, 

 egyéb tevékenységek, amelyek a gazdaság földjének és eszközeinek 

igénybevételével valósulnak meg. 

 

Turner et al, (2003) munkájukban a diverzifikációt az alábbiak szerint értelmezik:   

 

 Strukturális diverzifikáció: 

 Turizmus (szálláshely, rekreációs szolgáltatás, vagy ezek kombinációja) 

 Hozzáadott érték növelés (direktértékesítés, élelmiszer és nem élelmiszer 

termékfeldolgozás) 

 Mez�gazdasági diverzifikáció 

 Nem konvencionális mez�gazdasági alapanyag-termelés (növénytermelés: pl. 

különleges f�szer- és gyógynövények; állattenyésztés: pl. szarvas, hal, strucc) 

 Ökológiai gazdálkodás 

 Erdőgazdálkodás (energia-, rekreációs-, vadállomány megőrzési célú 

erdőművelés) 

 Mez�gazdasági szerződéses munkavégzés 

 Passzív diverzifikáció 

 Föld bérbeadás 

 Épület bérbeadás 

 

A diverzifikációt eredményező tevékenységek támogatása az EU-hoz való csatlakozás után 

hazánkban is eltérő súllyal jelent meg a vidékfejlesztési politika alapelveiben, a különböző 

operatív programokban (Lásd: Kapcsolódó tantárgyak ismeretanyag Vidékfejlesztési 

célelőirányzat, SAPARD, AVOP, ÚMVP, FVM rendeletek, EMOGA, stb.) A KSH (2010) 

adatai alapján a gazdasági szervezetekre vonatkozó kapcsolódó adatokat a 36. táblázat 

tartalmazza.  

 

36. táblázat. Nem mezőgazdasági tevékenységet is végző gazdasági szervezetek számának    

alakulása 

 

Tevékenységtípus Növénytermesztő 

gazdaságok 
Állattartó gazdaságok 

2000 2005 2007 2000 2005 2007 

Húsfeldolgozás 470 834 473 1 159 1 158 1 769 

Tejfeldolgozás 10 223 74 130 283 339 

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 1 109 5 512 6 462 173 293 400 

Borkészítés, borpalackozás 16 

871 

3 420 3 483 340 49 70 

Egyéb élelmiszer-ipari tevékenység 260 446 409 420 383 836 

Takarmánykeverés 47 222 251 112 65 104 

Fafeldolgozás 136 480 131 17 59 7 

Vendégfogadás, vendéglátás 833 646 1 288 101 190 135 

Fuvarozás, szállítás 497 1 297 934 207 372 270 

Megújuló energiatermelés 12 184 41 1 25 0 

Kézművesség 95 209 43 22 46 17 

Haltermelés 124 527 180 8 25 0 

Egyéb tevékenység 957 896 1017 377 302 333 
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Egyéb gépi szolgáltatás .. 1334 1282 .. 79  

 Forrás: KSH (2010) 

FELADAT: Az Esettanulmány I. és Esettanulmány II. –ben a „Gyöngyszem” kistérségre 

leírtakat alapul véve, tetszőlegesen kiválasztott diverzifikációt eredményező tevékenységre 

készítsék el a döntés előkészítési javaslat részletes témavázlatát. Konkrétan határozzák meg, 

és dolgozzák ki, hogy az aktuális programokban, a kapcsolódó rendeletekben milyen források 

állnak rendelkezésre. A hallgatók team munkában dolgoznak, összeállítják a kért anyagot és 

prezentáció keretében számolnak be. A teamek egymás munkáját véleményezik.  

 

6.4. A helyi termék, a helyi piac sokat segíthet 

 

„Sokat változott a helyzet. Az új rendelet lényegesen enyhített a kisebb vágóhidakra 

vonatkozóan, ez ideig az EU-os előírásokat is jóval szigorúbb hazai szabályozáson. A 

minősítési helyet nem lesz kötelező építeni és ez csökkenti a beruházási költségeket, és 

kedvezően hat a működtetés költségeire is.  A lokális húsellátás és a sertéshízlalással 

foglalkozó kistermelők piacra jutását segítő rendelet új lehetőségeket teremt az 

önkormányzatok és a helyi piacok területén vállalkozni akarók számára. A lehetőséget e 

területen a vágóhíd és a kisebb kapacitással üzemelő vágópont jelentheti az érintettek 

számára. Ismerve a kapcsolódó területek piaci helyzetét, a vállalkozás indítása alapos 

előkészítést igényel.”- olvasható a helyi szakíró tollából.  

 

FELADAT: A „Gyöngyszem” kistérségben az önkormányzatok, a sertéshízlalással 

foglalkozó kistermelők és vállalkozók egy csoportja lát fantáziát egy vágóhíd létesítésében és 

a húsboltok nyitásában is a kistérség területén. Önöket kérték fel a döntésmegalapozó javaslat 

nagyvonalú elkészítésére. Végezzék el a feladatot. A kidolgozásnak olyan 

részletezettségüknek kell lennie, hogy az érintettek valamennyi kapcsolódó kérdésben dönteni 

tudjanak. /A hallgatók team munkában végi a feladatot. Írásban leadják a megadott határidőre. 

A tanár véleményezi a leadott anyagokat és kiértékeli. 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) A kapcsolódó jogszabályi háttér feltérképezése a szabályozás fontosabb területei: 

 A tevékenységek, vágás, darabolás, feldolgozás és értékesítés engedélyhez kötöttek. 

Az engedélyeztetés nem függ a kapacitástól. 

 Az egyes követelmények azonban az üzemmérethez kapcsolódnak. Vágóhíd, 

kisvágóhíd, vágópont – a fogalmak a kapacitásbeli különbségeket takarják, és 

kapcsolatban vannak azok működtetésével, és a minőségbiztosítás rendszerével is. 

