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Előszó
A Gazdasági agrármérnöki, a Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc. szakok
tananyagfejlesztésére elnyert TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0029. sz. pályázat fontos
szakmai vállalását képezi az említett szakokra vonatkozóan, a kreditbeszámítással – más
képzési ágról - érkező és felvett hallgatók felzárkóztatása. Az oktatási tapasztalataink alapján
egyértelmű vált, hogy a felzárkóztatás gyakorlati megvalósítása nem realizálható úgy, hogy
tantárgyi struktúrában gondolkodunk. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a szükséges, de hiányzó
szakismereteket az érintett hallgatók a kapcsolódó tantárgyak felvételével abszolválják. A
kapcsolódó jogi szabályozás keretei – hogy a felzárkóztatást az első év végégig teljesíteni kell
– sem teszik ezt lehetővé. A gyakorlati megvalósítás tehát csak modul rendszerben valósítható
meg.
A felzárkóztató modulok, illetve az ezen ismereteket lefedő tantárgyak ismeretanyagát olyan
tankönyvek tartalmazzák, amelyek integrált szemléletben íródtak, komplexen tartalmazzák
azokat a legfontosabb szakmai ismereteket, amelyekre az MSc. szakok ismeretanyagai
épülhetnek. A Mezőgazdasági vállalatok és ágazatok gazdaságtana, gyakorlati jegyzet is e
felzárkóztató modulok egyik tankönyve. Ismeretanyaga tehát azokat a legfontosabb
összefüggéseket tárgyalja, amelyekre az MSc. szakok alapoznak, illetve alapozhatnak.
A tankönyv stílusa a komplexitásra való törekvés mellett, az alapvető ok-okozati
összefüggések megértését helyezi előtérbe, ezért valamennyi ilyen összefüggést példák
segítségével is igyekszik megvilágítani. A számviteli ismereteket tartalmazó 5. fejezet
lényegre törően, csak a vagyonmérleg szintjén értelmezi az összefüggéseket. Ez azonban
elegendő ahhoz, hogy megértsük a számviteli rendszer lényegét, ami ahhoz is szükséges, hogy
az egyes gazdaságtani ismeretek megértését megalapozzuk. A kapcsolódó pénzügyi
ismereteket nem tárgyaljuk, azokra csak utalunk, mivel a területet tartalmazó ismeretek
felzárkóztatása a Vállalati pénzügyek – elméleti és gyakorlati tankönyvben - került megírásra.
Azt is fontos szempontként kellett kezelni, hogy az ismeretanyagban vannak olyan részek,
alapvető ok-okozati összefüggések, amelyek oktatásánál illetve elsajátításánál, nincs
különbség, illetve nem lehet különbség a BSc. és MSc. szintek között. A kommunikáció,
annak alapvető ismeretanyaga jó példa az előzőek érzékeltetésére. BSc. szinten a tanagyag
azzal zárulna, hogy ha a tanárt fogadóóráján problémámmal felkeresem, mielőtt a szobájába
bemegyek, kopogni kell. MSc. szinten sajátítom majd el a további teendőket, akkor léphetek
csak be, ha azt hallom „tessék bejönni”. Belépés után bemutatkozom, stb.

Keszthely, 2012.

a Szerkesztő
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1. A termelési/értékteremtő folyamat kibocsátása, az output számbavétele
1.1. A hozam és output előállításának színterei
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; gyümölcsérése, 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 továbbiakban a termelés fogalmán a termék és szolgáltatás
előállítását egyaránt értjük. A termelési folyamatok, mint vállalkozási tevékenységek a
vállalatban zajlanak. A vállalat a vállalkozási tevékenység folytatásának szervezeti kerete és
mint gazdasági rendszer is értelmezhető. A rendszer értelmezését segítik az 1. ; 2. és 3.
ábrák. A kapcsolódó fogalmak az alábbiakban összegezhetők:
Rendszer: Különböző, sajátos tulajdonságokkal rendelkező elemek (részek) integrált egysége.
Benne az elemek egymással valódi kölcsönhatásban vannak és ennek eredményeként az egész
rendszerre jellemző új tulajdonság jelenik meg. A rendszerre jellemző új tulajdonságok a
mindennapi szóhasználatban használt fogalmakban is visszatükröződnek. Számos példát lehet
erre hozni:

FA

FASOR

ERDŐ

1. ábra. A rendszer és elemei
Kérdésként fogalmazható meg, hogy az erdőre miért nem azt használjuk, hogy; sok fa?
Nyilvánvalóan azért, mert az erdő egy biológiai rendszer és a környezetre gyakorolt hatása,
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mint rendszernek egyértelműen jelentkezik (pl. esőerdők szerepe). A 2. ábra egy hófogót és
„működését” mutatja. A kapcsolódó kérdés: Mikor fogja a hófogó a havat? (Azaz mikor
„működik” a hófogó?

Egy hófogó (1 m széles)

Forrás:http://www.google.hu/hófogó kép alapján szerkesztve a szerző által

2. ábra. A rendszer és működése
A hófogó akkor „működik” azaz fogja a havat, ha elemei érintkeznek, vagyis kölcsönhatásban
vannak egymással. Tehát rendszerként funkcionál. Az elmondottak alapján belátható, hogy
az értékteremtő folyamatok – azaz a termelési folyamatok - is rendszerként viselkednek,
mégpedig termék előállítási rendszerként. A búzatermesztés elemei, a vetőmag, talaj,
műtrágya, növényvédőszer, erő és munkagépek, időjárás (hőmérséklet, napfény, csapadék
mennyisége stb.) és a humán erőforrás, azaz az ember. A rendszer elemei kölcsönhatásának
eredményeként – kötött algoritmusok zajlanak a folyamatban – egy szem vetőmagból
aratáskor több búzaszemet kapunk. A kölcsönhatást az ember biztosítja, a kölcsönhatás
eredménye a termesztés technológiája.
Technológia – rendszerszemléletű felfogásban – nem más, mint a termelési folyamat
lefolytatásához szükséges tényezők (elemek) előre meghatározott algoritmusok szerinti
összekapcsolását biztosító végrehajtási mód, eljárás.
A vállalat is értelmezhető rendszerként, mégpedig a vállalat gazdasági rendszer.
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Gazdasági rendszer: A legbonyolultabb társadalmi mozgásforma. Az a rendszer a gazdasági
rendszer, amely képes gazdasági tevékenységet folytatni. Az ismeretanyag tárgyalásánál a
továbbiakban is a rendszerelméletet követjük. A vállalatra, mint rendszerre vonatkozó
legfontosabb sajátosságait a 3. ábra foglalja össze.
Ahogy ez az ábra alapján látható, a vállalat környezetétől nem izolált egység, azzal szoros
kapcsolatban van. A vállalatba inputok áramlanak be, amelyeket a termelésben betöltött
szerepe alapján csoportosítottunk és értelmezünk.(Lásd: Előadás ismeretanyag). A vállaltban
zajló folyamatok egyik nagy csoportját a termelési folyamatok alkotják, ezeket
reálfolyamatoknak nevezzük (Lásd. Mikro ökonómia). A reálfolyamatok egyidejűleg
pénzügyi, azaz nominál folyamatokat gerjesztenek, melyek pénzáramlásokban kelnek életre.
A pénzáramlás azt jelenti, hogy valahonnan, valamikor, valamennyi pénz áramlik, mozog.
Műtrágyát rendelünk, ez által tartózásunk keletkezik, azaz pénzügyi folyamat indult el,
gerjesztődött. Amikor a számlát kiegyenlítjük, a vállalatból tényleges pénz áramlik ki, ami
tehát végleges pénzkiadást jelent, azaz a vállalat pénzeszközei csökkenek. Ha értékesítés
történik, követelésünk keletkezik a vevővel szemben. Ha a vevő átutalja az áru ellenértékét,
pénz áramlik be a gazdaságba, bevételhez jutunk. A bevétel tehát pénzeszközök gyarapodását
jelenti. A reál és nominál folyamatok időbeni szétválását a pénz, fizetési eszköz funkciója teszi
lehetővé. A pénz, mint összekötő kapocs nélkülözhetetlen a vállalatban zajló, de a vállalat és
környezete közötti kapcsolatokban is. Eddigi szakmai ismereteink alapján tudjuk, hogy a
vállalat és környezete között szoros kölcsönhatás áll fenn. E kölcsönhatások színtere a piac. A
piacokat az áru alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
 Árupiac
- Termelési tényezők piaca
- Fogyasztási cikkek piaca
 Pénzügyi piacok
- Pénzpiac
- Tőkepiac
A vállalat, inputjait a termelési tényezők piacán szerzi be, outputjait a fogyasztási cikkek
piacán realizálja. A vállalat és a piacok közötti zavartalan működésnek fontos feltétele, hogy a
pénz, mint összekötő kapocs, szabad pénzeszköz – „guruló forint” – formájában jelen legyen.
A termelési eszközök piaca és a felvevő piacok a reáltőke piacai. E piacok azon
teljesítménykapcsolatok révén teremtenek tehát a vállalat számára forrásokat, amelyek a
szállítók és a vállalat között (áruvásárlás miatt), illetve a vállalat és a vevők között (áru és
szolgáltatások értékesítése) alakulnak ki.
1.2. A hozam és output értelmezése és mérése
A vállalatba beáramló inputok a termelési folyamatokban transzformálódnak outputokká. Az
outputok előállításának célja végső soron emberi szükségletek kielégítése. A szükségletek
kielégítése – ahogy azt eddigi tanulmányaik során látták – anyagi javakkal és
szolgáltatásokkal történhet. Az anyagi javak konkrét termékek formájában jutnak el a
fogyasztóhoz, ugyanakkor a szolgáltatásokkal történő szükséglet-kielégítés, fizikailag nem
megfogható, és pl. a tiszta szolgáltatások esetében – pl. egy hajvágás esetében - a fogyasztó
megy a szükséglet kielégítésének helyére.
Belátható, hogy a vállalat/ok/ és a fogyasztó érdeke közös, abban a vonatkozásban, hogy a
szükséglet kielégítés folyamata zavartalan legyen. Ennek viszont nemcsak az a feltétele, hogy
9
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3. ábra. A vállalat, mint gazdasági rendszer és környezete
Pénzáramlás

Információáramlás
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az ellátási lánc érintettjei között fennálló kooperációs vagy integrációs kapcsolatok
működjenek problémamentesen, hanem az is, hogy a vállalaton belüli munkamegosztás, a
koordináció kialakítása, azaz az értéklánc is zavartalanul működjön. Ellátási lánc. A
gazdasági tevékenységek vertikálisan összekapcsolódó sorozata adott fogyasztói igény
kielégítésére. Értéklánc. A vállalaton belüli tevékenységek kapcsolatát jelenti.
A vázolt kölcsönhatásokból következik, hogy a vállalat működése nem lehet esetleges, azt
menedzselni kell. A menedzsment olyan tevékenységet jelent, amely az emberi-, fizikai-,
pénzügyi és információs erőforrások tervezését, szervezését, irányítását, vezetését és
ellenőrzését foglalja magában a szervezet céljainak eredményes megvalósítása érdekében.
Transzformáció. A rendszer működésének lényege, melynek keretében az inputok teljesen
vagy részben átalakulnak.
Kibocsátás. Termelési folyamat során előállított termékek összessége, amelyet értékesít a
vállalkozás vagy működése során megváltozott formában felhasznál.
Output. A tárgyi jellegtől függetlenül bármi, ami a rendszerből, a vállalatból, annak
működése során vagy a működés befejezésekor kikerül a rendszer környezetébe. A vállalat
szempontjából különböző outputokat különböztetünk meg:
Hozam. Adott idő alatt előállított termékek, termények, szolgáltatások természetes
mértékegységben kifejezve.
 A termék a termelési folyamat tárgyi formát öltött eredménye, amely szükséglet
kielégítésére alkalmas. Azaz output, amelyért a termelési folyamatot elindítjuk és
ellátjuk a kapcsolódó menedzsment funkciókat. A szükséglet-kielégítés
folyamatában betöltött szerepe szerint a termék lehet;
 Fogyasztási cikk, pl. kenyér, tej
 Termelési eszköz pl. húsdaráló, mosogató gép
 A szolgáltatás-termék, A termék definíciója a szolgáltatástermékre is igaz. Tehát
a szolgáltatás is szükségletet elégít ki, de nem ölt anyagi formát. Például. gépi
szolgáltatás a betakarítás, kombájnozás, stb.
 A termelés céljával összefüggő output a főtermék, vagy vezértermék.
pl. búza, kukorica, sertéshús, gyapjú stb.
 A mezőgazdaságban vannak olyan termelési folyamatok, amikor többféle
főtermék keletkezik. Ezeket a termékeket ikertermékeknek nevezzük. Például a
juhászatban a gyapjú mellet keletkezik tej, hús, a tehenészetben tej és borjú, a
lucerna egy gazdasági évben hasznosítható; szénaként, zöld lucernaként,
szenázsként, de magot is nyerhetünk.
A termék az ellátási láncban elfoglalt helye/pozíciója alapján lehet:




Fogyasztói végtermék a termékpálya végpontján jelentkező termék, amely
közvetlen emberi szükségletet elégít ki.
Közbenső v. átmeneti termék, a termékpálya egyes szakaszainak határán
található termék (nyersanyag, félkész termék stb.)
Vállalati végtermék, az a közbenső vagy fogyasztói végtermék, amely a vállalatot
elhagyja, értékesítésre kerül.

Az elmondottakat a 4. ábra szemlélteti.
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4. ábra. A hozam rendeltetés szerinti csoportosítása
Árutermék: A transzformációs folyamatok során létrejövő outputok összessége, melyek a
termelési folyamat végén elhagyják a vállalatot.
Sok olyan termelési folyamat van, amelyben a termék /főtermék, vezértermék/ mellett
melléktermék is képződik. A melléktermék a fő/vezértermék keletkező termék, amely
hasznosítható – felhasználható, vagy értékesíthető. Értéke lényegesen kisebb, mint a termék
értéke.
FELADAT: Soroljon fel olyan termék-előállítási rendszereket, ahol hasznosítható
melléktermék keletkezik. A szolgáltatásokat előállító termék-előállítási rendszerekben van-e
ilyen eset?
FELADAT: Az előzőekben értelmezett fogalmakat társítsa abból a szempontból, hogy a
makroszinten használt fogalmaknak melyik lesz a vállalati szinten használt fogalmak
megfelelője.
A termelési folyamat további sajátossága lehet, hogy a termék mellett hulladék képződik. A
hulladék nem tévesztendő össze a melléktermékkel. Ilyen hulladék keletkezik például a
vendéglátásban, az ételmaradék, ültetvényeknél a metszés eredményeként a nyesedék, ha az
nem kerül hasznosításra, stb. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hulladékok sok esetben
veszélyes anyagnak minősülnek, például a sütőolaj, a szervizeknél a gázolaj, de lehet
alapanyag is, pl. a biogáz termelés esetében.
A gyakorlatban nagyon sokszor előfordul, hogy a termék nem felel meg a vele szemben
megfogalmazott minőségi követelményeknek, nem értékesíthető, tehát selejtként kezelendő.
A selejt a termelési folyamatból kikerülő nem megfelelő minőségű termék. Pl. az anyacsavar, a
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kenyér nem felel meg a szabványnak. Vagy; lekozmál az étel, ki kell dobni, stb. A selejthez
kötődően belátható, hogy a hatékonyság szempontjából nem lehet közömbös a vállalat
számára, a termék minősége, hogy keletkezik-e selejt, vagy sem. Fontos vállalati érdek is,
hogy ne termeljünk selejtet.
FELADAT: Lehet-e értelmezni a selejt fogalmát a mezőgazdasági vállalatok esetében,
például, méreten aluli tojás, uborka, alma stb. Állítását indokolja is!?
Vannak olyan termék-előállító folyamatok, ahol a technológia szükségszerű velejárója, hogy
a veszteség nem kiküszöbölhető. Gondoljunk a vendéglátásban egyes ételféleségek
elkészítésére, amikor például, a sülési veszteséggel számolni kell, a silózásánál az erjedési
veszteség. A szaknyelv ezt normán belüli hiánynak, káló-nak nevezi. Veszteség adódhat a
raktározás során is mennyiségi, minőségi veszteség, a száradás miatti veszteség stb. Ha a
veszteség a normán belüli hányt meghaladja, az tényleges veszteségként jelentkezik, és a
gazdálkodás eredményét csökkentő tételként kell elszámolni.
Mivel a termelési folyamat eredménye az output értéket képvisel, a megtermelt hozamot
mérni, azaz számbavételezni kell. A mérés elsődlegesen az előállítás helyén történik. A
mérés, igazodva az output sajátosságaihoz többféle módon történhet. A számbavételezéshez
adott esetben egyidejűleg többféle mértékegységet kell alkalmazni attól függően, hogy a
termelési folyamatban milyen termék illetve szolgáltatás kerül előállításra. A számbavételezés
– ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk – szükséges;





önköltségszámításhoz,
árképzéshez,
tervezéshez,
eredményszámításhoz, stb.