 

A vágóhíd miatt gyűjtőfogalom, „olyan állatok levágására és zsigerelésére szolgáló 

létesítmény, amely állatok húsát emberi fogyasztásra szánják”. (853/2004 EK 

rendelet) 
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Kisvágóhíd: az a létesítmény, amelynek kapacitása heti átlagban nem haladja meg a 75 

szarvasmarha/hét, és a 200 sertés/hét levágását. (28/2010 XI.8) VM rendelet. E 

létesítményeknél nem kell a minősítésre szolgáló minősítő helyet beruházni és 

üzemeltetni. Ehhez szükség van a területileg illetékes megyei MGSZH előzetes 

engedélyére. 

 

Vágópont: olyan engedélyezett vágóhídként nyilvántartott létesítmény, amelynek 

kapacitása napi átlagban nem haladja meg 15 db sertés, juh, kecske, 4 db 

szarvasmarha mértéket. 

 

Fontos kritérium, hogy az egyes állatfajok vágását eltérő időpontban kell elvégezni, és 

az egyes állatfajok bármilyen lehetséges kombinációja nem lehet több  mint 2,5 AE 

(állategység) Fontos elvárás a vágóponttal szemben, hogy 50 km-es körzeten belül , a 

kistermelők számára is végez vágást. Ezt a vágópont üzemeltetőjének vállalnia kell.  

 

Az engedélyeztetés lépései 

1. Építési engedély a telephely szerint illetékes önkormányzat építésügyi hatóságánál, 

a tervdokumentáció benyújtásával. 

 hivatalos helyrajz, 

 technológiai folyamatábra 

 technológiai elrendezési rajz M150 

 anyagmozgatási és személyforgalmi terv 

 műszaki, technológiai leírás 

 épület(ek) műszaki terve 

 gyártástechnológiai gépjegyzék 

 közmű nyilatkozat, 

 melléktermék- és hulladékkezelési valamint ártalmatlanítási terv 

 ivóvíz minőségét tanúsító vizsgálati eredmény. 

Kapcsolódó állatjóléti kérdések. (a vágásra beszállított állatok 

elhelyezésére vonatkozó követelmények) 

 

2. Kivitelezés lezárása után az építmény használatbavételi engedélyének megkérése, 

az önkormányzat építésügyi hatóságától. Az érintett szakhatóságok írásbeli 

engedélyét az önkormányzat kéri meg. A szakhatóságok az engedély kiadásához 

helyszíni szemlét tartanak, illetve tarthatnak. A használatba vételi engedély csak az 

építmény üzemkész állapotát tanúsítja, a működre nem hatalmaz fel. 

(http://www.m70.hu/cikk/kisvágohid_engedélyezes/) 

 

3. A működési engedély megszerzése jelenti a harmadik lépést. Ezt a telephely 

szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivataloktól kell kérni. A hivatal 

helyszíni szemlét tart és működés közben vizsgálódik. Ha minden rendben van, 

akkor három hónapra szóló ideiglenes működési engedélyt kap a tulajdonos. Újabb 

eredményes szemle után kerül sor a végleges működési engedély megadására. A 

http://www.m70.hu/cikk/kisvágohid_engedélyezes/
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két szemle, alapvetően az élelmiszer biztonságot szolgáló önellenőrzési rendszer, a 

HACCP működtetésének tapasztalatai képezik. 

 

A működési engedély tartalmi elemei 

 a végezhető tevékenység(ek) felsorolása 

 a maximális kapacitási adatok 

 a megadott engedélyezési szám. 

A termék forgalomba hozatala működési engedélyhez kötött. 

 

2) A kistérségre vonatkozó adatok felmérése és feldolgozása a potenciális célcsoportokra 

fókuszálva. 

 Lakónépesség száma, összetétele 

 Idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások száma (szálloda, éttermek) 

 Közintézmények száma (iskola, óvodák, korház, idősek otthona, stb.) 

 Élelmiszeripari feldolgozó vállalkozások száma (NINCS A KISTÉRSÉGBEN) 

 Sertéshízlalással foglalkozó mezőgazdasági vállalkozások száma, éves 

húskibocsátása. 

 

3) A várható piaci igény felmérése és számszerűsítse. 

 A lakónépesség várható sertéshús fogyasztása.  

 Működő idegenforgalmi vállalkozások igényének felmérése. 

 Közétkeztetés (iskolák, óvodák, idősek otthona) igényének felmérése. 

 A sertéshús iránti igény számszerűsítése. 

 

4) Az érdekeltek összehívása és a döntési alternatívák körvonalazása. 

 Az igények ismeretében a szükséges sertés-állomány számszerűsítése. 

 A telephely/ek/ kijelölése (vágás és darabolás). 

 Húsboltok telephelyeinek rögzítése, boltok számának meghatározása. 

 A vállalkozási forma megválasztása (Kft, szövetkezet)? 

 A tulajdonosi kör meghatározása, a vagyon megosztása, illetve az induló 

vagyon és forrásstruktúra számszerűsítése. 

 termelők tulajdoni hányada, 

 önkormányzatok tulajdoni hányada, 

 nemzeti támogatás, 

 hiteligény, 

 A szükséges munkaerő felmérése 

 kisvágóhíd 

 húsboltok 

 

5) Az üzemeltetési költségek nagyvonalú kalkulációja 

A kisvágóhíd/ak és húsbolt/ok üzemeltetési költségeinek nagyvonalú tervezése (árrés szintek, 

felvásárlási árak, eladási árak kalkulációja. A kapcsolódó, önkormányzatokat illető adókra 

(gépjárműadó, építményadó, kommunális adó, iparűzési adó stb.) vonatkozó kalkulációk. A 

munkanélküliségre gyakorolt hatás számszerűsítése.  

 

6) A vállalkozások megalapításához részletes tanulmánytervek elkészítése.  
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FELADAT: Az Esettanulmány I. és II. -ben közölt adatok, valamint a mellékletben 

található kapcsolódó információk alapján, számszerűsítsék a szükséges kocalétszámot. 

Fogadjuk el, hogy a kistérség sertéshús fogyasztása 20 kg/fő/év. A hallgatók team munkában 

dolgoznak. Gyakorlati órák keretében kerül megoldásra az esettanulmány.  

7. „A pénz nem boldogít” a ravaszabbja viszont hozzáteszi ”…de hiánya 

boldogtalanná tesz.” 

 
7.1. Forrást, de hogyan és honnan? 

 

Kritikus, öt évig tartó időszakon van túl a „Buzavirág” Kft. A baj akkor kezdődött, amikor – 

több kedvezőtlen tényező együttes hatásának eredőjeként - a tejtermelő tehenészet 

mélyrepülése kezdődött el, és jelenleg is tart. A korábbi időszakban jelentős fejlesztéseket 

hajtott végre a Kft., de az ágazat jövedelemtermelő képességének nagyfokú romlása miatt, az 

ágazatot fel kellett számolni, hogy hiteltörlesztési kötelezettségének eleget tudjon tenni. A 

döntést komoly szakmai elemzés előzte meg, sorra véve minden lehetőséget, amely 

pénzeszközöket szabadított fel. A likviditási helyzet – hitelezők által is elfogadott - javulása 

jelentős vagyonvesztés és a szakmai, agronómiai szempontok érvényesítésének felhagyása 

árán tudják csak megvalósítani. A helyzet jövőbeni javítása és stabilitása érdekében a 

menedzsment a „kis lépések” stratégiáját tartja járható útnak úgy, hogy a jövőben csak 

szántóföldi árunövény termesztéssel kíván foglalkozni.  A döntéshozók között van olyan, aki a 

szakmai, agronómiai szempontokat mindenek fölé helyezi. 

 

 Nagyarcú Ödön  így nyilatkozott: „ A jövedelmező árunövény termesztés elengedhetetlen 

feltétele, hogy az agronómiai szempontokat maradéktalanul betartsuk. nem engedhető meg, 

hogy a tavaszi vetésű növények alaptrágyázását ne ősszel végezzük. Minden munkát a maga 

idejében kell elvégezni.”  

 

Megfontolt Benő erre így reagált: „Nem vitatom véleményed szakmai megalapozottságát, de a 

jelenlegi helyzetben ennek realizálása komoly finanszírozási problémákat okozhat.”  

 

FELADAT: Ha Önnek kellene átvenni Megfontolt Benő szerepét, hogyan érvelne?   A leírt 

információk alapján mi történt, konkrétan mit tettek a likviditási helyzet javítása érdekében? 

Vajon mit kell az alatt érteni, hogy Ödön véleményének megvalósítása komoly finanszírozási 

problémákat eredményezhet?  

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 

 

1) A vitatott terület behatárolása: 

a) Szántóföldi árunövény termesztés 1050 ha-on folyik, az alábbi vetésszerkezet 

jellemzi az áru növénytermesztést.  

 

 

Megnevezés 
Terület 

ha % 

Búza 450 42,9 

Kukorica 500 47,6 

Repce 100 9,5 

Összesen 1050 100,0 
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b) A tervezett hatóanyag-felhasználás az alábbiak szerint alakul 

 

Megnevezés ha 
N P2 O5 K2

 
O 

kg/ha 

Tárgyévi - Tavasz 

Búza 450 110 - - 

Kukorica 500 170 92 92 

Repce 100 69 - - 

Összesen 1050    

Következő évi – Ősz /Átállás esetén/ 

Búza 360 80 80 80 

Repce 115 70 70 70 

Kukorica 575 42 92 92 

Összesen 1050    

 

 

c) Alkalmazott mono-műtrágyák 

 

Megnevezés Egységár 

(Ft/t) 

Pétisó (MAS 27 m%) 84000 

Kálisó (60 m%) 132500 

MAP (Mono-ammónium-foszfát (11-52 m%) 172000 

 

 

2) A kapcsolódó gazdasági hatások számszerűsítése 

 Csak a kukorica tavaszi vetésű növény. 

 Ennek műtrágya költségét kell számszerűsíteni 

 

Megnevezés Szükséglet Költség 

 algoritmus tonna algoritmus E Ft 

Pétisó  (500*170)=  85000 

(88,5*110)=    - 9735 

84025 

84025/270 

 

 

 

311,2 

 

 

 

311,2*84 

 

 

 

26141 

Kálisó (500*92)/600 76,7 76,7*132,5 10158 

MAP  (500*92)/520 88,5 88,5*172 15222 

Összesen 51521 

 

 

3) Az átállás gazdasági vetületei, illetve hatásai. 

 

 A kukorica összes műtrágya költsége 51521 E Ft 

 Az átállás évében a kukorica alá ősszel kijuttatott műtrágya költsége 

25380 E Ft lenne (10158+15222) 
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      Az átállás évében ez az összeg kétszer jelentkezne. 

     Ha minden egyéb tényezőt változatlannak tekintünk, akkor ezt az összeget  

    finanszírozni kell, forrást kell teremteni.  

 Észre kell venni azt, hogy az átállás a tárgyév eredményére hatással nincs,   

       mivel a többletköltség vagyonná transzformálódik, és a mezei leltárban jelenik  

       meg.  

 Mivel az eredményre hatással nincs, forrása csak a mérleg szerinti eredmény 

lehet. Ha a Kft. mérleg szerinti eredményt realizál, a szabad 

pénzeszközállomány a mezei leltárban kötődik le, tehát fennálló hosszú lejáratú 

kötelezettségeit nem tudja teljesíteni. 