A számbavételezésnél használható mértékegységek az alábbiak:
 Természetes mértékegység. A termelési folyamat eredményét természetes
mértékegységben is mérni kell (tonna, munkaóra, műszakóra, km, stb.) mivel az
önköltségszámításhoz, árkalkulációhoz is ismerni kell a termelt mennyiséget.
 Gazdaságtechnikai mérőszámok (egyenértékszámok). Szolgáltatási tevékenységek
hozamának, ikertermékek, és elemzéseknél alkalmazzuk ezeket a hozam
számbavételénél.
 Segédüzemek hozamának számbavételénél
- tonnakilométer (tkm), egy tonna hasznos tehernek egy km-re történő
elszállítása
-normálhektár (nha) egy ha sík terület közép mély szántásához (20 cm
mély) szükséges gépi munka-munkamennyiség, középkötött talajon.
-kombájnhektár (koha) egy ha 4t/ha átlagtermésű búza aratva cséplési
munkamennyisége.
-kilówattóra (kWh), műszaóra (mh), motorüzemidő (mothü), stb.
A kapcsolódó rendeletek alapján az azokban rögzített egyenértékszámokkal
lehet az átváltásokat elvégezni. Például 1 nha=26,313 KWh, egy nha gépi
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munka = 8 kg, illetve 9,5 liter gázolajjal teljesíthető, egy KWh gépi munkához
0,304 liter gázolaj szükséges.
 Ikertermékek hozamának számbavétele. Olyan termelési folyamatok esetében,
ahol a termelési folyamatban többféle termék keletkezik, szükség van az egyes
termékek vezértermékre történő átszámítására. A termékeket vezértermékre
számítjuk át, és ebben fejezzük ki a termelt hozam mennyiségét. Ilyen
egyenértékszámok például:
- gyapjúegyenérték. kg gyapjú=0,1 liter tej, ebben az esetben a vezértermék
= gyapjúegyenérték
- tejegyenérték, a tehenészetben használjuk, 1 kg született borjú=8liter tej
- egyéb egyenérték számok, széna egyenérték, lucernamag egyenérték,
PÉLDA: A tehenészet átlaglétszáma 37, a fajlagos tejhozam 6240 liter/év, a szaporulat 1400
kg borjú. Számszerűsítsük a tehenészet összes hozamát.
MEGOLDÁS:
Megnevezés
Tej
Borjú
Összesen

Algoritmus
37*6240
1400*8
230880+11200

Összesen
(tejegyenérték)
230880
11200
242080

 Elemzéseknél, egyenértékszámok. Gyakran előfordul például összehasonlító
elemzéseknél, hogy szükség van a reális összehasonlítás érdekében egy közös
nevezőre, hogy az elemzést el tudjuk végezni. Gyakran használjuk ilyen
esetekben az alábbi egyenértékszámokat.
- Gabonaegység (GE), azt mutatja meg, hogy egységnyi termék GE hogyan
viszonyul a búza módosított keményítőértékéhez. Tehát
GE=Termék módosított keményítőértéke/Búza módosított
keményítőértéke
- számosállat. Egy 500 kg élősúlyú állat= 1 számosállat
- állategység: az EMVA alapból nyújtandó támogatásnál – a kapcsolódó
rendeletek által szabályozott - a különböző állatfajok állományának
együttes számbavételére alkalmas egyenérték, A használható mutatók:
számosállat, állategység. E mutatókra való átszámítása az egyes
állatfajoknak és korcsoportoknak lehetőséget ad az állatállomány
nagyságának, szerkezetének, illetve a változások elemzésére. De ez képezi
alapját az állatsűrűségi mutatók számításának is, amiből következtetni
lehet a terület állateltartó képességére.
Számos állat: (500 kg élőtömegű állat vagy állatcsoport)
1 Ló: 0,8 szá.
1 Szarvasmarha: 0,8 szá.
1 Sertés: 0,114 szá.
1 Juh: 0,071 szá.
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Állategység:
Szarvasmarha. 24 hónaposnál idősebb az állategység (ÁE)
Juh: vegyes 0,15 ÁE, (kecske is)
Borjú: 6 hónapos korig: 0,4 ÁE
6-24 h. 0,6 ÁE
Sertés: tenyész koca: 0,5 ÁE
malac: 25 kg alatt -0,03 ÁE
hízósertés 25-110 kg: 0,2 ÁE
kan: u.a.
Baromfi: brojler: vegyes: 0,01 ÁE
tojótyúk, kakas: 0,02 ÁE
lúd: 0,03 ÁE pulyka is
kacsa: 0,02 ÁE
Nyúl: 0,02 ÁE
Fontos megjegyezni, hogy például a mezőgazdaságra vonatkozó statisztikai összeírásoknál, a
kapcsolódó információs szolgáltatásoknál, pályázati feltételeknél stb. is gyakran használnak
különböző egyenértékszámokat. Ilyen egyenértékszámok például;
EUME (=Európai Mértékegység) A gazdaság ökonómiai méretét az EU az üzem potenciális
jövedelemtermelő kapacitása alapján határozta meg, és Európai Méretegységnek (EUME-nek)
nevezi. A meghatározás szerint egy EUME 1200 euró standard fedezeti hozzájárulással
egyezik meg. Adott gazdaság minimális ökonómiai méretének kiszámítása az ágazatok
szerinti mezőgazdasági tevékenységek Standard Fedezeti Hozzájárulásának (SFH)
meghatározásán alapszik és előírt metodikával történik. A SFH= Egységnyi területre, vagy
egy állatra számszerűsítjük az alábbi algoritmus szerint
SFH = Bruttó termelési érték - az előállításához szükséges közvetlen változó költség.
 Számított mértékegység. A termelési tevékenység sajátosságaiból eredeztethető, a
számított mértékegységek alkalmazása. A mezőgazdaságban is használjuk, például
- takarmányozási nap, egy állat egy napig történő takarmányozása,
- egyéb számított mértékegység, például a turizmushoz kötődően vendégéjszaka,
adagszám, anyagelszámolásoknál a bruttó anyagnorma, stb. .
 Pénzérték. A pénz az egyetlen közös nevezőre hozáshoz alkalmas mérőszám. Nem
nélkülözhető ahhoz, hogy mérjük a vállalat összes outputjának értékét.
1.3. A pénzértékben kifejezett hozam és kategóriái
Ahogy ezt a 4. ábrán láthattuk, a megtermelt hozam; értékesítésre kerül, a vállalaton belül
felhasználásra kerül, vagy készleten maradHa a vállalat szolgáltatás-terméket állít elő, természetesen az nem készletezhető. Ha a
hozamot pénzértékben fejezzük ki, akkor a termelési értéket kapjuk. Adódik tehát, hogy
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Termelési érték (TÉ) = Hozam * ár
A termelési érték tehát
 vagy teljes mértékben úgymond realizálódik a piacon és árbevételként kerül
számbavételezésre. Ebben az esetben a TÉ az árbevétellel lesz egyenlő..
Árbevétel = Árutermék * egységár
Meg kell különböztetni a bruttó és nettó árbevétel fogalmakat.
Bruttó árbevétel. Az ár tartalmaz olyan elemeket, amelyek adó formájában elvonásra
kerülnek a vállalattól. Ez a két adónem a jövedéki adó és az általános forgalmi adó
(ÁFA).
Nettó árbevétel. Bruttó árbevétel – jövedéki adó és az ÁFA. A nettó árbevétel jelenik
meg a vállalkozás TÉ-ben és ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk az
erdménykimutatásában is. Ez nem is lehet másképp, hisz az adó a vállalkozásnál
csupán átmenő tétel. A vállalkozás a NAV-val (Nemzeti Vám és Adóhivatal) szemben
elszámol vele.
Jövedéki adó: Az adót a jövedéki termékek után kell fizetni. Jövedéki terméknek minősül az
ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő, a köztes alkoholtermék, valamint a
dohánygyártmány. A felsorolt termékeknél az adó fix összegű, mellyel általában a gyártó,
vagy a forgalmazó számol el. A kereskedő már adózott termékként vásárolja zárjeggyel. A
zárjegy a jövedéki adó megfizetését igazolja.
Az általános forgalmi adó (ÁFA): Azokat az adókat, amelyek a termék végső fogyasztója, a
termék végső igénybevevője a termék árában megfizet, fogyasztáshoz kapcsolt adóknak
nevezzük. Ezek az adók növelik a termék árát és realizált bevételt biztosítanak az állami
költségvetésnek. A fogyasztáshoz kapcsolt adók egyike az ÁFA, közvetett adónak is hívjuk.
Célja elsősorban a fogyasztás és a forgalom megadóztatása. Az általános forgalmi adót
jellemzi, hogy ez az adó:
- általános adó,
- összfázisú forgalmi adó,
- hozzáadott érték típusú adó,
Azért nevezzük általános adónak, mert
- néhány adómentes szolgáltatástól eltekintve kiterjed a belföldi eredetű áruk és
szolgáltatások teljes körére,
- kiterjed az import eredetű termékekre,
- kiterjed az export értékesítésre,
- az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az értékesítést milyen
tulajdonformában és milyen vállalkozási keretek között végzik.
PÉLDA: Egy alapanyagot gyártó cég termékének nettó egységára ára 100 Ft/db. A terméket
terhelő ÁFA, 27%. Ez azt jelenti, hogy a termék
Bruttó egységár = Nettó ár + ÁFA
azaz
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100+(100*0,27) = 127 Ft/db
Az alapanyagot vásárló vállalat az eladónak 127 Ft-ot fizetett ki. Az alapanyagot megvásárló
vállalat előállította végtermékét, ennek nettó egységára (önköltség+profit) legyen 140 Ft/db
.
Nettó egységár:
140 Ft/db
Ebből: anyagjellegű ráf.
100 Ft/db
Hozzáadott érték:
40 Ft/db
A végterméket előállító vállalat tehát 40 Ft „értéket” ad hozzá. Így az általa számlázott érték
(100+40)+27 % ÁFA = 140 Ft + 38 Ft ÁFA. A végterméket előállító vállalat 38 Ft-ot köteles
befizetni, ám a beszerzéskor az eladónak megfizetett 27 Ft adót visszaigényelheti, azaz
levonhatja a fizetési kötelezettségéből. Így csak 11 Ft adót kell befizetnie. Láthatjuk, hogy
csak az e fázisban létrehozott új érték hozzáadott érték (40 Ft) után a ténylegesen fizetendő
adó csak 11 Ft/db, ami a hozzáadott értéknek a 27%-a (40*0,27=11).
A végső felhasználó (azaz a fogyasztó) a termék árában a kiskereskedőnek megfizeti a termék
árát, a hozzáadott új értéket, továbbá a felszámított ÁFÁ-t. A végső fogyasztó ezt a forgalmi
adót már nem követelheti vissza így ez az ő jövedelmét csökkenti.
A saját felhasználásra kerülő termékek esetében arról van szó, hogy a felhasználó ágazaton
keresztül kerül számbavételezésre, mivel az átmegy a felhasználó ágazat
termékének/termékeinek értékébe. Például a tehenészetben felhasználjuk a szilázst, amelynek
alapanyag a silókukorica. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a jelenlegi számviteli törvény
nem engedi meg a halmozódást. Ennek kiszűrése úgy történik, hogy csak az aktivált saját
teljesítmények állományváltozását vesszük figyelembe, amikor vállalati szinten számítjuk a
TÉ-et.
A készleten maradt hozam értékét közvetlen önköltségen kell számbavételezni, és szintén
csak a készlet állományváltozásának értékével számolunk.
A számítás vázolt algoritmusa nemcsak a halmozódások kiszűrése miatt szükséges, hanem
azért is, mert a számbavételezésnél biztosítani kell, hogy csak az adott évben megtermelt
termékek és szolgáltatások értékét mutatjuk ki.
PÉLDA: Tételezzük fel, hogy egy – a vállalkozást kezdő - mezőgazdasági vállalkozó 100
tonna búzát termelt. A búza közvetlen önköltsége 48 ezer Ft/tonna, az értékesítési ár 52 ezer
Ft/tonna. Tételezzük fel, hogy 80 tonna került értékesítésre. A következő, azaz a 2. évben
kukoricát termesztett 120 tonnát. A kukorica, értékesítésre került, és a 20 tonna búzát is
értékesítette,. A kukorica értékesítési ára 55 ezer Ft/tonna, a búza értékesítési ára az első év
árával egyezik meg. Számszerűsítsük a vállalakozó által az egyes években megtermelt TÉ-et.
MEGOLDÁS: A megoldás eredményét és a számbavételezés algoritmusát az 1. táblázat
tartalmazza. A táblázatban látható, hogy a 2. év termelési értéke az előző évben megtermelt
búza értékével módosul. A különbséget az előző évben megtermelt termelési érték és a
realizált termelési érték (az árbevétel-közvetlen költség) okozza. A vállalatok szintjén a
termelési érték számbavétele abból a szempontból is fontos, hogy makroszinten a
nemzegazdaság teljesítménymutatóit számítani tudjuk, tehát a GO-t (bruttó kibocsátás) és a
GDP (bruttó hozzáadott érték, nemzeti jövedelem. GO-t, a GDP-t, stb. A vállalat termelési
értéke /a kibocsátásának értéke:
17

Nettó árbevétel
± Aktivált saját teljesítmények állományváltozása
 Saját termelésű készletek változása
o Késztermékek készletváltozása
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
1. táblázat. A vállalkozó termelési értékének számbavétele
Megnevezés

Mért.
egység

1. év
algoritmus összesen

1. Induló készlet
2. Tárgyévi hozam
3. Nettó árbevétel

ezer Ft
tonna
ezer Ft

100
80*52

4160

4. Záró készlet
5. Záró készletérték
6. Készletérték változás
7. Termelési érték

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

20
20*48
960-0
4160+960

960
960
5120

0

2. év
algoritmus
összesen
20*40
120
120*55
40*52
20-20
0-960
2080+6600-960

960
6600
2080
0
0
-960
7720

A saját termelésű készletek, elnevezés utal arra is, hogy a hozamok (termékek) a termelési
folyamat mely fázisában helyezkednek el. A Számviteli törvény a befejezetlen termelést és a
félkész termékeket az alábbiak szerint definiálja:
„Befejezetlen termelésnek azok a megmunkálás alatt lévő, további megmunkálásra
váró termékek minősülnek, amelyeken már legalább egy számottevő munkaműveletet
elvégeztek, továbbá befejezetlen termelésnek minősülnek a még nem számlázott
szolgáltatások teljesítményei is. pl. a mezőgazdaságban a keletetőben lévő tojás, a
mezei leltár (őszi vetésállomány)
Félkész termék minden olyan termék, amely a vállalkozónál egy vagy több teljes
megmunkálási folyamaton már keresztülment (raktárra vett, illetve raktárra vehető),
készterméknek azonban még nem minősül.” Félkész termék: pl. anyacsavar gyártása
esetén a szeletelt gömbvas, hordós savanyú káposzta, stb.
A termelési érték számbavételének algoritmusa magában hordozza azokat a tényezőket
amelyek hatással vannak a termelési érték alakulására.
FELADAT: Megismerve a TÉ tartalmát, számításának menetét, a makroszinten számított
mutatókat, foglalja össze, hogy a TÉ alakulására milyen tényezők vannak hatással az Ön
véleménye szerint. Milyen kapcsolatot lát a makroszinten és vállalati szinten számított
mutatók között?
A termelési érték – és majd látni fogjuk, a termelési költségek számbavételénél is - meg kell
említeni az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) kapcsolódó kiadványait, amely az Európai
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Unió információs rendszerével összhangban végzi a „Tesztüzemi Rendszer” elnevezés alatt a
mezőgazdasági üzemektől begyűjtött adatok feldolgozását az ágazat költség- és
jövedelemhelyzetének elemzése céljából. Az EU minden tagállamában kötelezően működteti
a „Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózatot” (angol rövidítése: FADN). A hálózat
működtetése azt a célt szolgálja, hogy a mezőgazdasági üzeme gazdálkodásának,
jövedelemhelyzetének vizsgálati eredményei alapján, támpontot kapjanak a Közös
Agrárpolitika (KAO) elveinek kidolgozásához.
A gazdasági szervezetek méret szerinti kiválasztása az EU tagországaiban a Standard
Termelési Érték STÉ, (angolul: Output, SO) szerint történik. Az STÉ, - az üzemosztályozási
rendszernél – 2010-ben váltotta fel a Standard Fedezeti Hozzájárulást –erről a
jövedelemkategóriáknál részletesen szó lesz -. Az aki az ágazati jövedelmek elemzésénél a
termelési értéket veszi alapul. Az ágazati termelési értéke tételei az alábbiak:




Ágazat összes árbevétele:A értékesített fő és melléktermékek utátényleges
nettó árbevétele.
Közvetlen állami támogatás: Mindenolyan támogatás, amit a termelő az ágazat
megléte miatt kap
Egyéb bevételek: Minden nem ár, illetve nem támogatás jellegű de az
ágazthozkapcsolódó bevétel

= Ágazati termelési érték
A STÉ annyiban tér el ettől, hogy az nem tartalmazza támogatásokat és egyéb
bevételeket

2. A termelési/értékteremtő folyamat inputjainak értelmezése és számbavétele
2.1. A ráfordítás és a termelési költség értelmezése és számbavétele
Ha vizsgálat tárgyává tesszük az ábrát és annak összefüggéseit, akkor belátható, hogy a
termelési/értékteremtő folyamatok gazdasági vetülete, nem egyéb mint a forgóeszközök
körforgása. A gazdasági vetületre fókuszálva vizsgáljuk meg egy reálfolyamat (termelési
folyamat) gazdasági vetületét, az összefüggéseket tegyük szemléletessé az 5. ábra
segítségével.
Az ábrán látható, hogy a termelés beindításához tőkére (pénzre) van szükség. Ahhoz, hogy a termelés
elindulhasson, meg kell teremteni annak feltételeit, azaz a pénzt át kell váltani, transzformálni kell, erőforrások
és inputok vásárlására. Ha kimerevítenénk a történéseket, akkor eljutunk egy olyan állapothoz, amely
nélkülözhetetlen a termelésindításhoz. Ezt az állapotot – ezt a későbbiekben részletesebben is tárgyaljuk – a
vagyonmérleg tükrözi feltüntetve a termelési eszközök struktúráját és azok eredetét, azaz forrásait. A pénz egy
része tehát azon erőforrásokra fordítódik amelyek a termelés feltételeit vannak hivatva biztosítani. Ezek a
befektetett eszközök, amelyek csak folyamatosan használódnak el, több évig vesznek részt a termelésben,
értéküket folyamatosan adják át az új termék értékébe. A termelés indításához és viteléhez olyan inputokra is
szükség van, amelyek a termelési folyamatban transzformálódnak, eredeti megjelenési formájukat elvesztik és
beépülnek az outputba. Ezek az inputokat nevezzük forgóeszközöknek. Az inputok kölcsönhatását a termelési
folyamatban a humán erőforrás biztosítja. A humán erőforrás is „használódik”, mivel munkát végez, és ez
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Befektetett eszközök
Forgóeszközök

Pénz

Anyagok

Készletek

Értékpapírok

Félkész termékek
Befejezetlen termelés

KÉSZLETEK

Követelések

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

Késztermékek

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Saját tőke
Céltartalék

Követelések (Vevő)

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

Pénz

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
VAGYONMÉRLEG-ÁLLAPOT

Termék előállítása
INPUTOK TRANSZFORMÁCIÓJA-FOLYAMAT

5. ábra. A termelési folyamat, mint a forgóeszközök körforgása
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is beépül a termék értékébe, úgy – ezt szintén látni fogjuk – hogy a humán erőforrás a munkájáért munkabért
kap. Az inputok konkrét megjelenési formája outputfüggő. Az értékteremtő folyamatok gazdasági hatásainak
lényeges sajátosságai az alábbiakban összegezhető.
Az ábra alapján belátható, hogy az outputok előállítása érdekében – a vállalatba beáramló inputok közül - az
értéktermelő folyamatban a forgóeszközök körforgása zajlik, tehát az outputok előállítása a forgóeszközök
körforgásán keresztül valósul meg. A termeléshez szükséges pénzért inputokat vásárolunk (beszerzés), azokat
készletezzük. A termelési folyamat még nem indult meg, de felkészültünk annak indítására. Ezt a szakaszt
készenléti szakasznak nevezzük. Az inputok felhasználásával veszi kezdetét a termelési folyamat indítása. A
termelési folyamat sajátosságaitól függően vagy keletkezik félkész illetve befejezetlen termelés (Lásd. 15. oldal)
vagy sem. Ezen állapotok tehát a termelési folyamat közbenső állapotaiként értelmezendők. A köztes állapot
után a termelési folyamat továbbvitele eredményezi a készterméket. A termelés indításától a késztermék
megjelenéséig tart termelési szakasz. Ezt követi az értékesítés. Az ellenérték, azaz az árbevétel pénzügyi
realizálásáig követelésállomány is keletkezik. Ez a szakasz a megtérülési szakasz, melynek eredménye ismét a
pénz lesz.
A vázolt összefüggés alapján tehát belátható, hogy a termelési folyamat nem egyéb, mint a forgóeszközök
körforgása. A termék eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási láncon keresztül valósul meg. Egyik fontos
sajátossága a szükséglet-kielégítési folyamatnak az, hogy a termék különböző értékesítési csatornákon keresztül
- nagykereskedelem, kiskereskedelem – jut el a fogyasztóhoz. Belátható, hogy a vállalat számára nem lehet
közömbös, hogy a termék előállítása érdekében mennyi inputot használ fel és az, hogy a felhasznált inputok
értéke (költsége) hogyan alakul. Tehát e tételeket is mérni, számbavételezni kell.

A számbavétel történhet természetes mértékegységben és pénzértékben.
függvényében, hogy a mérés miben történik, az alábbi fogalmakkal fejezzük ki.

Annak

Ráfordítások. Olyan természetes mértékegységben kifejezett inputok, amelyeknek gazdasági
értékük van. A gazdasági rendszerbe történő bekerülésük és felhasználásuk a rendszert
létrehozó és működtető személyek döntésétől függ. Természetesen összhangban a vállalat
tevékenységi körével.
Költség. A ráfordítások pénzben kifejezett értéke.
Kiadás. Olyan pénzösszeg, amely a vállalati rendszer működése céljából az inputok
beszerzéséért, vagy más működési feltételek biztosításáért kifizetnek. A pénzeszközök
csökkenése.
2.2. A termelési költségek csoportosítása
A termelésben felhasznált különböző ráfordítások közös nevezőre hozása szintén csak
pénzértékben történhet. Erre több ok miatt is szükség van, mivel mérni kell a vállalat
jövedelmét, az árképzéshez sem nélkülözhető az egységköltség ismerete, de ahogy az
előzőekben már láttuk, a sajáttermelésű készleteket is közvetlen költségen kell
számbavételezni. A költségek számbavétele több szempont alapján is történhet. A
csoportosítás szempontjai az alábbiak lehetnek:




Pénzügyi szempontok
Gazdasági szempontok
Termelési szempontok

A pénzügyi szempontok alapján különböztetjük meg az explicit és implicit költségeket.
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Explicit (kifejezett) költségek: Amelyek adott időszak folyamán az adott időszak termelésével
kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokon kifejezett formában jelennek meg, például
anyagköltség, bérköltség stb..
Implicit költségek (rejtett költségek): Azok a költségek, amelyek az adott időszak
ráfordításai, bár tényleges pénzkifizetésekben, számlákon az adott időszakban nem jelennek
meg. Ezek között vannak olyanok, amelyek a számviteli kimutatásokban elszámolhatók
(amortizáció), illetve amelyek nem számolhatók el (normál profit).
A gazdasági szempontok alapján történő csoportosítás esetén a költségek értelmezhetők, úgy,
mint
 A folyó termelés költségei
 Egyszeri ráfordítások költségei (beruházások)
 Amortizációs költségek
 Számviteli költségek
- Költség-nemek
- Közvetlen költségek
- Költségviselők
- Közvetett költségek
- Költséghelyek
 Alternatív költségek
 Gazdasági költségek
Hatékonysági számításoknál értelmezni ki a alternatív (haszonáldozati költség) fogalmát. A
haszonáldozati költség fogalmán az alternatív tőkebefektetés elmaradt hozamát értjük. Egy
beruházásba befektetünk 5000 ezer Ft-ot. Ebben az esetben akkor döntöttünk jól, ha a realizált
beruházás többletjövedelme nagyobb, mint az alternatív befektetés elmaradt hozama. Az
alternatív befektetést jelentse a bankba elhelyezett tartósan lekötött betét elmaradt kamata,
vagy a vásárolt államkötvény elmaradt hozama (kamata).
Számviteli költség az, ami az adott évben a vállalatnál felmerült és a számvitel rendszerében
elszámolást nyert. Végső soron az explicit költségek és az amortizáció adja e költséget.
A gazdasági költség a számviteli költség és a haszonáldozati költség összege.
A fajlagos költség a termék, a szolgáltatás és erőforrás (kapacitás) egységre vetített költség.
Ha a költséget termékegységre vagy szolgáltatásra vetítjük, akkor a fajlagos költséget
önköltségnek nevezzük.
A fenti szempont szerinti csoportosítás azért bír jelentőséggel, mert a költségeket, adott
esetben az elemzés, illetve a döntés-előkészítés által meghatározott célnak alárendelten
csoportosíthatjuk. Ez tehát szükségszerűen együtt jár azzal, hogy ugyanazon költség-nem pl.
az amortizáció része a folyamatos termelés költségének, de a pénzáramlások számszerűsítése
esetén, ezt a költség-nemet kiemelten is szerepeltetni kell (pl. a cash flow készítésénél, a belső
forrásképződés számszerűsítésénél.
Ha a költségeket a termelés színvonalával való összefüggés alapján kívánjuk csoportosítani,
akkor az alábbi költségeket értelmezzük
 Állandó vagy fix költség (Fixed Cost - FC)
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Változó költség (Variable Cost - VC)
- Arányosan változó
- Progresszíven változó
- Degresszíven változó
Teljes költség (Total Cost – TC)
Határköltség (Marginál Cost – MC)
Az egyes költségek fajlagosai
- Átlagos fix költség (Average Cost – AFC)
- Átlagos változó költség (Average Variable Cost – AVC)
- Átlagos teljes költség (Average Total Cost - ATC)

E költségcsoportosítás teszi lehetővé számunkra, hogy a vállalati profit növelése, a jövedelem,
jövedelmezőség optimalizálása, stb. érdekében hozott gazdasági döntéseket megalapozzuk,
hogy megértsük a termeléselmélet kapcsolódó kérdéseit.
2.2.1. A költség megjelenési formája, a költségnemek
A költségnemek szerinti csoportosítás a költségek megjelenési formája (tárgyi jellege) szerinti
csoportosítást jelenti. Ez megegyezik a számvitel szerinti csoportosítással. Az alábbi
költségnemeket különböztetjük meg:
1. Anyagköltség (a felhasznált anyagok ellenértéke, anyagi jellegű
szolgáltatások, gáz, villamos energia stb.)
2. Igénybe vett szolgáltatások költségei (szállítás, bérleti díjak, hirdetés,
oktatás)
3. Egyéb szolgáltatások költségei (hatósági szolgáltatási díjak, biztosítási díj)
Anyag és anyagjellegű ráfordítások összesen (1+2+3)
4. Bérköltség
5. Személyjellegű egyéb kifizetések (jóléti, kulturális költségek stb.)
6. Bérjárulékok (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi
hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás)
Személyi jellegű ráfordítások összesen(4+5+6)
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások (adók, biztosítás, stb.)
Értékcsökkenési leírás (amortizáció)
Fogalma: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, elhasználódásának,
erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Nem szabad értékcsökkenést elszámolni a
földterület, telek, telkesítés, erdő, képzőművészeti alkotás, üzembe nem helyezett
beruházások, „nullára leírt” eszközök után.
Az értékcsökkenési leírás nem más, mint az értékcsökkenés elszámolása költségként. Tehát az
értékcsökkenés olyan költség, mely nem jelent kiadást.
Az értékcsökkenés fajtái:
- Terv szerinti écs (az eszköz szokásos, rendeltetésszerű, használatához kötődik, s így
jól tervezhető.)
- Terven felüli écs (nem tervezhető, váratlan mértékű elhasználódás – megrongálás,
káresemény miatt jelentkezhet.)
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Az értékcsökkenési leírás alkalmazására számos módszer áll rendelkezésünkre. A módszerek
közül legelterjedtebb az időarányos és a teljesítményarányos leírási mód.
1. Az időarányos leírás alkalmazásakor az idő múlása és az elhasználódás között valamilyen
összefüggést feltételezünk. Ez az arányosság lehet lineáris (egyenes arány) – az elszámolható
értékcsökkenés minden évben azonos. Az éves értékcsökkenést megadhatjuk összegszerűen:
Értékcsökk

enés



Leírási

alap (BE - ME)

Hasznos

élettartam

(A leírási alap: a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. Maradványérték, azaz
érték, melyen a használati idő végén a vállalkozás az eszközt várhatóan értékesítheti.)
A leírási kulcs %-o érték alapján számszerűsíti az értékcsökkenési leírás összegét. (leírási
kulcs):
Leírási

kulcs



100 %
Hasznos

élettartam

PÉLDA: 1.200 eFt értékű gépsort vásárolt az üzem. Maradványérték 200 eFt. Mekkora az
éves értékcsökkenés, mekkora az éves leírási kulcs, ha a gépsor hasznos időtartama 4 év.
MEGOLDÁS:
Leírási alap: 1.200 – 200 = 1.000 eFt
Értékcsökkenés éves összege: 1.000 / 4 év = 250 eFt/év.
Leírási kulcs: 100/ 4 = 25%/év vagy 1 / 4 = 0,25 = 0,25x100= 25%
2. Degresszív leírás esetén az évente elszámolható értékcsökkenés évről évre csökken. Ennek
számítására több módszer lehetséges (évek száma összege módszer, degresszív leírás nettó
érték alapján)
PÉLDA:
Egy gép élettartama 7 év. A bekerülési értéke 14.500 eFt.. A maradványérték 500 eFt.
Számolja ki a 2. és az 5. év amortizációját, évek száma összege módszerrel!
MEGOLDÁS:
Évek száma összege: 1+2+3+4+5+6+7=28
Leírási alap: Bekerülési érték – maradványérték: 14.500-500 = 14.000 eFt.
14 . 000 . 000

 500 . 000 eFt

28

1. évben 7/28-ad része, 2. évben 6/28-ad része és így tovább.
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év

7/28
6/28
5/28
4/28
3/28

7 x 500 ezer = 3.500 eFt
6 x 500 ezer = 3.000 EFt
5 x 500 ezer = 2.500 EFt
4 x 500 ezer = 2.000 EFt
3 x 500 ezer = 1.500 EFt
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6. év
7. év

2/28
1/28

2 x 500 ezer = 1.000 EFt
1 x 500 ezer = 500 EFt

A 2. évben 3.000 eFt, az 5. évben 1.500 eFt az amortizáció, vagyis az értékcsökkenés.
3. Teljesítményarányos leírás: Ennél a módszernél az értékcsökkenést az eszköz
teljesítményétől „tesszük függővé”. Kiválasztjuk az eszközre jellemző teljesítményegységet
(db, kg, üzemóra, km), majd megállapítjuk az egy teljesítményegységre vonatkoztatott leírási
normát (Ft/teljesítmény egység)
Leírási

norma



Leírási
Tervezett

alap

teljesítmé

ny

Az éves értékcsökkenés így egyenlő lesz a leírási norma és az adott év tényleges
teljesítményének szorzatával.
Éves értékcsökkenés = leírási norma x tényleges teljesítmény.
PÉLDA:
Egy cégautó luxus autójának bekerülési értéke 14 millió Ft. Maradványértéke 2 millió Ft.
Tervezett teljesítménye évi 50.000 km/év. Élettartam 6 év. A tényleges teljesítménye az
élettartama alatt az alábbiak szerint alakult.
Év
Megtett km/év
1
20.000
2
60.000
3
30.000
4
10.000
5
50.000
6
70.000
Összesen
240.000
Teljesítményarányos leírási mód mellett mennyi lesz az értékcsökkenés összege évente? A 6
év alatt a tervezett teljesítménye 300.000 km.
Leírási norma =

12 . 000 . 000

= 40 Ft/km

300 . 000

A ténylegesen megtett összes km: 240.000
Év

Megtett km

1
2
3
4
5
6
Összesen

20.000
60.000
30.000
10.000
50.000
70.000
240.000

ÉCS
(EFt)
800
2.400
1.200
400
2.000
2.800
9.600
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PÉLDA:
Az irodaház légkondicionáló rendszerének bruttó értéke 4.000 EFt. Tervezett élettartam 5 év.
Mekkora az éves amortizációs kulcs, lineáris időarányos értékcsökkenés esetén? Mekkora a
nettó értéke a 3. év elején, ill. az 5. év elején?
Leírási

kulcs



100 %

 20 %

5

Éves amortizáció 800 EFt.

Év
1
2
3
4
5

Könyv
szerinti
érték
(EFt)
4.000
3.200
2.400
1.600
800

ÉCS
(EFt)

Nettó érték
(eFt)

800
800
800
800
800

3.200
2.400
1.600
800
0

2.2.2. A termelési költség csoportosítása a termelés színvonalával való összefüggés alapján
A termelés méretével, a hozamok nagyságával, a kapacitás kihasználásával való összefüggés
alapján megkülönböztetünk

állandó költségeket és
 változó költségeket.
Állandó költségek. Azok a költségek, amelyek egy bizonyos határig függetlenek a termelés
méretétől, így a hozamok nagyságától és a kapacitás kihasználásától. Egy bizonyos határ
után azonban ugrásszerűen megnőnek. (pl.: időarányos amortizáció, bérleti díj, biztosítási
költség., a rezsi költségek egy része). Az állandó költségeket ábrázolja a 6. ábra.

Állandó költség
(2. gép ÉCS-je

Állandó költség
(1. gép ÉCS-je

6. ábra. Az állandó költség értelmezése
A vázolt összefüggés alapján belátható, hogy az állandó költségek fajlagos értéke a
kapacitáskihasználással, a kibocsátás volumenének növelésével csökken. Ez a 7. ábrán
követhető nyomon.
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7. ábra. A fajlagos állandó költség alakulása
Változó költség. A termelés volumenének változásával együtt változik. A változás jellegét
tekintve lehet

Progresszíven változó
 Arányosan változó
 Degresszíven változó
A progresszíven változó költség esetén a változó költség nagyobb arányban nő, mint a
kibocsátás volumene, például ünnepnapokon a kifizetett bérköltség.(8. ábra) Értelmezése: A
munkaerő teljesítménye nem változik, azonban ünnepnapokon a dolgozó bére növekszik az
adott napokra járó pótlékok összegével.

Progresszíven
változó költség

Állandó költség

8. ábra. A progresszíven változó költség
alakulása
A progresszíven változó költség értelmezéséből következik, hogy fajlagos értéke ugyanúgy
alakul, mint ahogy az 8. ábrán látható.
Az arányosan változó költség esetén, a költség ugyanakkora arányban nő, mint a kibocsátás.
Ha egy tonna termék költsége 11000 Ft, akkor kettő tonna terméké 22000 Ft. Az összes
költség arányosan változik, a fajlagos arányosan változó költség viszont ugyanaz lesz, tehát
fajlagosan állandó. Ezt szemlélteti a 9. ábra.
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9. ábra. Az arányosan változó költség alakulása
A degresszíven változó költség esetén a változó költség kisebb arányban nő, mint a kibocsátás
volumene (10. ; 11. ábra). Az ösztönzési rendszer egyik eleme lehet, hogy a forgalom
növekedéséhez kötik a jutalékot. (fogalomtól függő jutalék, melynek mértéke degresszíven
változik.

10. ábra. A degresszíven változó költség
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11. ábra. A fajlagos degresszíven változó költség
A fentiek alapján belátható, hogy a termelés összes költsége
A termelés összes költség = Összes állandó költség + Összes változó költség
A gyakorlatban természetesen e költségtípusok ilyen egyértelműen nem mindig jelennek meg.
Az ok-okozat összefüggések együttes hatásaként alakul a termék egységköltsége, azaz az
önköltsége. Az önköltség egységnyi termékre eső költség. Önköltség meghatározása azt
jelenti, hogy az előállított termék vagy szolgáltatás egységére mekkora költség jut.
(Módszereit a későbbiekben részletesen tárgyaljuk). A kölcsönhatások eredményét a 12. ábra
szemlélteti.

Önköltség minimuma

12. ábra. Az önköltség alakulása különböző kibocsátási volumen mellett
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FELADAT: A megismert elméleti összefüggések és ábra alapján, szövegesen foglalja össze
és magyarázza meg, az önköltség alakulásának okait. Adja meg a választ arra, hogy miért ott
van az önköltség minimuma, ahol a két fajlagos érték görbéje metszi egymást!?
Az állandó és változó költségek értelmezéséhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy
gazdasági elemzéseknél, modellezésnél, érzékenységvizsgálatoknál nem kerülhető meg a
költségeknek állandó és változó költségekre való elkülönítése. Ilyen esetekben a változó
illetve állandó költségek értelmezése a vizsgálat céljának alárendelve történik azon
költségtételek esetében, amelyek nem sorolhatók a szűken értelmezett, illetve a definíciók
alapján a jellemzően állandó (például ÉCS, bérleti díj, biztosítás stb.) illetve változó
költségekhez.
A költségek állandó és változó költségekre való elkülönítése a gyakorlatban számos területen
használják. Az AKI tesztüzemi adatbázisát illetően az adatbázis feldolgozásánál kerül sor a
költségek állandó és változó költségekre való elkülönítésére, illetve tartalmuk értelmezésére.
Ennek megfelelően a „Változó költségek: azok a költségek, amelyek a termelés volumenével
változnak, ezért ha nincs termelés, ezek a kiadások nem merülnek fel. Állandó költségek: azok
a költségek, amelyek nagysága (meglévő eszközstruktúra mellett) változatlan marad,
függetlenül attól, hogy folytatnak-e termelést, vagy sem.” A változó költségeket közvetlen és
közvetett részre különítik el. A növénytermesztésben a közvetlen változó költségek az
alábbiak:

vetőmagok és szaporító anyagok,

műtrágyák,

növényvédőszerek,

öntözés,

közvetlen marketingköltségek(osztályozás,
tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek,

szárítás,

közvetlen fűtési költség,

közvetlen biztosítási költségek,

egyéb közvetlen változó költségek.
Az állattenyésztés közvetlen változó költségei:

állománypótlás költsége; tenyészállatoknál az állatok elszámolt
értékcsökkenése,

takarmányok költsége,

állatorvosi díjak,

természetes és mesterséges termékenyítés költségei,

teljesítményvizsgálat költségei,

közvetlen marketing költségek (osztályozás, tisztítás, csomagolás) és
feldolgozási költségek,

közvetlen biztosítási költségek,

egyéb közvetlen változó költségek.
A közvetett változó költségekhez tartoznak a saját gépek változó ráfordításai (üzem- és
kenőanyagok, javítás, stb.), a fenntartási és egyéb segédüzemek változó költségei, az idegen
gépi szolgáltatások díjai. A két csoport együttesen adja az adott ágazat teljes változó
költségét. Az összes többi – nem említett – ráfordításelem (földbérleti díj, munkabér és terhei,
amortizáció, általános költségek stb.) az állandó költségek között kerül elszámolásra. A
termelés összes költsége tehát: az állandó és változó költségek összege.(AKI, 2012).
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2.2.3. A termelési költség csoportosítása elszámolás és gazdasági szempontok alapján
A termelési költségek ilyetén való csoportosítását gazdasági és számviteli, elszámolási
szempontok is indokolják. Az elszámolás alapján a költségek az alábbiak szerint
csoportosíthatók:

Közvetlen költségek

Közvetett költségek
Közvetlen költség: Az a költség, amelyről a ráfordítás időpontjában megállapítható, hogy
melyik terméket milyen arányban terhel. A közvetlen költségek körét a vállalati önköltségszámítási szabályzatok tartalmazzák részletesen. Tehát azok a közvetlen költségek, melyek
közvetlen kapcsolatban vannak a termékkel, illetve arra megfelelő mutatók segítségével
feloszthatók a közvetett – általános - költségekből. A közvetlen költségeknek ismert tehát a
felmerülés helye és a költségviselő (ágazat), például a búza vetőmag, a búza alá kijuttatott
műtrágya mennyisége, stb..
Közvetett költség: Az a költség, amelyről a felmerülés időpontjában nem lehet egyértelműen
megállapítani, hogy melyik termék érdekében merült fel, és azt milyen arányban terhel. A
közvetett költségek esetében tehát csak a felmerülés helye (a költséghely) ismert pontosan. A
költségeket tehát elsődlegesen ide könyvelik, majd innen osztják fel különféle módszerekkel a
termékre (költségviselőre). Tehát közvetlenül nem egy termék termeléséhez kapcsolódnak,
például. erőgépek üzemeltetési költsége, munkagépek üzemeltetési költsége, a
növénytermesztés, vagy állattenyésztés általános költségei, például az inputok raktározásának
költsége, ágazatvezetők munkabére, azok közterhei stb.. Vannak olyan költségek is amelyek,
az egész vállalat érdekében merülnek fel például a központi irányítás költségei, a gazdasági
általános költségek, például a menedzsment bére, marketingkiadások, biztosítási díjak, stb..
A költségek gazdasági szempontok alapján történő csoportosításának ismérveit szakmai
szempontok határozzák meg. Ahogy ezt majd a későbbiekben látni fogjuk, hatékonysági
számításoknál, a különféle eredménykategóriák számszerűsítésénél, stb. szükségünk lesz a
költségek e szempontok alapján végzett csoportos szerinti értelmezésére is. Az alábbi
kategóriákat szükséges értelmezni.
A költségek munkaműveletenkénti csoportosítása azt a célt szolgálja, hogy a
termesztéstechnológiákkal kapcsolatos döntéseket előkészítsük és megalapozzuk. Ebben az
esetben tehát számszerűsítjük a munkaművelet teljes költségét. Például szilárd és folyékony
műtrágyák kijutatásának műveleti költségét hasonlítjuk össze.
Határköltség az egységnyi kibocsátás növekményére eső költségnövekmény. Más
megfogalmazásban az egységnyi pótlólagos termékkibocsátás által okozott költségváltozás,
egységnyi pótlólagos kibocsátásra jutó összege.
MC 

összes

változó
termelési

költség

növekmény



növekmény

 VC
Q

Határköltség (Marginál Cost – MC)
Számviteli költség az, ami az adott évben a vállalatnál felmerült és a számvitel rendszerében
elszámolást nyert. Végső soron az explicit költségek és az amortizáció adja e költséget.
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A gazdasági költség a számviteli költség és a haszonáldozati költség összege.
A fajlagos költség (átlagköltség) a termék, a szolgáltatás és erőforrás (kapacitás) egységre
vetített költség.
AC 

összes
termelt

költség



mennyiség

TC

ahol: AC = átlagköltség (Average Cost)

Q

Ez számítható az átlagos fix költség (AFC = Average Fixed Cost) és az átlagos változó
költség AVC = (Average Variable Cost) szintjén is.
Ha a költséget termékegységre vagy szolgáltatásra vetítjük, akkor a fajlagos költséget
önköltségnek nevezzük.
2.2.4. Az önköltségszámítás és módszerei
Az önköltség ismeretére, ahogy erre már utalás történt nem nélkülözhető a készletek
értékelésénél, de az árképzésnél sem. A mezőgazdaságban a termelés sajátosságai miatt
különféle önköltség számítási módszereket kell alkalmazni. Az önköltség számításának
általános összefüggése
Önköltség =

Termelési

költség

Hozam

A mezőgazdaságban a fenti összefüggést korrigálni kell a melléktermék értékével,
amennyiben az aktiválásra kerül (felhasználjuk, vagy értékesítjük). Adódik tehát, hogy
Önköltség =

Termelési

költség

- mellékterm

ék értéke

Hozam

Ha az összes termelési költségből levonjuk a melléktermék értékét, akkor kapjuk meg a nettó
termelési költséget, a számvitel szerint elnevezéssel a főtermék közvetlen költségét.
Megjegyezzük, hogy az EU kapcsolódó terminológiájában a szerves trágya értéke az
állattenyésztés termékei önköltségének meghatározásánál nem kerül levonásra, mivel nem
tekinthető mellékterméknek. A melléktermék az EU értelmezése szerint a főtermék mellett
keletkezett termék, és mint áru eladható. E logika alapján a tehenészetben a tej a főtermék, a
melléktermék a borjú.
Az önköltség számítási módszerek az alábbiak:




Egyszerű osztószámos önköltségszámítás
Egyenértékszámos önköltségszámítás
Arányszámos önköltségszámítás

Egyszerű osztószámos önköltségszámítást akkor alkalmazzuk, amikor egy főtermék és
melléktermék keletkezik. .
PÉLDA: A vállalkozás csak árunövény termesztéssel foglalkozik. A tárgyévben a búza
területe 154 ha volt, a hozam, 6,2 t/ha. A búzatermesztés összes közvetlen költsége 45830
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ezer Ft, a hasznosított melléktermék értéke 385 ezer Ft. Határozzuk meg a búza közvetlen
önköltségét.
MEGOLDÁS: A megoldás eredménye és algoritmusa a 2. táblázatban található.
2. táblázat. A búza önköltségének számítása
Megnevezés
Összes hozam
Összes közvetlen költség
Melléktermék értéke
Nettó termelési költség
Búza közvetlen önköltsége

Mért.
egység
t
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
Ft/tonna

algoritmus

Eredmény

154*6,2

954,8
45830,0
385,0
45445,0
47596,4

45830-385
45445/954,8

Egyenértékszámos önköltségszámítás akkor alkalmazzuk, amikor ikertermékek keletkeznek
PÉLDA: A tehenészet átlaglétszáma 37 db, a fajlagos tejhozam 6240 liter/db/év. A született
borjak száma 35 db, átlagsúly 40 kg/db. A tehenészet tárgyévi összes közvetlen költsége
21259 ezer Ft. A melléktermék nem kerül hasznosításra, az egy barter ügyletben szerepel.
Határozzuk meg a termékek önköltségét.
MEGOLDÁS: A megoldás a 3. táblázatban található.
3. táblázat. A tehenészet termékei önköltségének számítása
Megnevezés
Tej hozama
Borjú
Borjú tejegyenértékben
Összes tejegyenérték
Melléktermék értéke
Vezértermék közvetlen költsége
Tej önköltsége
Borjú önköltsége