 A mezei leltár a mezőgazdasági vállalatokban tartósan lekötött forgóeszköz 

állomány azaz a forgótőke eleme. Forrása csak az adózott eredmény, illetve 

hosszú lejáratú idegen forrás lehet.   

 

4) Következtetés levonása, javaslat. 

 

„A kapott eredmények alapján a szakmailag indokolt javaslatot megvalósítani nem lehet. A 

pénzügyi helyzetünk stabilizálódása és a szükséges eredmény realizálása esetén, a teherbíró 

képességünket figyelembe véve, azzal összhangban, fokozatosan, több lépcsőben tudjuk csak a 

tavasziak alaptrágyázását ősszel elvégezni. Tehát csak a szakmai szempontok rovására tudjuk 

a fizetési kötelezettségeinkhez szükséges forrást előteremteni. (Azt csak mellékesen jegyzem 

meg, hogy külső forrás esetén – három éves futamidejű forgóeszköz hitel – kamatai sem 

fillérek lennének.” fejezte be érvelését Megfontolt Benő. (Elismerő pillantások kíséretében 

nagy tapsot kapott a kollégáktól).   

 

 

7.2. Olvasni könnyű, de értelmezni már nehezebb 

 

Az „Okosok” Kft. ügyvezető igazgatója Önt kérte meg, hogy az üzleti tervhez készítse el – a 

megadott mérleg alapján – az „Egyéb pénzügyi információk” terv részt.  

 
Megnevezés t=0 t=1 t=2 t=3 

A. Befektetett eszközök 13504 88098 154062 163312 

II. Tárgyi eszközök 13504 83318 149145 145775 

Ingatlanok 800 38157 53270 52232 

Műszaki berendezések 8005 16462 53404 50561 

Egyéb berendezések 566 672 918 719 

Tenyészállatok   28000 41525 42240 

Beruházások 4133 27 28 23 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 4780 4917 17537 

B. Forgóeszközök 52305 139758 134675 234467 

I.  Készletek 30931 68751 84226 104193 

Anyagok 11070 11415 12450 12107 

Állatok - 11407 15260 16081 

Befejezetlen term.és félkész termékek 19537 33441 44332 47044 

Késztermékek 324 12488 12184 28961 

II. Követelések 5557 44823 47620 125733 

IV. Pénzeszközök 15817 26184 2829 4541 

C. Aktív időbeli  elhatárolások 157 9306 10035 423 

ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN 65966 237162 298772 398202 

D. Saját tőke 9597 65270 26128 86412 

I Jegyzett tőke 2340 31580 31580 40080 

III. Tőketartalék -110 0 11088 11088 
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IV. Eredménytartalék 0 7069 33675 -4053 

VI. Mérleg szerinti eredmény 7367 26621 -50215 39297 

E. Céltartalék 0 0 0 0 

F. Kötelezettségek 54622 157288 254576 288298 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 35000 79020 116246 

Megnevezés t=0 t=1 t=2 t=3 

Beruházási és fejlesztési hitelek - 35000 79020 55700 

Egyéb hosszú lejáratú hitelek - - - 40000 

Alapítókkal szembeni kötelezettség - - - - 

Egyéb HLK kötelezettség - - - 20546 

II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 54622 122288 175556 172052 

Vevőtől kapott előlegek   11200 8960 18525 

Rövid lejáratú hitelek 18800 37500 76752 33320 

Rövid lejáratú kölcsönök 29250 - - 15000 

Szállítók 20615 61170 82767 55110 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek -14043 12418 7077 36097 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1747 14604 18068 23492 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 65966 237162 298772 398202 

 
FELADAT: A mérleg adatai alapján:  

 Vázolja fel, hogy mivel foglalkozik a Kft.! 

 Hogyan értékeli a Kft. finanszírozási stratégiáját?   

       (Véleményét mutatószámokkal támassza alá). 

 Mutatószámokkal jellemezze a Kft. 

 Likviditási helyzetét! 

 Jövedelmezőségét! 

 Eladósodottságát! 

 A termelés hatékonyságát! 

 Tőkestruktúra hányadosok mutatókat! 

 Finanszírozási erő mutatóit! 

 

 

 

A MEGOLDÁS ÉS ALGORITMUSA 
 

A szakterület behatárolása: Számviteli ismeretek, nagyvonalú pénzügyi elemzés  

 

Az adatbázis: A mérleg adatai rendelkezésre állnak. A forgóeszközökön belül a forgótőke 

elemeire vonatkozó adatok az alábbiak:  

 

 A forgótőkeként funkcionáló forgóeszközök állomány értéke (E Ft) 

 

Anyagok 10000 11000 11000 11000 

Állatok  (80%)   9126 12208 12865 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 19500 33441 44332 47044 

Késztermékek   12500 12500 12500 

Követelések   25000 25000 25000 

E Ft összesen: 29500 91067 105040 108409 

 

Egy tenyészállat nyilvántartott értéke: 400 E Ft/db. 
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A számítandó mutatók: A feladat tartalmazza a csoportokat. Ezek alapján a számítandó 

mutatók:  

 

 

 

Megnevezés Mutatók számítása 

LIKVIDITÁSI HELYZET 

Likviditás I. 
RLK

PE-ÉPPE
FT



 

Likviditás II. 
RLK

KÖV -KÖVÉPPE
FT



 

Likviditás III. 
RLK

FE -FE
FT

 

 

PE: Pénzeszközök  

 

ÉP: Értékpapírok 

KÖV: Követelések FE: Forgóeszközök 

PEFT :Pénzeszközök forgótőkeként funkcionáló állományértéke 

KÖVFT : Követelésállomány forgótőkeként funkcionáló 

állományértéke 

FT :     Forgóeszközök forgótőkeként funkcionáló 

állományértéke 

 

JÖVEDELMEZŐSÉG 

ROE (Return on Equity) 100

Saját töke

eredményAdózott 
  

ROA (Return on Assets) 100
eszköz Összes

eredményAdózott 
  

ROI (Return on Investment) 100
 töke/ /ÖsszesőkeLekötött t

eredményAdózott 
  

 

ELADÓSODOTTSÁG 

Megnevezés 
Mutató 

 

Adósság-állomány aránya 100

Saját tökeományAdósságáll

ományAdósságáll




 

Saját tőke aránya 100

Saját tökeományAdósságáll

Saját töke




 

Adósság-állomány fedezettsége 100

ományAdósságáll

Saját töke
  

Tőkeerősség 100

forrás Összes

Saját töke
  

Saját tőke változása I. 100

Saját töke

eredmény szerinti Mérleg
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Saját tőke változása II. 100

ökeJegyzett t

eredmény szerinti Mérleg
  

Saját tőke – jegyzett tőke aránya 100

ökeJegyzett t

Saját töke
  

Megnevezés 
Mutató 

 

Kötelezettségek aránya 100

forrás Összes

ségekKötelezett
  

Befektetett eszközök fedezete I. 
100

eszközökt Befektetet

Saját töke
  

Befektetett eszközök fedezete II. 
100

eszközökt Befektetet

köt. lej.Hosszú Saját töke



 

Forgótőke fedezettsége 

100

keForgót ő

őkeforgót Nettó

  

TŐKESTRUKTÚRA HÁNYADOSOK 
 

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya 
ségekKötelezett

HLK
 

Hitelarány 
ÖE

ÖH
 

FINANSZÍROZÁSI ERŐ Csak a mérleg alapján nem számítható 

A TERMELÉS HATÉKONYSÁGA Csak a mérleg alapján nem számítható 

 

 

Észre kell venni, hogy egyes mutatók számításához ismerni kell a Nettó forgótőke értékét, 

illetve a tervezett forgótőke (FT) értékét is.  

 

NFT -3907 12172 -48914 39346 

 

 

 

A mutatók értékei: 

 

Megnevezés t=0 t=1 t=2 t=3 

JÖVEDELMEZŐSÉG 

ROA 11,2 11,2 -16,8 9,9 

ROE 76,8 40,8 -192,2 45,5 

ROI 17,1 14,9 -19,4 14,5 

ELADÓSODOTTSÁG 

Adósságállomány aránya 0,0 34,9 75,2 57,4 

Saját tőke aránya 100,0 65,1 24,8 42,6 

Adósság állomány fedezettsége 0,0 186,5 33,1 74,3 

Tőkeerősség 14,5 27,5 8,7 21,7 

Saját tőke változása I. 76,8 40,8 -192,2 45,5 

Saját tőke változása II. 314,8 84,3 -159,0 98,0 
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Saját tőke-jegyzett tőke aránya 24,4 48,4 120,9 46,4 

Kötelezettségek aránya 82,8 66,3 85,2 72,4 

Befektetett eszközök fedezete I. 71,1 74,1 17,0 52,9 

Befektetett eszközök fedezete II. 71,1 113,8 68,3 124,1 

Megnevezés t=0 t=1 t=2 t=3 

FTF -13,2 13,4 -46,6 36,3 

TŐKESTRUKTÚRA HÁNYADOSOK 

HLK aránya 0,0 22,3 31,0 40,3 

Hitelarány 72,8 30,6 52,1 41,3 

LIKVIDITÁSI HELYZET 

Likviditás I. 0,29 0,21 0,02 0,03 

Likviditás II. 0,39 0,38 0,14 0,61 

Likviditás III. 0,42 0,40 0,17 0,73 

Likviditás II. (Nem korrigált) 0,39 0,58 0,29 0,76 

Likviditás III. (Nem korrigált) 0,96 1,14 0,77 1,36 

     A jelzett értékekkel vigyázni! Érdekes információt hordoznak, 

    sok mindent magyaráznak.  

 

Mit mutat a mérleg?  

A mérleg adatai alapján egyértelműen látható, hogy a Kft. a t=0. évben csak szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozott. A első évben a forgóeszközök között és a befektetett 

eszközök is megjelentek az állatok. A megadott ár alapján a tenyészállatok létszáma 70 db 

(28000:400). A Kft. tehát egy komplett tehenészeti telepet vásárolt meg. Ez a t=1. év 

vagyonstruktúrájában egyértelműen látszik.(Befektetett eszközök struktúrája, mezei leletár, 

készterméke állománya jelentősen növekedett. A vásárlást részben hosszú lejáratú hitellel 

finanszírozta. A t=2 évben a tenyészállatok létszáma nőtt. Az ár ismeretében kb. 30 db-bal. 

Így a tehenészet létszáma 100 db lett. Ehhez újabb hosszú lejáratú hitelt vett igénybe. A Kft. 

pénzügyi stabilitása szempontjából kiemelendő mutatók az eladósodottság és a beruházás 

finanszírozási stratégiára gyakorolt hatásának értelmezése és minősítése. Ehhez az FTF 

mutató használható. Ennek értékei egyértelműen mutatják, hogy a Kft. agresszív 

finanszírozási stratégiát folytat. Ennek mértéke olyan fokú, hogy a t=0 és a t=2. évben a NTF 

negatív. Indokolt tehát a befektetett eszközök fedezettsége hiánymutató számítása is.  

 

 

Befektetett eszközök fedezettsége hiányának mutatója (%) 100

BFE

NFT -


 
 

Megnevezés t=0 t=1 t=2 t=3 

Befektetett eszközök fedezettsége hiányának mutatója (%) -28,9 - -31,7 - 

 

A t=4. évben újabb hosszú lejáratú forrásokat kellett bevonnia, de agresszív finanszírozási 

stratégiája továbbra is fennmaradt, hisz a FTF mutató értéke csak 36,3% 

 

A Kft. mérlege valós helyzetet tükröz. A menedzsment jelentős kapcsolati tőkével 

rendelkezett, a forrásbevonásokban ennek óriási szerepe volt.  Egyébként a tehenészeti ágazat 

mélyrepülése következett be és a Kft. csődbe ment. Felszámolásra került és jogutód nélkül 

megszűnt.  
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FELADAT: A pénzügyi mutatókat számszerűsítsék, és azokat szövegesen értékeljék. 