Mért.
egység
liter
kg
liter
liter
ezer Ft
ezer Ft
Ft/liter
Ft/kg

algoritmus
37*6240
35*40
1400*8
230880+11200

21259/242080
87,82*8

Eredmény
230880
1400
11200
242080
21259
87,82
702,56

Arányszámos önköltségszámítás esetén a nettó termelési költséget meghatározott arányszám
alapján osztjuk szét az ikertermékek között. A tehenészet példáját vegyük alapul. A
megosztás a termelési érték arányában történik. A tej értékesítési ára 88 Ft/liter, a borjú
értékesítési ára 85o Ft/kg.
MEGOLDÁS: A 4. táblázat tartalmazza.
Az adatokból látható, hogy a választott módszer, jelentős eltéréseket okoz a borjú
önköltségében. Végső soron ennek magyarázata az arányszámok illetve egyenértékszámok
megválasztásában keresendő. Az ok-okozati összefüggések mélyebb feltárására MSc. szinten
kerül sor.
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4. táblázat. A tehenészet termékei önköltségének meghatározása arányszámos
önköltségszámítás esetén
Megnevezés
Tej termelési értéke
Borjú termelési értéke
Összes termelési érték
Ebből: - tej aránya
- borjú aránya
Tej közvetlen költsége
Tej önköltsége
Borjú közvetlen költsége
Borjú önköltsége

Mért.
egység
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
%
%
ezer Ft
Ft/liter
ezer Ft
Ft/kg

algoritmus
37*6240*88
35*40*850
20317+1190
20317/21507
100-94,5
21259*0,945
20090/230880
21259-20090
1169/1400

Eredmény
20317
1190
21507
94,5
5,520090
87,01
1169
835,0
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3. A jövedelem számbavétele, kategóriái
3.1. A jövedelem számítása, az egyes jövedelem-kategóriák gazdasági tartalma
Az eddig tárgyal ismeretanyag kapcsán a vállalat outputjait és inputjait értelmeztük különkülön. Láttuk, hogy vállalati szinten az inputok és outputok közös nevezőre hozásához a pénz
az egyetlen alkalmas eszköz. Így jutottunk el a termelési érték és a termelési költség fogalmak
értelmezéséhez. Nem kell ahhoz pénzügyi zseninek lenni, hogy belássuk, a vállalat számára
fontos cél, hogy a termelési érték nagyobb legyen, mint a termelési költség. Fontos tehát, e
két oldal egymáshoz való viszonya, egymáshoz viszonyított nagyságrendje. Ha a két oldal
különbsége pozitív azaz
Termelési érték>Termelési költség
akkor ez a különbség - mivel a két oldal csak pénzértékben fejezhető ki és hasonlítható össze a termelés jövedelme. Más összefüggésben adódik tehát, hogy a jövedelem az alábbi
összefüggés alapján számítható
Jövedelem = Termelési érték – Termelési költség
E jövedelem növelése a vállalat egyik legfontosabb célja. Az összefüggésből logikusan
következik, hogy ha a különbség
 pozitív akkor a jövedelmet nyereségnek,
 negatív, akkor veszteségnek nevezzük.
 ha a különbség nulla, akkor sem nyereség, sem veszteség nem
képződik, a termelési érték pontosan fedezi a termelési
költséget.
A profit számszerűsítéséhez szükségünk van a vállalatok outputjának mérésére,
számbavételére is. Az output képviseli azt az értéket, amit a vállalat adott költségszinttel
előállított. Konkrét gazdasági tartalma annak is függvénye, hogy milyen célt szolgál a
számszerűsítés. A számítás céljának szintén alárendelten az alábbi eredménykategóriák
számszerűsíthetők
 A számvitel által számított és használt eredmény-kimutatási eljárások és
eredménykategóriák.
 Összköltséges eredmény-kimutatás
 Forgalmi költséges eredmény-kimutatás
o Értékesítés bruttó eredménye
 Az eredménykategóriák mindkét eljárás esetén
o Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
o Pénzügyi műveletek eredménye
o Szokásos vállalkozási eredmény
o Rendkívüli eredmény
o Adózás előtti eredmény
o Adózott eredmény
o Mérleg szerinti eredmény
 Gazdasági szempontok szerinti csoportosítás szerint
- Fedezeti összeg
- Fedezeti hozzájárulás
- Gazdasági profit
- Számviteli profit
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- Normál profit
- Bruttó profit
- Átlag profit
- Marginális vagy határprofit
A kereskedelmi tevékenységet, illetve azt is folytató vállalatoknál – a tevékenység sajátosságainak megfelelően
– a részletes eredményterv tagolása az alábbiak szerint alakul:
Értékesítés nettó árbevétele
- ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke)
= Árrés
- Egyéb közvetlen költségek
= Fedezeti összeg
- Közvetett költségek
+ Egyéb bevételek
- Egyéb ráfordítások
= Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A döntések szakmai megalapozása, a gazdasági elemzés, méretgazdaságossági kérdések stb.
megválaszolása – mivel a számviteli eredménykategóriák erre nem alkalmasak – szükségessé
teszi más jövedelemkategóriák azaz azok gazdaságszempontú számítását is. E kategóriák
közül az alábbiak kerülnek megtárgyalásra.
Az ökonómiai elemzéseknél gyakran használt kategória a fedezeti összeg (a számvitel ezt az
értékesítés bruttó eredményének nevezi). A számítás módszerében nincs eltérés.
Fedezeti összeg = Nettó árbevétel – értékesítés közvetlen önköltsége
Fedezeti pont, üzemszüneti pont, fedezeti hozzájárulás, kategóriák a közgazdasági
értelemben vett jövedelemkategóriákat jelentik, azok tartalmának összefüggéseit a 13. ábra
szemlélteti.
13. ábra. A közgazdasági értelemben vett jövedelemkategóriák struktúrája.
ÁRBEVÉTEL
Gazdasági
profit

Gazdasági értelemben vett költségek

Számviteli profit
Normál profit

Számviteli költségek
Közvetlen költségek
(explicit)

Közvetett költségek
(implicit)

Változó költségek

Állandó költségek

Anyag-, bérköltség stb.

ÉCS, bérleti díj stb

Haszonáldozati költségek
Tőke kamata

Vállalkozói
haszon

Bruttó profit
Fedezeti pont:
Egy vállalkozás jövedelemtermelő képességének alakulása szempontjából alapvető
fontosságú az állandó és változó költségek szerinti számbavétele, valamint a költségtényezők,
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a forgalom és az eladási ár összefüggéseinek elemzése. A fedezeti elv abból indul ki, hogy az
állandó költségek bizonyos határok között függetlenek az előállított termékmennyiségtől,
ezért ezeket a nyereséggel együtt kell, illetve célszerű kezelni. Ez azt jelenti, hogy az
árbevételből a változó költségek levonása után fennmaradó rész kell, hogy fedezze a
vállalkozás állandó költségeit, és az e feletti rész a profit. A profit és az állandó költség
összege a fedezeti hozzájárulás. A tartalmi összefüggések a 14. ábrán követhetők nyomon.

Nettó árbevétel = Termelési költség+Profit

Állandó költség

Változó költség

az összefüggést átrendezve adódik, hogy
Nettó árbevétel – Változó költség = Fedezeti hozzájárulás

Állandó költség

Profit

14. ábra. A fedezetei hozzájárulás elemei és számításának algoritmusa
A fedezeti pont elemzése során fontos kérdés a fedezethez szükséges, vagyis a fedezeti
ponthoz tartozó kibocsátás (értékesített termékmennyiség) pontos meghatározása. Ennek a
volumennek /fedezeti volumen/ a számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történhet:
Q

kritikus

FC



P - AVC

ahol
Q

kritikus

 Fedezeti volumen (Quantity of Units Produced)

FC: Összes állandó költség (Fixed Costs)
P: Értékesítési egységár (Price)
AVC: Fajlagos, arányosan változó költség
(Avarege Variable Cost)
Vegyük észre, hogy a nevezőben szereplő érték az egységnyi termékre jutó fedezeti
hozzájárulás.
PÉLDA: Az elmondottakat vizsgáljuk meg egy számszaki példán keresztül is. Egy vállalatra
vonatkozóan fogadjuk el az alábbi adatokat:
A vállalat „A” terméket gyárt, a tervezett árutermék 120 tonna, értékesítési ár 20 eFt/t. A
vállalat állandó költsége 1080 eFt. A termék-előállítás, változó költsége az árutermék
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mennyiségével arányosan változik, fajlagos összege 8 eFt/t. Határozzuk meg a fedezeti
pontot.
MEGOLDÁS:
Első lépésként meg kell határozni a fedezeti volument.
Ismert adatok:
FC = 1080 E Ft
P = 20 E Ft/t
AVC = 8 E Ft/t
Q=?
Használható összefüggés:
Q=

FC
P - AVC

=

1080000
20000

Ft

 90 tonna

Ft - 8000 Ft

A fedezeti pont = 90 x 20000 = 1800 E Ft
Ellenőrzés
Árbevétel: (90 x 20000)
Összes költség:
- Állandó költség:
- Változó költség (90x8000)
Eredmény:

1800 E Ft
1080 E Ft
720 E Ft
0 E Ft

Fel kell hívni a figyelmet a fedezeti összeg, fedezeti pont és a számviteli eredménykategóriák
közötti összefüggésekre. A fedezeti összeg – ahogy ezt láttuk - az alábbi összefüggés alapján
számszerűsíthető:
Fedezeti összeg = Nettó árbevétel – Értékesítés közvetlen költsége
Ez az összeg kell, hogy fedezet adjon a fel nem osztott költségekre, valamint – értelemszerűen
– a pénzügyi műveletek és a rendkívüli eredményre, amennyiben ezek eredménye negatív,
tehát vesztéséget mutatnak. Az egyes eredménykategóriák közötti összefüggések tehát – a
számok tükrében – az 5. táblázatban közölteknek megfelelően értelmezendők.
A fedezeti pont vállalati szinten – valamennyi tevékenységet összesítve – is értelmezhető és
számítható. A fenti számadatokat alapul véve, az egyes tételeket a célnak megfelelően
átrendezve kapjuk a 6. táblázatban szereplő értékeket
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, 15 eFt. Ezt azért kell levonni, mert arra érthető módon – nem kell megtermelni a fedezetet. A fentiekből következik az alábbi
összefüggés:
Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = Tervezett fedezeti összeg – Adózás
előtti eredmény
5. táblázat. A fedezeti összeg számítása és tartalma a számvitel rendszerében

38

Megnevezés
+
=
±
=
±
=
±
=

Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés közvetlen költségei
Fedezeti összeg
Közvetett költségek
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege
Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény

Összesen
(EFt)
1000
700
300
150
15
165
-10
155
-2
153

6. táblázat. A fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg vállalati szinten
Megnevezés
Közvetett költségek
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege
Pénzügyi műveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
A fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg

Összesen
(EFt)
150
- 15
10
2
147

A számadatokat behelyettesítve az összefüggésbe adódik, hogy:
Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = 300 ezer Ft – 153 ezer Ft = 147 EFt
A kétféle módon számított fedezeti ponthoz tartozó fedezeti összeg megegyezik egymással,
147 ezer Ft. A fedezeti pontot adó árbevétel pedig, az elmondottaknak megfelelően:
147 ezer Ft

* 1000 ezer Ft  490 ezer Ft

300 ezer Ft

A fedezeti pontot adó árbevétel ismeretében nyílik lehetőségünk arra, hogy nyomon kövessük
a vállalati eredmény időarányos alakulását, hogy az értékesítés és az árbevétel volumene
időbeni alakulásának dinamikája hogyan közelít a tervezett eredményhez, a tervhez
viszonyított eltérések alapján mely területek jelentik a szűk keresztmetszetet, hol van szükség
célirányos, tudatos beavatkozásra.
A vázolt összefüggések és a 13. ábra alapján kiemelten kell megemlíteni, hogy a vállalkozó
gazdálkodása során két kritikus ponttal találja magát szemben.


Az egyik, amikor a termelés növelése már elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol az
árbevétel éppen azonos a változó költséggel (TR = TV). Ettől kezdve nem szabad
tovább növelni a termelést, mert ezután már a változó költség egy része sem térül
meg. Ezt nevezik üzemszüneti pontnak. Természetesen itt profit sem képződik.
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A másik kritikus pont a vállalat egész profitjára nézve, amikor az árbevétel az összes
költséggel azonos (TR = TC), illetve amikor a piaci ár az átlagköltség minimumával
egyenlő. Beleértendő ebbe az átlagköltségbe az alternatív költség, illetve az árbevétel
részeként a normálprofit is. Ezt a pontot fedezeti pontnak nevezzük, mivel minden
költséget (változó + állandó) fedezi. A fedezeti pont – ahogy ezt láttuk – a fedezeti
volumenhez tartozó árbevétel, sem nyereség sem pedig veszteség nincs.

Ha nincs gazdasági profit, a vállalat tartósan működőképes lehet, beleértve a felhalmozási
képességét is. Ha rövidtávon nem térül meg a fix költség, a termelés akkor is folytatható egy
ideig, hogy a vállalat ne legyen veszteséges.
Ha az adott termék önköltsége magasabb a termék áránál, azaz veszteséggel állítható elő,
nem biztos, hogy a termék gyártását le kell állítani. A döntés nem ilyen egyszerű. A szóban
forgó termék sorsa ugyanis attól függ, hogy annak vesztesége hogyan érinti a vállalat összes
termelési költségét és ezen keresztül jövedelmezőségét. Általában mindaddig érdemes a
kérdéses terméket gyártani, amíg annak ára magasabb, mint az arra eső átlagos változó
költség. (Ebben az esetben ugyanis a termék árában a változó költség megtérül, és az ár és
változó költség különbözete fedezetet nyújt a termékre eső állandó költségre, vagy annak
egy részére.
PÉLDA: Fogadjuk el a táblázatban szereplő adatokat. A vállalat négyféle „A”,”B”,”C”, és
„D” féle termékeket gyárt. A költségek struktúrája a 7. táblázatban közölteknek megfelelően
alakul.
7. táblázat. A négytermékes vállalat jövedelmének alakulása
Megnevezés
Állandó költség
Változó költség
Önköltség
Ár
Nyereség
Veszteség
Fedezeti hozzájárulás

„A”
300
700
1000
1300
300
600

Termék
„B”
„C”
200
180
600
500
800
680
660
480
140
200
60
-20

„D”
120
360
480
620
140
260

Összesen
(EFt)
800
2160
2960
3060
+100
900

Látható, hogy a vállalat nyeresége 100 EFt. A „B” és „C” termék gyártása veszteséges. Meg
kell e szüntetni ezek gyártását?
1. A „B” termék gyártásának leállításakor a vállalat állandó költsége nem változik. Az
állandó költségek szétosztásra kerültek a termékek között. Tehát: FC: 800, VC: 1560.
TC: 2360. Ár: 2400. Eredmény: +40.
A vállalat nyeresége 60 eFt-tal csökkent. Tehát nem érdemes beszüntetni a gyártást,
de mi húzódik meg e mögött? Ha megszüntetjük a „B” termék gyártását - ahol még az
ár fedezi a változó költségeket és még az állandó költségek egy részét is – akkor a
változó költségekkel nem kell számolni, azonban a továbbra is meglévő állandó
költségekből a „B” termék árbevételének hiánya miatt nem lesz fedezet.
2. A „C” termék gyártásának leállításakor szintén nem változik a vállalat állandó öltsége,
tehát FC: 800, VC: 1660. TC: 2460. Ár: 2580. Eredmény: +120 eFt. Ebben az
esetben azonban a vállalat összes nyeresége 20 eFt-tal nőtt. Miért van ez így? A
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helyzet a „C” termék gyártása veszteségének mértéke miatt áll elő. A termék ára
ugyanis még a termeléshez közvetlenül kapcsolódó változó költségeket (480-500) sem
fedezi. Tehát a megszűntetéskor pont a termék veszteségével megegyező mértékben
nő a vállalat összes nyeresége.
3. Ha mindkét („B” és „C”) termék gyártását beszüntetjük, akkor hogyan alakul a
vállalati nyeresége? FC: 800, VC: 1060. TC: 1860. Ár: 1920. Eredmény: +60 eFt.
Ennél a variációnál 40 eFt-tal csökkent az eredmény, ami az előző két eset eredmény
változásának összege (-60+20=-40 eFt).
A három variáció közül a másodikat kell választanunk, hisz a „C” termék gyártásának
leállítása esetén növelni tudjuk a vállalat nyereségét.
A kapott eredmények alapján levonhatjuk azt ma következtetést, hogy mindaddig érdemes
folytatni egy termék gyártását, amíg pozitív fedezeti hozzájárulást tudunk elérni. Mivel ekkor
az árbevétel teljes egészében fedezi a változó költségeket és az állandó költségek közül is
annyit, amekkora a fedezeti hozzájárulás értéke. Jövedelem ezen a terméken már ebben az
esetben képződik. A termék gyártásának megszüntetése esetén ugyanis, az állandó költségeket
teljes egészében a megmaradó termékek fedezeti hozzájárulásának kellene fedezni.
A standard fedezeti hozzájárulás (SFH). A termelési költségek tárgyalásánál hivatkoztunk az
EU információs rendszerére, és az AKI kapcsolódó elemzéseire. A jövedelemkategóriák
kapcsán meg kell ismernünk a standard fedezeti hozzájárulás fogalmát és számításának
módját is.
Standard fedezeti hozzájárulás= Bruttó termelési érték – Közvetlen változó költség

A gazdaságszempontú jövedelemkategóriáknál az alábbi kategóriákat értelmezzük
Az összes profit egyenlő az összes költség és az összes árbevétel különbségével. Tehát
T  =TR-TC
ahol
T  : Teljes profit
TR: Teljes árbevétel vagy összes bevétel (Total Revelue)
Az átlagprofit a termékegységre jutó profit profitot jelenti. Az összes profit és a
termékmennyiség hányadosa:
A 

összes
termékmenn

profit
yiség



T
Q

A határprofit az összes profit változásának (profitnövekménynek) azaz összege, amely a
termelés egységnyi változásának az eredménye.