Fókuszáljanak az egyes pénzügyi mutatók között fennálló ok-okozati összefüggésekre. A 

feladatot önállóan kell elkészíteni, és a megadott határidőre leadni.  

 

8. Egy kiállítás képei - amit minden Érintettnek meg kell néznie 

 

Valószínűsíthető, hogy e fejezet címe sokak számára – első látásra – nem érthető, hogy 

vajon miről is van, illetve lesz szó. Más keretek között, de már 

valóban önállóan kell megoldani a feladatot. Egy kiállításra 

invitálom Önöket – a belépőjegy ingyenes – bonuszként kapják az 

érintettek, úgy is fogalmazhatók, hogy a cég ajándéka. A feladat  a 

cég főnöke által írt levélben olvasható. A levél az alábbi:  

 
 

Kedves Munkatársam! 

Ön előtt is ismert vállalatunk küldetése, a jövőre vonatkozó stratégiánk. Mindezek csak akkor nyernek 
értelmet, ha valamennyi érintett azonosulni tud vele, elfogadja céljainkat és annak érdekében cselekszik. 
Annak ellenére, hogy a korábbi évekhez viszonyítva több kedvezőtlen változás együttes hatásának 
eredőjeként – válság, piaci lehetőségeink szűkülése stb. – romlottak a természetbeni juttatások adásának 
feltételeinek megteremtése érdekében - úgy ítélem meg-, hogy a vállalat vezetése igyekezett – a szűk 
mozgástéren belül – lehetőségeinkhez mérten mindent megtenni.  
A kiállítás megtekintésére hívom meg Önt is. (A jövőt illetően, a tervezett megbízása miatt lenne fontos a 
kiállítást megtekintenie.)  Kérem, hogy az adott szervezeti egység titkárságán vegye fel a belépőjegyét.  A 
kiállítást a felső szintű vezetés már megtekintette. Ugyanazzal a kéréssel fordulok Önhöz is, mint 
vezetőtársaimhoz.  
Kérem Önt, hogy a kiállítás képeinek megtekintése után válasszon ki egy képet, ami az Ön számára a 
legizgalmasabb volt. A képnek adjon egy olyan címet, ami egyértelműen kapcsolható valamilyen tanult 
ismeretanyaghoz – természetesen a képen látottakkal összhangban, azzal koherens. (Mivel mindannyian 
ismerjük a magyar nyelv szólásait és közmondásait, „Ahány ház, annyi szokás”, „ Nem vagyunk egyformák” 
„Az egyetemi hallgató mindig a könnyebb ellenállás irányába halad” – természetesen nem Ön miatt – 
fontosnak tartom hangsúlyozottan megemlíteni - , hogy egy képet minden érintettnek választania kell.  
A kiállításról visszatérve – az osztályvezetője – felkeresi Önt, hogy bemondja a kép illetve boríték számát, 
és elkérje a képnek Ön által adott címet. Felhívnám szíves figyelmét arra, hogy már a kép címe is 
figyelembevételre kerül az Ön jövőbeni megbízatásának mérlegelésénél.    
A  kép kiválasztása után kerül felbontásra a boríték a feladat megjelölésével.  
Ez a feladat képezi a félév számonkérését. A témát 5-10 oldal terjedelemben kell feldolgoznia, és 10 perces 
előadás keretében ismertetni. A feladat megoldásához annyi segítséget kap, hogy a borítékban szereplő lapot 
megkapja, és azon a témához kapcsolódó fogalmak, kifejezések, összefüggések , szóval a téma feldolgozását 
megkönnyítendő írott szövegrészek lesznek.. 
Kellemes szórakozást kívánva, üdvözlettel: 
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1. 

TULAJDONOS 

Kép címe: A pénz mindenek felett? 

A kép címe: A pénz szerepe, funkciói a vállalatban és a vállalat és 

környezete közötti kapcsolatokban 
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2. 

Kép címe: Variációk egy témára 

A kép címe:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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3. 

Kép címe: Valóban okos és macsó is vagyok? 

A kép címe:………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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4. 

S

T

A

R

T 

Kép címe: Az amatőr és a profi 

A kép címe: ……………………………………………………………………… 
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5

. 

Képcíme: Itt a termék az, aminek lennie kell. 

A kép címe:………………………………………………………………… 
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6. 

Képcíme: Gyerünk, gyerünk nyakkendős urak!!!!! 

A kép címe:………………………………………………………………… 
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7. 

Kép címe: Végre megvan a célravezető „színvilágunk” 

A kép címe:…………………………………………………………………. 

Végre 

megvan…. 
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8. 

Kép címe:  A Pusle egy jó és eredményes játék 

A kép címe:…………………………………………………………………. 
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Kép címe: „Nagyon szeretem a málnát” (Vigyázat! A látszat néha csal!!!) 

A kép címe:…………………………………………………………………. 

9. 
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Kép címe:  Nem félek a hidegtől sem, meg a……mert- 

mezőgazdasági vállalakozó vagyok 

A kép címe:………………………………………………… 

……………………………………. 

10

. 

http://www.valyogveto.hu/termekkepek/035Matty%20019.jpg
http://www.valyogveto.hu/termekkepek/035Matty%20019.jpg
http://szegedma.hu/images/biogazeromu120321/bigazeromu30_gs.jpg
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.alternativenergia.hu/tudjmegtobbetimages/Copy_of_982557_30144336.jpg&imgrefurl=http://www.alternativenergia.hu/wp-content/themes/alternativenergia/tudjmegtobbet.php?catid=9&h=513&w=901&sz=140&tbnid=A-RfEHIb72rAhM:&tbnh=69&tbnw=121&prev=/search?q=v%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1+k%C3%A9pek&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=v%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1+k%C3%A9pek&usg=__hVESHBwMzYU0tytruoI_4PsO0AY=&docid=5u8Y-P4B3__e6M&hl=hu&sa=X&ei=pmejUPC4IsbDtAbyi4HQBw&sqi=2&ved=0CCYQ9QEwAg&dur=1435
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Kép címe: „Nem érdekel, hogy milyen áron, de a szomszéd se zavarjon! 

Kép címe:………………………………………………………………………….. 

 

11

. 

Mi is szeretnénk ám..!! 

T

Á

M

A

D

Á

S 

Ilyet is tudunk ám!!!! 

http://greenfo.hu/uploads/galeriak_kepek/53/5333/teljes.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Meat_eater_ant_feeding_on_honey02.jpg&filetimestamp=20061228025248
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Meat_eater_ant_feeding_on_honey02.jpg&filetimestamp=20061228025248
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=470429033007934&set=a.470415209675983.124955.470413183009519&type=1&relevant_count=1
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1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEUROP színhústartalom alapján történő vágósertés minősítés. A levágás után a hasított sertéseket (50-120 kg 

között) a következők szerint sorolják osztályba: 

Színhústartalom a hasított hidegsúly %-ában       Osztály 

60% vagy több       S 

60% és 55% között      E 

55% és 50% között      U 

50% és 45% között      R 

45% és 40% között      O 

40% vagy kevesebb      p 
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2. melléklet 

 

 

 

 

 

A sertés húsipari minősítési rendszere 
   Forrás: Polgár (2012) kézirata alapján a szerző 

 

 

(A vonalkázott az értékes, a fehér részek a kevésbé értékes részek. a - sonka (25%), b - karaj (12%), c - 

hátszalonna (4%), d - tarja (7,5%), e - tarja, szalonna (1,4%), 1. köröm (1,4%), 2. csülök (3,5%), 3. szűzérme 

(1,6%), 4-5. dagadó (16,5%), 6. oldalas (14,5%), 7. szegy (3,5%), 8. lapocka (12,5%), 9. csülök (3,1%), 10. 

köröm (0,7%), 11. toka (2,7%), 12. fej (4,5%)). 
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3. melléklet  

 

A sertés húsípari bontása 

 

 

Kihozatal 

Megnevezés % kg 

Tarja 6,5 65 

Karaj 11 110 

Oldalas 13,1 131 

Dagadó 15,1 151 

Lapocka 11,5 115 

Comb 23 230 

Köröm 1,8 18 

Farok 0,4 4 

Csülök 3,2 32 

Fej 4,2 42 

Szűzpecsenye 1,4 14 

Összesen 91,2 912 

Szalonna/Hát, toka/ 7,5 75 

Bőrke 1,3 13 

MINDÖSSZESEN 100,0 1000 

Belsőség 4 40 

 

Megnevezés 

Kihoza-

tal 

Vágás,da-

rabolás 

Fogyasztói ár 

ÁFA-nélkül 

kg   Ft/kg eFt 

Tarja 65   910 59150 

Karaj 110   1020 112200 

Oldalas 131   940 123140 

Dagadó 151   950 143450 

Lapocka 115   950 109250 

Comb 230   980 225400 

Köröm 18   400 7200 

Farok 4   320 1280 

Csülök 32   760 24320 

Fej 42   220 9240 

Szűzpecsenye 14   1380 19320 

Összesen 912     833950 

Szalonna/Hát, toka/ 72,2   430 31046 

Bőrke 13   360 4680 

Bontási veszteség 3,3       

MINDÖSSZESEN 1000,0     869676 

Belsőség 40   420 16800 

VÉGÖSSZESEN       886476 
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4. melléklet. AZ IPARVÁLLALAT KÉSZLETÁLLOMÁNYÁNAK HAVONKÉNTI 

ALAKULÁSA (M Ft) 

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XI. XII. 

Anyagok 1075 967 927 944 1089 1259 1297 1490 1505 1133 1029 839 

Átlagos  anyagkészlet 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 4 6 10 40 28 43 37 27 59 31 21 12 

Átlagos befejezetlen term. és és félkész ter. 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Késztermék 730 732 756 690 971 1001 1287 1113 878 812 809 729 

Átlagos késztermék készlet 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 

   

Készletek 1809 1705 1694 1675 2088 2303 2621 2630 2442 1976 1860 1580 

Átlagos készletérték 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 

             

             5. melléklet.  Az iparvállalat követelésállományának havonkénti alakulása (MFt) 

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XI. XII. 

Követelések áruszállításból és szolg-ból 937 902 1305 1312 1325 1476 1469 1355 1391 1632 1503 1100 

Éves átlagos követelésállomány  1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 1309 

Követelés kapcsolt vállalkozással szemben 65997 67811 64934 64969 62389 61736 59696 61651 62732 67883 72883 76596 

Éves átlagos követelésállomány 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 65773 

Egyéb követelések 5372 5876 6146 6474 7067 7367 7671 7462 7721 7440 6575 4192 

 Követelésállomány 72305 74588 72385 72756 70781 70579 68836 70467 71844 76955 80962 81888 

Éves átlagos követelésállomány 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 6614 
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6. melléklet.  Az iparvállalat vagyonmérlege  (M Ft) 

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XI. XII. 