41

M 

Profit
Termék

növekménye
növekménye




Q

A realizált profit akkor maximális a vállalatban, amikor a határprofit nulla, azaz a
határbevétel egyenlő a határköltséggel. A vállalkozó addig kell, hogy fokozza termelését
(kínálatát) - ha maximális profitot akar elérni -, amíg ez a találkozási pont be nem
következik.

4. A hatékonyság értelmezése és mutatószámai
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Mivel minden output előállítás inputok felhasználását és transzformációját igényli, nem lehet
közömbös az output előállítója számára, hogy hogyan alakul az inputok és outputok viszonya.
Szükségünk van tehát olyan indikátorokra (mutatószámokra), amelyek ezt a viszonyt kifejezik
a döntéshozó/k/ számára. A döntéshozók a mutatószámok alapján minősítik a kialakult
helyzetet, illetve választhatnak a különböző stratégiai változatok közül. Fontos kérdés, hogy
adott helyzetben milyen output input viszonyt számszerűsítünk, milyen mutatószámokat
választunk a mutatószámok és mutatószám-rendszerek gazdag tárházából, annak érdekében
hogy a mutatószámok alapján következtetéseket vonjunk le, feltárjuk az ok-okozati
összefüggéseket.
Mutatószámok képzésének elméleti hátterét szintén az értékteremtő folyamatok gazdasági
hatásaiban találjuk meg. A számítható mutatószámok elméleti összefüggéseit a 15. ábra
alapján követhetjük nyomon. Ahogy az ábrán látható, az inputok és outputok számbavétele
történhet természetes és számított mértékegységek alapján, valamint pénzértékben. Az inputok
és outputok mondhatni tetszőleges kombinációjával származtathatók a különböző
mutatószámok és mutatószám-rendszerek.
4.1. A naturális hatékonyság értelmezése és mérése
Az outputok és inputok viszonyát hatékonyságnak nevezzük. Ha a viszonyítás természetes
mértékegységek, vagy számított mértékegységek alapján számba vett értékeken alapul,
akkor naturális hatékonyságról beszélünk. Hatékonyságot kifejező mutató lehet például az
egy kilogramm súlygyarapodáshoz felhasznált hizlaló táp mennyisége, tehát
18876:8580=2,2 kg/kg súlygyarapodás.
Ez a naturális hatékonysági mutató a termelésben felhasznált input, mint takarmány
hatékonysági mutatójaként értelmezhető. Hatékonysági mutatóként értelmezhetők például;

a napi súlygyarapodás,

a kocaforgó,
 a két ellés között eltelt idő,

a tojáshozam,
 a termésátlagok, stb.
Azon inputok vonatkozásában, ahol az ok-okozati összefüggés a felhasznált mennyiségük és
az output alakulása között fennáll – például: a felhasznált műtrágya mennyisége és a
termésátlag – fontos összefüggésekre mutatnak rá, és további kategóriák értelmezését teszik
lehetővé és szükségessé is az alábbi hatékonysági mutatók (Lásd. termeléselmélet)
Átlagos hatékonyság: Adott ráfordítási szinten az összes hozam és az összes ráfordítás
hányadosa:
y
x

ahol

y: Az összes hozam (output, kg, tonna, stb.)
x: az összes ráfordítás (input, kg,

óra,

stb.)
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REÁLFOLYAMATOK
INPUTOK

NATURÁLIS MÉRTÉKEGYSÉG

EGYSZERI RÁFORDÍTÁSOK

OUTPUTOK

FOLYAMATOS
RÁFORDÍTÁSOK

naturűális
hatékonyság
1 db erőgép
1 db munkagép
100 fh-es tehenészeti
telep, stb.

120 kg P2O5/ha
18876 kg hizlaló táp
100 munkaóra, stb.

Output

100 t búza
8580 kg súlygyarapodás
1500 nha
800 tkm

Input
PÉNZÜGYI FOLYAMATOK

28. ábra: A mutatószámok képzésének elméleti háttere
ÉRTÉKBENI SZÁMBAVÉTEL

ÖSSZES EGYSZERI
RÁFORDÍTÁS /BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG/

Forrás: A szerző saját munkája
TERMELÉSI KÖLTSÉG

gazdasági
hatékonyság

GAZDASÁGOSSÁG

TERMELÉSI ÉRTÉK

JÖVEDELMEZŐSÉG

PÉNZÁRAMLÁSI FOLYAMATOK

15. ábra: A hatékonyság mutatószámainak rendszere
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Az átlagos hatékonyság tehát az egységnyi ráfordításra jutó hozam mennyiségét
számszerűsíti.
Pótlólagos hatékonyság: Az egységnyi pótlólagos ráfordításra jutó pótlólagos hozam
mennyiségét mutatja.
y
x

ahol
 y : A pótlólagos hozam mennyisége
 x : A pótlólagos ráfordítás mennyisége

Marginális vagy határhatékonyság: A pótlólagos hatékonyság azon esete, amikor a
 x minden határon túl, tart a nullához. A marginális hatékonyság matematikailag a
függvény első deriváltja.
Az inputok másik nagy csoportját, az egyszeri ráfordításként értelmezett inputok jelentik.
Ezek a vagyon dologi vagy immateriális javakban megjelenő elemei lesznek, éven túl
szolgálják a termelést, azaz befektetett eszközként funkcionálnak. Ezen inputok
vonatkozásában a naturális hatékonyság nem értelmezhető.
4.2. A gazdasági hatékonyság értelmezése és mérése
A naturális hatékonysági mutatók önmagukban nem alkalmasak arra, hogy mérjék az
értékarányokat. Szükségünk van tehát a gazdasági hatások számbavételére, azaz pénzértékben történő kifejezésükre, a gazdasági hatékonyság mérésére és értelmezésére is.
A gazdasági hatékonyság nem egyéb, mint a naturális hatékonyság pénzügyi vetülete, az
outputok és inputok viszonyának pénzértékben történő kifejezése. Ismert, hogy a
folyamatos ráfordítások pénzben kifejezett értéke a termelési költség. Az output pénzben
történő számbavétele a termelési értéket adja. A kettő különbsége a profit /jövedelem/. A
pénzben kifejezett érték-kategóriák viszonyát kifejező mutatószámok a jövedelmezőség
mutatószámai. A jövedelmezőség mutatói abszolút mutatószámok, önmagukban kifejezik,
hogy az adott output előállítása a termelő számára milyen eredménnyel járt. Képletesen
szólva a jövedelmezőség olyan, mint egy hőmérő. Van tehát egy negatív tartománya, egy
nulla pontja és egy pozitív tartománya. Gazdasági tartalmat adva ezen értelmezésnek a
jövedelmezőség mutatói tehát önmagukban kifejezik a veszteséget, a nulla pontot/fedezeti
pont/ és a nyereséget. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy adott árarányok mellett, e
mutatók értékét a naturális hatékonyság alakulása határozza meg. A gazdasági hatékonyság
mutatói tehát pénzügyi mutatószámoknak tekinthetők. Számszerűsítésük adatbázisát
alapvetően az eredmény-kimutatás és a vagyon mérleg képezi.
A pénzügyi mutatószámok túlnyomórészt egyszerű arányszámokon alapulnak. Fontos
szempontként kell figyelembe venni a pénzügyi mutatók alkalmazásánál, hogy az általános
tendenciák kifejezésére alkalmas mutatók számításához megfelelő hosszúságú időtáv kell,
hogy rendelkezésre álljon. Az egy évre vonatkozó adatok csak az adott állapotot tükrözhetik.
A több éves adatbázis a dinamikus összehasonlítást is lehetővé teszi. E mutatószámok a
menedzsment számára fontos információval rendelkeznek, és ezeket a menedzsment nap,
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mint nap felhasználja. Nem nélkülözhető tehát az alábbi fogalmak gazdasági szempontú
értelmezése.
 a hatékonyság,
 a termelékenység,
 gazdaságosság,
 jövedelmezőség
E fogalmak tartalmának pontos ismerete is szükséges ahhoz, hogy megalapozzuk olyan
fogalmak használatát, mint a versenyképesség, stratégia stb. A termelékenység,
versenyképesség és a stratégia fogalmak kapcsolatrendszerét az alábbiak szerint
értelmezhetjük: „Termelékenység, versenyképesség és stratégia önálló mozgástérrel bíró
fogalmak. Mindemellett nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A stratégiának a
termelékenység eszköze, a versenyképesség pedig megjelenési formája”. (Vörös, 2007).
Hatékonyságot az előzőekben értelmeztük és definiáltuk a naturális hatékonyság fogalmat.
Ezt megkell tenni úgy is, hogy a ráfordításokat és hozamokat közös nevezőre hozzuk, azaz
pénzértékben fejezzük. Ezzel összefüggésben, a hatékonyságot úgy is értelmezhetjük, mint a
működésének „hatásfoka” vagy más megfogalmazásban az outputok/eredmények/ és
inputok/ráfordítások/ lehetséges kombinációjának hányadosa. A definíció alapján tehát a
hatékonyság számszerűsítése az alábbi összefüggések alapján történhet:
Hatékonysá

Output

g 

; Hatékonysá

Input

Hatékonysá

g 

Input

Input

g 

Output

; Hatékonysá

Input

g 

Output
Output

4.2.1. A gazdaságosság és jövedelmezőség
A tisztánlátás érdekében a hatékonyság témakörén belül értelmezni kell, a gazdaságosság és
jövedelmezőség fogalmakat is.
A gazdaságosság relatív fogalom. Önmagában nem értelmezhető. Ha csak azt ismerjük, hogy
a termék önköltsége 1000 Ft/db, 88 Ft/liter, 40000 Ft/t, stb. ezen értékeket önmagukban nem
tudjuk minősíteni, nem tudjuk eldönteni, hogy ez jó, vagy rossz, magas vagy alacsony? Ezek
a kérdések csak akkor válaszolhatók meg, ha az önköltséget/egységköltséget viszonyítani
tudjuk valamihez, pl. az értékesítési árhoz, vagy a versenytárs ugyanazon termékének
önköltségéhez/egységköltségéhez.
A termelékenység.
A termelékenységnek lehet egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. A termelékenység
legáltalánosabb értelmezése esetén, annak számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján
történhet:
Termeléken

ység 

Outputok
Inputok

mennyisége
mennyisége

A szűkebb értelemben vett termelékenységi mutató az élőmunka termelékenységét jelenti.
Ennek megfelelően:
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Termeléken

Outputok

ység 

Inputok

mennyisége

mennyisége

(kg, db, Ft)
év, f ő )

(munkanap,

A termelékenységi mutatók tehát – a fenti összefüggések alapján – többfélék lehetnek,
számításuknál a számláló és nevező tartalma is több tételt (ráfordítást) foglalhat magában.
Tehát
Termeléken

Nettó árbevétel

ység 

Munkabér

 Anyagkölt

ség

vagy
Termeléken

Nettó árbevétel

ység 
Munkabér

 Anyagkölt

ség  Általános

költség

 Töke

költség

Hogy a nevező mit tartalmaz, azt az elemzés célja, időtávja stb. alapvetően meghatározza.
Hosszabb időtáv esetén például az egytényezős termelékenységi mutatók helyett, szakmai
szempontból helyesebb a többtényezős termelékenységi mutatók használata. A többtényezős
termelékenységi mutatókat széles körben használjuk, makro- és vállalati szinten egyaránt.
Makroszinten – nemzetközi összehasonlításoknál használt termelékenységi mutató, az egy
főre jutó GDP. Ez egy nemzet legjobb termelékenységi mutatója. Vállalati szinten – ahogy ez
ismert – szintén használt termelékenységi mutató az egy főre jutó hozzáadott érték. A
hozzáadott érték tehát az a vállalat által előállított új érték, amivel a vállalat hozzájárul a
nemzeti jövedelem (GDP) képzéséhez. Könnyen belátható, hogy a termelékenység
országonként és iparáganként is változik, és eltérően alakul. A tág értelemben vett
termelékenység növelése a vállalat számára – céljának és küldetésének megvalósítása miatt –
fontos. A javuló termelékenység önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat piaci
pozícióját növelje, ha a versenytársak jobb termelékenységgel állítják elő termékeiket, illetve
kínálják szolgáltatásaikat.
A szolgáltatás nyújtó vállalatok esetében a gazdaságossághoz kapcsolható mutatók az
alábbiak:
ELÁBÉ szint (%) =

ELÁBÉ

 100

Árbevétel

Árrés szint (%) =

Árrés

 100

Árbevétel

Haszonkulcs (%) =

ELÁBÉ
Árrés

 100 vagy

ELÁBÉ
Árrés

szint

 100

szint

A hatékonysági ráták azt mérik, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a birtokában
lévő eszközöket. E mutatókat a vállalat aktivitási, tevékenységi rátáinak is nevezik.
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Eszközarányos forgalom =

NÁB
ÖE

ahol

NÁB: Nettó árbevétel
ÖE: Összes eszközérték

A lekötött tőke hatékonysága =

NÁB
LT

ahol

LT: Lekötött tőke

A jövedelmezőség abszolút kategória, olyan arányszám, amelynek számlálójában a
jövedelem, nevezőjében pedig ráfordítás vagy eredmény típusú kategória szerepel. A
leggyakrabban használt jövedelmezőségi mutatókat a 8. táblázat tartalmazza.
A tárgyalt összefüggések ismeretében már körvonalazni tudjuk a versenyképesség lényegét. A
versenyképesség arra ad választ, hogy a vállalat mennyire eredményes azon versenytársakkal
szemben, amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást kínálják a piacon. A vállalat
működésének eredményessége attól függ tehát, hogy a termelése során felhasznált inputokat a
versenytársakhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb hatékonysággal és termelékenységgel tudja
realizálni, azaz, hogy versenyképes vagy nem. A versenyképesség tehát a hatékonyságon és
termelékenységen túlmenően, a vállalaton kívüli tényezőkhöz (piaci helyzet, ökológiai
tényezők figyelembevétele, versenytársak stb.) való alkalmazkodás képességét is jelenti. E
tényezőkhöz való eredményes alkalmazkodást pedig nem más, mint a vállalat stratégiája,
illetve annak gyakorlati megvalósítása biztosítja.
4.2.3. A forgóeszközök hatékonysága
A forgóeszköz-gazdálkodás, a készlet és anyaggazdálkodás színvonalának jellemzése
különböző mutatószámokkal történhet. Ezek a mutatók a termelés és a készletgazdálkodás
konkrét adatainak a felhasználásával számíthatók.
Kronologikus átlagkészlet:
Adott időszak tényleges átlagkészletének a számbavétele oly módon, hogy a kezdő- és
zárónapokat 50-50%-kal, a közbülső napokat pedig 100%-kal vesszük figyelembe, és így
képezünk a napok számával egyszerű számtani átlagot. A kronologikus átlagkészletet
számolhatjuk egy hónapra, negyedévre vagy bármilyen más, választott időpontra. A
kronologikus átlagkészlet nagyon sok helyen alkalmazható, így pl. a forgási sebesség
kiszámolásánál
Fajlagos anyagfelhasználás:
Az anyagfelhasználás és a termelt termékmennyiség természetes mértékegységben megadott
hányadosa. Ez a mutató adja meg, hogy egy adott termékhez természetes mértékegységben
mennyi anyagot kell felhasználni (pl. 12 kg/db). Ennek segítségével határozható meg
ugyanis a termelés konkrét anyagigénye.
Anyagfelha
Termelt

sználás

mennyiség
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8. táblázat. A jövedelmezőség fontosabb mutatószámai
Megnevezés

Számítás

Árbevétel
arányos
jövedelmezőség

Eredményka
Árbevétel

tegória

Termelési

Jövedelmező gazdálkodás esetén azt
mutatja ki, hogy a költség a TÉ-nek
mekkora hányadát adja

 100
érték

Profit

Profitráta

A vállalkozás árbevételének mekkora
részét teszi ki az eredmény.