A. Befektetett eszközök 13131 12971 12808 12741 12750 12631 12743 12639 12683 12668 12635 13370 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 102 103 107 106 105 102 101 107 105 102 102 98 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 13012 12868 12685 12618 12629 12512 12626 12516 12561 12549 12516 13253 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 

B. Forgóeszközök 74314 76126 75618 75553 73260 73022 71608 73226 75905 81320 85547 83785 

B. Forgóeszközök 74314 76126 75618 75553 73260 73022 71608 73226 75905 81320 85547 83785 

I. KÉSZLETEK 1809 1705 1694 1675 2088 2303 2621 2630 2442 1976 1860 1580 

Anyagok 1075 967 927 944 1089 1259 1297 1490 1505 1133 1029 839 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 4 6 10 40 28 43 37 27 59 31 21 12 

Késztermék 730 732 756 690 971 1001 1287 1113 878 812 809 729 

Áruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Készletekre adott előlegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. KÖVETELÉSEK 72305 74161 72385 72756 70781 70579 68836 70467 71844 76955 80962 81888 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 937 902 1305 1312 1325 1476 1469 1355 1391 1632 1503 1100 

Követelés kapcsolt vállalkozással szemben 65997 67811 64934 64969 62389 61736 59696 61651 62732 67883 72883 76596 

Egyéb követelések 5372 5449 6146 6474 7067 7367 7671 7462 7721 7440 6575 4192 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 200 260 1540 1123 391 140 150 129 1618 2390 2726 317 

C. Aktív időbeli elhatárolások 148 318 418 307 413 522 832 812 946 1178 624 375 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 87593 89415 88844 88601 86424 86175 85182 86678 89534 95166 98806 97529 

D. Saját tőke 69435 69972 70815 70480 69581 69293 69294 70924 71956 76498 81291 59466 

I. JEGYZETT TŐKE 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 

III. TŐKETARTALÉK 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 65989 65989 65989 65989 65989 65989 65989 65466 65466 65466 65466 58826 
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VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2805 3342 4185 3850 2951 2663 2665 4817 5849 10392 15184 0 

E. Céltartalékok 657 1844 2164 2097 1862 2204 1934 1339 1130 -607 -1524 442 

F. Kötelezettségek 17120 16773 15272 15442 14610 14485 13867 14340 16094 18869 18813 37348 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9301 8733 7848 7811 7446 7171 7090 7747 8485 10275 10120 9396 

Beruházási és fejlesztési hitelek 9301 8733 7848 7811 7446 7171 7090 7747 8485 10275 10120 9396 

II. RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 7818 8040 7425 7631 7164 7315 6778 6593 7610 8594 8692 27953 

Rövid lejáratú hitelek  2937 2898 2478 2467 2351 2264 2239 2446 2679 3245 3196 3007 

Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból 1173 1436 1297 1092 1339 1657 1612 1706 1619 1618 1425 1469 

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt  váll. 

szemben 3474 3326 3465 3892 3280 3211 2742 2264 3116 3374 2603 23289 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 234 380 185 182 193 182 186 178 196 357 1468 189 

G. Passzív időbeli elhatárolások 381 826 594 582 371 193 87 76 353 406 227 273 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 87593 89415 88844 88601 86424 86175 85182 86678 89534 95166 98806 97529 

 

7. melléklet. Az iparvállalat eredményének havonkénti alakulása (M Ft) 

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. XI. XI. XII. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele (01.) 177 187 186 214 199 191 205 90 148 148 310 89 

Export értékesítés nettó árbevétele(02) 6891 6037 6075 6652 5408 5184 3916 3469 4970 4581 9094 2296 

Értékesítés nettó árbevétele(01+02) 7068 6224 6261 6866 5608 5375 4121 3559 5119 4729 9404 2385 

Aktivált saját teljesítmények állományváltozása -512 50 59 14 281 86 315 -173 -186 -69 -65 -289 

Egyéb bevétel 1 9 3 4 8 19 16 33 23 158 3 1452 

Összesen 6557 6283 6322 6885 5897 5479 4453 3419 4957 4818 9342 3548 

Anyagköltség 3805 4017 3629 4089 3554 3278 2823 2148 3062 2948 2594 540 

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 419 397 423 716 363 347 595 512 543 648 368 -642 

Egyéb szolgáltatás értéke 10 6 10 18 9 9 11 10 10 -9 4 11 

ELÁBÉ 5 2 6 54 2 2 3 18 18 14 2 32 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 4238 4423 4068 4877 3928 3636 3432 2689 3633 3601 2968 -58 
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Bér 289 286 299 294 261 295 293 284 311 268 200 258 

Személyi jellegű egyéb kifizetés 44 72 56 51 54 50 69 66 67 36 70 54 

Bérjárulékok 93 90 98 94 97 94 96 95 95 103 124 87 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 426 448 453 438 412 439 458 444 473 407 394 399 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 233 217 241 268 254 240 268 302 279 253 240 246 

EGYÉB RÁFORDÍTÁS -907 1530 658 115 -158 469 -180 -689 -112 -1375 -691 4195 

ÜTE 2567 -335 903 1187 1461 695 476 672 683 1932 6431 -1233 

Pénzügyi  műveletek bevétele 1812 1419 -3 1297 1742 735 440 2150 1814 5429 508 3514 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 382 515 459 3156 3078 1558 1354 822 1283 2365 817 604 

Pénzügyi műveletek eredménye 1430 904 -461 -1859 -1335 -822 -914 1328 531 3064 -309 2910 

Szokásos vállalkozói eredmény 3997 569 441 -673 126 -128 -438 2000 1214 4996 6121 1677 

Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendkívüli ráfordítások 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Rendkívüli eredmény 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Adózás előtti eredmény 3997 569 440 -673 126 -128 -439 2000 1214 4996 6121 1677 

Fizetendő adó 757 33 222 79 -222 -8 -66 370 181 508 1388 154 

Mérleg szerinti eredmény 3240 536 219 -752 347 -119 -373 1629 1032 4488 4733 1523 

 

 

 

 

 

 

 

 