 100

kategória

Költség

Költségszint

Magyarázat

A vállalkozás árbevételének hány
százaléka a profit

 100

Árbevétel

Átlagos
fedezeti hányad
Fedezeti pontot
adó ELÁBÉ
szint (%)
Tőkearányos
jövedelmezőség
ROE
(Return on
Equity)
Eszközarányos
jövedelmezőség
ROA
(Return on
Assets)
ROI
(Return on
Investment)
Költségarányos
jövedelmezőség
Bérarányos
jövedelmezőség

Fedezeti
Értékesíté

összeg

s nettó

 100

árbevétele

ELÁBÉ
ELÁBÉ

 ELÁBÉ

 100

mentes

Eredményka

összes

tegória

költség

 100

Töke összetevöi
Adózott

eredmény

Eszközök

tegória

eredmény

Összes

Adózott

 100

eszköz

eredmény

Befektetet

 100

t eszköz

Eredményka
Termelési

 100

összetevöi

Adózott

költség

Eredményka

tegória

 100

kategória

tegória

A vállalkozás tőkéjének eredményhozamát
fejezi ki.
A saját tőke hozama. Egységnyi saját tőke
értékre jutó adózott eredmény.

 100

Saját töke
Eredményka

Az egyes termékek, teljesítmények
bevételéből mekkora rész marad az
értékesítés közvetlen költségeinek
levonását követően a közvetett költségek és
a nyereség fedezésére.
Milyen ELÁBI szint mellett/illetve az
ennek megfelelő árbevétel mellett nem
képződik eredmény

 100

Bérköltség

Az eszközök jövedelemtermelő
képességére ad választ. Egységnyi
eszközértékkel előállított eredmény.
Az eszközarányos megtérülés az összes
eszköz jövedelemtermelő képességére ad
választ. Egységnyi eszközértékre jutó
adózott eredmény.
A lekötött tőke megtérülése a befektetett
eszköz/tőke jövedelemtermelő képességére
ad választ. Egységnyi befektetett
eszközértékkel előállított adózott
eredmény.
Egységnyi termelési költséggel előállított
eredmény értéke.
Egységnyi bérköltséggel előállított
eredmény értéke.

Eredménykategóriák: (1) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye; (2) szokásos vállalkozási eredmény; (3) adózás
előtti eredmény; (4) adózott eredmény; (5) mérleg szerinti eredmény; (6) fedezeti összeg; (7) relációs eredmény
(belföld, külföld stb.).
Árbevétel kategóriák: (1) értékesítés nettó árbevétele; (2) értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek; (3)
értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele; (4) értékesítés nettó árbevétele +
egyéb bevételek + pénzügyi műveletek bevétele + rendkívüli bevételek.
Tőke összetevői: (1) saját tőke; (2) idegen tőke; (3) összes tőke;

Anyagellátottság mutató:
Az időszak kronologikus átlagkészletének és az átlagos napi felhasználásnak a hányadosa.
Ennek a mutatónak az értéke megadja, hogy mennyire volt "feszített" a készletgazdálkodás.
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Megmutatja, hogy a készletek átlagosan mennyire voltak felette a ténylegesen felhasznált
mennyiségnek. Értéke 1 vagy annál nagyobb lehet (a készletfelhasználás értéke a nevezőben
ugyanis nem lehet több mint a rendelkezésre álló készlet a számlálóban). 1-hez közeli érték
feszített készletgazdá1kodást jelez, itt az időszak átlagos állománya alig haladja meg a
tényleges felhasználás mértékét, tehát a készleteket jó kihasználtság jellemzi. Az l-nél jóval
magasabb értékek laza készletgazdá1kodást jeleznek, ahol jóval a tényleges igény felett
történik az adott készlet tartása. Az anyagellátottság mutató értékének helyes beállításával
javítható a készletgazdá1kodás minősége.
Kronologikus átlagkészlet / Átlagos napi felhasználás
Termelés anyagigényessége:
Az anyagköltség és az összes termelési költség hányadosa egy adott időszakban. Az
anyagfelhasználás százalékos arányát mutatja meg az összes költségen belül. Ezzel a
mutatóval tudjuk vizsgálni, hogyan változik a termelés anyagigényessége az egyik időszakról
a másikra. Az anyagköltségekkel való takarékoskodás érdekében fontos folyamatos
kiszámítása, figyelemmel kísérése.
Anyagköltség / Termelési költség

Anyaghányad-mutató:
Az anyagköltség és a termelési érték hányadosa egy adott időszakban. Az anyagköltség
százalékos arányát adja meg az eladási ár százalékában. Megmutatja, hogy a folyó
tennelőfelhaszná1ás mekkora a vállalat által kibocsátott tennék értékéhez viszonyítva. Az e
feletti rész az ún. hozzáadott érték és az amortizáció. A vállalat számára fontos a hozzáadott
érték növelése, amit az amortizáció helyes beállításával és az anyaghányad csökkentésével
érhet el.
Anyagköltség / Termelési érték

A forgóeszköz-gazdálkodás hatékonyságának mérése
A forgóeszközök fontos mérőszáma egy adott időszak átlagos forgóeszköz-állománya. A
vállalati működéshez szükséges forgóeszközök mennyisége a forgóeszköz-igényességi
mutatóval jellemezhető. A mutató számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történhet::
Forgóeszköz-igényesség (%) =

Átlagos

forgóeszkö
Nettó

z - állomány

* 100

árbevétel

A vállalat forgóeszköz-állományának nagysága jelentős mértékben függ a vállalat profiljától,
termelési szerkezetétől. A forgóeszköz-gazdálkodás hatékonyságát az alábbi
mutatószámokkal jellemezhetjük:
Nettó

A fordulatok száma (forgási sebesség) =
Átlagos

árbevétel

forgóeszkö

z - állomány
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A körforgás időtartama =

Az idoszak

hossza

A forgások

száma

vagy
A fordulatok száma (forgási sebesség) =

Az idoszak
A körforgás

A körforgás időtartama =

Átlagos

forgóeszkö

Egy napra

hossza
idotartama

z - állomány

es ő nettó árbevétel

A forgóeszköz-gazdálkodás hatékonyságát alapvetően kétféleképpen javíthatjuk. Egyfelől
csökkenthetjük azt az időt, amennyi alatt a beszerzett eszközökből eladott áru lesz, azaz
gyorsíthatjuk a forgalmi és termelési folyamatot, azaz a forgási sebességet növeljük.
Másrészt a magas színvonalú logisztikai rendszer biztosítása esetén az egyes elemek
kölcsönhatása miatt csökkenthetjük a forgóeszközökben lekötött tőkerészt a termelési
értékhez vagy a teljes forgalomhoz (nettó árbevételhez) viszonyítva. Az előző esetben
javítjuk a forgóeszköz-igényességet, a másodikban relatív forgóeszköz megtakarítást érünk
el. A forgóeszköz-gazdálkodás színvonala tehát akkor javul, ha a fordulatok száma nő és a
forgási idő csökken, és akkor romlik, ha a fordulatok száma csökken és a forgási idő nő.
Amennyiben a forgási idő vagy a fordulatok száma ismert, az átlagos forgóeszköz-állomány
is meghatározható a forgalom és a forgási idő szorzataként, vagy a forgalom és a fordulatok
számának hányadosaként.
A gyakorlati életben az a jellemző, hogy a forgóeszközök átlagos állománya alatt csak a
készleteket értik, és a készletek állományértékének számszerűsítéséhez a kronologikus
átlagkészletet használják. Mindez tehát azt jelenti, hogy a forgóeszközök hatékonyságának
fenti mutatóit a készletgazdálkodás hatékonyságának jellemzésénél értelmezik.
A forgóeszközök egyéb tételeire vonatkozó mutatószámok
Vevői követelések forgási sebessége =

NÁB
KÖV

ahol

KÖV. Vevői követelések

KÖV

Vevői követelések behajtásának ideje =

NÁB / nap

Szállítói tartozás rendezésének ideje =

SZT
ENJB

ahol

SZT: Szállítói tartozás
ENJB: Egy napi beszerzés
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Forgási idő =Készletlekötési idő+ Vevői követelések behajtásának ideje + Pénzeszközök
megtérülésének ideje
Szállítói tartozás rendezésének ideje =

SZT
ENJB

ahol

SZT: Szállítói tartozás
ENJB: Egy napi beszerzés

Finanszírozási idő = Készletlekötési idő +Vevői követelések behajtásának ideje + Szállítói
tartozás rendezésének ideje
4.2.4. A beruházások hatékonysága
A beruházással szemben fontos követelmény, hogy az a többletjövedelemből megtérüljön. A
beruházás hatékonyságának mutatószámai számszerűsítik a beruházás hatékonyságát. Az
egyszeri ráfordítás és a jövedelem viszonyát vizsgáljuk, az időtényezőt is figyelembe vesszük.
Ennek előnye - dinamikus hatékonysági mutatószámok - hogy figyelembe veszik a pénz
időértékét. Ez viszont nem jelent mást, mint, hogy a beruházásokat jellemző pénzáramlási
folyamatok alapján történik az értékelés.
A pénzáramlási folyamatok megbízható megfogalmazása, alapvető feltételét képezi a
számított mutatószámok használhatóságának. A beruházások pénzáramlási folyamatát a
következő pénzáramok írják le:
1/Kezdő pénzáram. A beruházás érdekében felmerült összes kiadásokat foglalja magában.
Összetevői;
- A befektetett eszköz bekerülési értéke
- Egyszeri forgóeszköz-szükséglet
- Igénybevett erőforrások alternatív költsége
+ Selejtezésből adódó bevétel
 Adóhatás
2/Működésből származó pénzáram
+ Árbevétel
- Termelési költség
+ Adózás előtti eredmény
- Fizetett adó
 Adózott eredmény
+ Amortizáció
 Folyó működésből származó pénzáram
 Forgótőke változása
=  A működésből származó pénzáram
A működésből származó pénzáram nem egyéb, mint a beruházás eredményeként kimutatható
nettó pénzáram. Ezen pénzáram számszerűsítése több problémát is felvet, amelyre röviden ki
kell térni. Arról van ugyanis szó, hogy nehezen különíthető el egyértelműen a vállalkozás
szintjén a beruházás, projekt hatásának tulajdonítható forgótőke -változás. Nem feladatunk,
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hogy ennek részleteit e fejezet kapcsán részletesen tárgyaljuk. Most csak elégedjünk meg
annyival, hogy törekedni kell a pénzáram reális felírására annak érdekében, hogy használható
eredményeket kapjunk.
3/Végső pénzáram. Ennek két eleme van. Azokat a pénzösszegeket becsüljük, amelyek két
forrásból származhatnak;
- egyrészt, a beruházás élettartama végén az eszközök
értékesítéséből, másrészt
- a felszabaduló forgótőkéből.
A beruházások dinamikus hatékonysági mutatói
1/ Nettó jelenérték (NPV)
2/Belső megtérülési kamatláb (IRR)
3/Jövedelmezőségi index(PI)
1/Nettó jelenérték (NPV)
Az NPV egy különbség jellegű mutató. A beruházásokra értelmezve azt fejezi ki, hogy a
beruházás tervezett élettartama alatt, a képződő pénzáramok diszkontált értékéből levonva a
kezdő pénzáramot, mekkora lesz a beruházás hozama. Az elmondottaknak megfelelően tehát
adódik az alábbi összefüggés
n

N P V   C0 


t1

ahol

Ct
(1  r )

t

C0 = a beruházás egyszeri ráfordítása
Ct = a beruházás pénzárama
t = a beruházás tervezett élettartama (vagy a hitel futamideje)

Az NPV számításánál kiemelten kell megemlíteni, hogy az NPV nagysága a diszkontáláshoz
felhasznált kamatláb függvénye.
Beruházások esetében, mivel a pénzáramlás befektetés jellegű - először van a kiadás, utána a
bevételt adó pénzáramok az NPV a kamatláb monoton csökkenő függvénye. Ez abból a
tényből következik, hogy annál nagyobb mértékben értékelődik le a jelenbeli befektetett
pénzösszeg által generált jövőbeli bevétel, minél nagyobb az alternatív befektetési
lehetőségek által biztosítható hozam, azaz a diszkontáláshoz felhasznált kamatláb. Abban az
esetben, ha a pénzáramlás hitel felvétel jellegű - azaz először van a pénzbevétel és utána a
kiadások, a törlesztés - , akkor az NPV a kamatláb monoton növekvő függvénye.
2) A belső megtérülési kamatláb (IRR)
A belső megtérülési kamatlábnak - mint a beruházások másik megtérülési mutató számnak az értelmezése nem jelent különösebb problémát számunkra annak ellenére, hogy ebben az
esetben nem a kamatláb fogalmának ismétléséről van szó. Emlékezzünk vissza, hogy a
Vállalati pénzügyek c. tantárgy keretében belső megtérülési rátának neveztük azt a
diszkontrátát, amely mellett a jövőbeli pénzáramok jelenértéke megegyezik az induló
befektetés értékével. Beruházások, projektek megtérülésénél az IRR - mutató azt a
kamatlábat jelöli, amellyel diszkontálva, a beruházás NPV-jének értéke zérus. Tehát
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NPV
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t

Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az IRR mutató nem feltétlenül vezet jó döntéshez.
Vannak esetek, amikor a döntéseket csak az NPV alapján szabad meghozni.
3) A jövedelmezőségi indexet (PI) az alábbi formula alapján számolhatjuk.
n


t1

PI 

Ct
(1  r )

t

.

C0

Belátható, hogy a PI-re 100 %-nál kisebb értéket kell, hogy kapjunk, ha az NPV negatív.Az
elmondottakat kövessük nyom a számok tükrében is.
PÉLDA: Fogadjuk el a 9. táblázatban szereplő beruházások pénzáramait, és számszerűsítsük
a dinamikus hatékonyság mutatószámait.
9. táblázat. A beruházási változatok pénzáramai
t
0
1
2
3
4
5

me.: eFt
Beruházás „B”
-2500
725
1000
1050
1030
1030

Beruházás „A”
-2000
625
850
900
970
880

MEGOLDÁS:
A feladatot Excel-ben található szoftverrel oldjuk meg.
NPV

  2000 

625
( 0  0 ,13 )



850
(1  0 ,13 )

2



900
(1  0 ,13 )

3



970
(1  0 ,13 )

4



880
(1  0 ,13 )

5

A megoldást - NPV és IRR – a 10. táblázat tartalmazza és a 16. ábra teszi szemléletessé.
A jövedelmezőségi indexek az alábbiak:
PI”A”= 140,5%
PI”B”= 129,8%
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10. táblázat. A beruházási változatok hatékonyságának mutatói
Diszontráta(%)

12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

NPV"A"

NPV"B"

886

831

810

746

605

590

544

449

430

322

328
236
152
77
9
-53

209
106
14
-70
-145
-214

16. ábra. A beruházási változatok NPV-jének és IRR-jének alakulása

IRR=29,3%

Belátható, hogy a PI-re 100 %-nál kisebb értéket kell kapni, ha a megtérülés nem biztosított,
az NPV negatív, az IRR kisebb a diszkontrátánál.
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5. A vállalat és a vállalati gazdálkodás a számvitel rendszerében
A kapcsolódó ismeretanyag behatárolásánál fontos szempontként kellett figyelembe venni
egyrészt, hogy az alapszak KKK-ja milyen követelményeket fogalmaz meg a számviteli
ismereteket illetően. A másik differenciáló tényező az volt, hogy egy vidékfejlesztési és
gazdasági agrármérnök végzettséggel rendelkező szakember – munkája során – hogyan kerül
kapcsolatba a számvitellel, milyen számviteli ismeretekre van szüksége ahhoz, hogy leendő
munkakörében helyt tudjon állni. Harmadsorban a terjedelmi korlátokat sem lehetett nem
figyelembe venni. Mindezek a tényezők együttesen alakították ki a fejezet ismeretanyagának
területeit és azok terjedelmét.
Mindezek alapján csak azon összefüggések tárgyalására kerül sor, ami ismeret szintjén
tárgyalja a kapcsolódó ismeretanyagot, de ez elegendő ahhoz, hogy segítse a Mezőgazdasági
vállalatok és ágazatok gazdaságtana ismeretanyagának elsajátítását és megértését, biztosítsa
azoknak a számviteli ismereteknek készség szintű elsajátítását, amelyek nélkül nem érthetők
meg és nem kezelhetők a mezőgazdasági vállalatok pénzügyi egyensúlyát biztosító egyes
menedzsment funkciók – tervezés, döntés stb. - sem.
Az eddig tárgyalt ismeretanyag felöleli a termelés célját, outputjait és inputjait, azok
számbavételét, a vállalatot, mint gazdasági rendszert, és mint a termelés folytatásának
szervezeti keretét. Láttuk, hogy a termelési folyamat egy értékteremtő folyamat, értékeket
használunk fel és új értékeket állítunk elő, hogy a vállalat számára fontos a két oldal viszonya,
továbbá, hogy a pénz a folyamatok közös nevezőre hozásához nélkülözhetetlen.
A számvitel feladata „nem lehet más, csak az,” hogy mindezeket a folyamatokat, azok
történéseit a maga eszközeivel rögzítse, mérje és nyomon kövesse. A kapcsolódó szakmai
kifejezéseket használva az alábbiakat fogalmazhatjuk meg a számvitel szerepét illetően. A
számvitel központi eleme a vagyon, és a gazdasági eseményeket, azok hatását a vagyonra a
számviteli információk előállításával, feldolgozásával és közlésével – a kapcsolódó törvényi
szabályozással összhangban – mutatja ki. Urfi (2003) szerint a számvitel „Olyan információs
rendszer, amely a vállalkozásokban lejátszódó gazdasági folyamatokat megfigyeli, méri és
feljegyzi.” A továbbiakban a feladat értelmezése, és az információs rendszer elemei, azok,
amelyeket egy kicsit mélyebben is meg kell ismernünk. Mielőtt még a részletekre rátérnénk,
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a számvitel fogalmi rendszere, pontosabban azok tartalma
nem minden esetben egyezik meg az eddig tárgyalt fogalmakéval. Nem haszontalan tehát, ha
e fogalmak közül a legfontosabbakat értelmezzük és összehasonlítjuk. Az ismeretanyag
tárgyalásánál Urfi (2003) munkáját vesszük alapul. Nem merülünk el a részletekben, egyszerű
példán keresztül értelmezzük az összefüggéseket. A kiemelendő fogalmak a kétféle
értelmezésben a 11. táblázatban kerültek feltüntetésre. A táblázat megjegyzés oszlopában az
egyes fogalmak tartalma közötti kapcsolatokat, vagy azok eltéréseire hívjuk fel a figyelmet,
ezzel is segítve az eltérések értelmezését.
Összefoglalva megállapítható, hogy az egyes fogalmak, illetve azok tartalmai között fennálló
eltérések a számvitel eszközrendszere és alkalmazott algoritmusából eredeztethetők.
Vezérfonalként célszerű megjegyezni azt, hogy a számvitel rendszerében a gazdálkodás
eredményére gyakorolt hatás vagy annak hiánya az a központi rendező elv, amely alapján a
vállalat és környezeti közötti, illetve a vállalatban zajló gazdasági eseményeket rendszerezzük,
értelmezzük, számbavételezzük, és kimutatjuk a gazdálkodás eredményére gyakorolt
hatásaikat.
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11. táblázat. Az üzemtan és a számvitel által definiált és használt fontosabb fogalmak összehasonlítása

Számvitel*

Megjegyzés

Inputok: A vállalatba beáramló erőforrások,
melyek a termelésben betöltött szerepük alapján;
befektetett eszközök, forgóeszközök, termőföld,
humán erőforrásként jelennek meg.

Vagyon: A vállalkozás tulajdonában, használatában lévő anyagi
és nem anyagi javak, valamint a velük kapcsolatos jogok
összessége.
Eszközök: A vállalkozás vagyona a vagyontárgyak
rendeltetése, a vállalkozás működésében betöltött szerepe,
megjelenési formája szerinti csoportosításban.

A kétféle megfogalmazás végső soron a jogok
fogalommal tér
el egymástól, tartalmi
szempontból.

Ráfordítás: A termelés érdekében felhasznált
olyan természetes mértékegységben kifejezett
inputok, amelyeknek gazdasági értékük van. A
gazdasági rendszerbe történő bekerülésük és
felhasználásuk a rendszert létrehozó és működtető
személyek döntésétől függ.

Ráfordítás: A kibocsátott javak bekerülési értéke (az az összeg,
amennyibe az értékesített eszköz, vagy szolgáltatás a
vállalkozásnak került, amennyiért ezeket megvette vagy
előállította). Másképp fogalmazva: A bevétel érdekében hozott
eszközáldozat

A számvitelben definiált fogalom a pontosabban

Költség. A ráfordítás pénzben kifejezett értéke.
Kiadás. A pénzeszközök csökkenése

Költség: Egy időszak (üzleti év) során a vállalkozói
tevékenység érdekében felhasznált eszközök és munkaerő
értéke.
Kiadás: A pénzeszközök csökkenése

Gazdaságtan

Árbevétel (Bruttó árbevétel): Az árutermék
pénzben kifejezett ellenértéke.
Nettó árbevétel: Bruttó árbevétel – az ÁFA.
Bevétel: A pénzeszközök növekedése.

Bevétel: A kibocsátott (értékesített) javak ellenértéke (az az
összeg, amelyet a vállalkozásnak az értékesített eszközökért,
szolgáltatokért kapnia kell).
Árbevétel: Az üzleti évben értékesített készletek (termékek,
anyagok, áruk) és teljesített szolgáltatások számlázott (általános
forgalmi adó (ÁFA) nélküli) ellenértéke.
Egyéb bevétel: Olyan bevétel, amely a rendszeres üzletmenet
során keletkeznek, de nem tartoznak sem az árbevételhez, sem a
pénzügyi műveletek bevételéhez és természetesen a rendkívüli
bevételkehez sem.
Pénzbevétel: A pénzeszközök növekedését jelenti.
Pénzügyi műveletek bevétele: A pénzügyi tranzakciókkal
összefüggő azokból származó bevétel.
Rendkívüli bevétel: Olyan bevételek, amelyek a rendszeres
üzletmenet kívül eső gazdasági eseményekből származnak.
Függetlenek a vállalakozás üzletszerűen folytatott
tevékenységétől, azzal nem állnak közvetlen kapcsolatban. . .

A tartalmak megegyeznek. A ráfordítás fogalma
a munkaerő ráfordítását is lefedi.
A fogalmak és azok tartalma közötti eltérésék
központi kérdése az, hogy a gazdálkodás
eredményével kapcsolatba hozhatók, azaz arra
hatással vannak, vagy nincsenek hatással. Ezért
szükséges a pénzbevétel fogalmának használata.
A bevétel fogalma nem eléggé pontos, nem fedi
le teljes mértékben a valós gazdasági események
eredményre illetve a pénzeszközökre gyakorolt
hatást. Ha megvizsgáljuk a bevétel fogalmát,
akkor be kell látni, hogy lehet bevételt növelni
pénzbevétel nélkül is, mivel a bevétel az
értékesített javak ellenértéke. Tehát nőtt az
értékesítés, de az pénzügyileg nem realizálódott,
ezért nőtt a vállalat követelés állománya. Ennek a
gazdálkodás
eredményére
hatása
van.
Pénzbevétel az üzemviteli hitel felvétele, de ez
nem bevétel, mivel a felvett hitel forráshiányt
ellegez meg, tehát az eredményre nem hat.
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Ha a vállalat és környezete közötti kapcsolatokban, vagy a vállalatban zajló folyamatokban
olyan változás (esemény) történik, amely megváltoztatja a vagyont, a számvitel ezt gazdasági
eseménynek nevezi. A gazdasági eseményt rögzíteni kell. A rögzítés nem tapasztalással, vagy
digitális fénykép készítésével történik, hanem hiteles okmánnyal, amit bizonylatnak hívunk.
A bizonylat tehát olyan hiteles okmány, amelyet a gazdasági eseményről állítottak ki, a
számviteli nyilvántartási rendszer céljából. Ez a bizonylat bizonyítja, hogy a gazdasági
esemény valós, az megtörtént, úgy ahogy az a bizonylaton rögzítésre került. Ha például
műtrágyát vásárolunk, akkor a vásárlás tényét a számlával, mint bizonylattal igazoljuk.
Belátható, hogy a gyakorlati életben nagyon sokféle gazdasági esemény történik, ezért a
bizonylatok is ehhez igazodóan sokfélék. Különböző szempontok alapján csoportosítják
azokat. A bizonylat alaki és tartalmi követelményeit jogszabályok is előírják.
A tárgyalt ismeretanyag elegendő ahhoz, hogy továbblépjünk és komplex megközelítésben
vállalati és a termelési folyamatok szintjén is értelmezzük a gazdasági eseményeket, és azok a
hatását a vállalat vagyonára. Első lépésként tegyük vizsgálat tárgyává a vagyon mérleget.
5.1. A vagyon struktúrája és eredete, a vagyon mérleg
A mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkoztatva, előrt
szerkezetben mutatja ki a vállalat eszközeit és forrásait, pénzértékben, szabályszerűen
értékelve azokat. A mérleget (12. táblázat) leegyszerűsítve (összevontan) értelmezzük, a
részletesebb vagyon mérleg a mellékletben található.
Az egyes mérleg tételek fogalma részben az elméleti tankönyvben, részben a mellékletben a
fogalmak gyűjteményében megtalálható. Értelmezésük nem igényel különösebb
magyarázatot. Ezért a mérleg eszköz és forrástételei között fennálló összefüggésekre hívjuk
fel a figyelmet. Ha megvizsgáljuk a mérleg eszközeinek és forrásainak struktúráját, illetve
azok sorrendjét a mérlegben, akkor – alapozva az egyes tételek definíciójának ismeretére is –
nagyon fontos tartalmi összefüggést figyelhetünk meg, a mérlegben fellelhető két oldal tételei
között. Ez a tartalmi összefüggés az időbeliség elve. Ha megfigyeljük az egyes tételek
sorrendjét, láthatjuk, hogy az eszközök annak a szempontnak a függvényében követik
egymást, hogy az adott eszköz a termelési folyamatban betöltött szerepe miatt, milyen hosszú
ideig van lekötve a termelési folyamatokban. Ebből a szempontból a „kritikus időtáv” egy év.
(Lásd: befektetetett eszközök, forgóeszközök definícióját). Ismert, hogy a források a vagyon
eredetéről tájékoztatnak. A források sorrendiségében szintén felfedezhető az időbeliség elve.
A források esetében ez a forrás lejárati idejét jelenti. A saját forrásoknak – értelemszerűen –
lejárati ideje nincs. Az idegen forrásokat a hosszú-, és rövidlejáratú források képezik. A
hosszú lejáratú források lejárati ideje egy évnél hosszabb. A forrásstruktúra tehát a lejárati idő
szerinti rangsort követi. Az időbeliség elve tehát az eszközök termelésben való lekötési ideje
és a források lejárati ideje közötti összhangot jelenti. A vállalat hosszabb távú stabil
működéshez nem elegendő a mérleg főösszegek egyezősége. A hosszú távú pénzügyi
stabilitás érdekében az időbeliség követelményének eleget kell tenni, azaz a termelésben éven
túl, illetve állandó jelleggel lekötött eszközállományhoz csak saját tőkét, vagy hosszú lejáratú
idegen forrásokat rendelhetünk. A forgóeszközök állományának adott hányadához, - amely
forgótőkeként állandó jelleggel le van kötve a folyamatos termelés biztosítása érdekében, szintén saját tőkét, vagy hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni. Fontos követelmény tehát,
hogy a tőkeként funkcionáló eszközöket saját forrással (mérleg szerinti eredmény) vagy
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hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozzuk. Megállapítható tehát, hogy a hosszú lejáratú
idegen források a saját tőkét (mérleg szerinti eredményt) előlegezik meg, ezért visszafizetésük
forrása is csak a mérleg szerinti eredmény lehet.
12. táblázat. A mérleg tételei főcsoportonkénti bontásban

A
I.
II.
III.
B
I.
II.
III.

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok

IV.
C.

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN

FORRÁSOK
D. Saját tőke
I.
Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke(-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII Mérleg szerinti eredmény
.
E. Céltartalék
F.
Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN

A forgótőkén felül jelentkező forgóeszközök állományát nevezzük idényszerűen jelentkező
forgóeszközöknek.(Lásd. elméleti tankönyv). Ezek a forgóeszközök az árbevételben térülnek
meg. Árbevétel hiányában rövid lejáratú idegen forrásokkal történik a finanszírozásuk. E
források a rövid lejáratú hitelek és a tartós passzívák. A tartós passzívák a folyamatos
termeléstől elválaszthatatlanok, állandó jelleggel képződnek, mint például a szállítóállomány,
a költségként elszámolt, de pénzügyileg nem realizált tételek, például a levont SZJA előleg,
TB járulék stb. A vagyonmérlegben e tételek a rövid lejáratú kötelezettségekben találhatók. A
rövid lejáratú hitelek tehát az árbevételt előlegezik meg és visszafizetésük is árbevételből
történik.
A vázolt fontos tartalmi összefüggés kiváló bizonyítéka – más fontos összefüggések mellet,
melyek BSc. szinten nem szerepelnek a követelmények között – annak, hogy miért van
szükség a számviteli ismeretekre.
5.2. A gazdasági események értelmezése, hatásuk a vagyonra és az eredményre
Az előző fejezetben láttuk, hogy a mérleg egy időpontra vonatkoztatva tükrözi a vagyont és
annak forrásait, tehát egy állapotot tükröz. A termelés viszont az inputok transzformációját
jelenti, tehát folyamatosan történik. A gazdasági események tehát eltérően hatnak, a mérleg
eszköz, forrás vagy egyidejűleg mindkét oldalára hatással lehetnek. Szükséges tehát a
gazdasági eseményeket e szempontból is tárgyalni. Megkönnyíti az összefüggések
megértését, ha a gazdasági eseményeket – azok hatása alapján - csoportosítjuk. A gazdasági
események csoportosítását a 17. ábra szemlélteti.
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Gazdasági esemény

Eredményre is ható
gazdasági események

Csak a vagyonra
ható gazdasági
események
ALAPAVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK

ÖSSZETETT GAZDASÁGI ESEMÉNYEK

Változik a
vagyon
nagysága is

Csak a vagyon
szerkezete
változik
Eszközkörforgás

Vagyonbevonás

Forráskörforgás

Vagyonkivonás

17. ábra. A gazdasági események csoportosítása
5.2.1. Alapvető gazdasági események
Ahogy ez az ábrából kitűnik, az alapvető gazdasági események egyik csoportjába tartozó
gazdasági események csak a vagyon illetve a források szerkezetére, vagy azok
állományértékére (növelő vagy csökkentő hatás) vannak hatással. Azon gazdasági események,
amelyek csak a vagyon szerkezetére vannak hatással, eszközkörforgásként értelmezendők. Ha
a gazdasági események csak a források szerkezetére hatnak, forráskörforgást indukálnak, az
eszközoldalra nincsenek hatással.
PÉLDA: A vállalkozás nyitó 800 E Ft követelésállományából a vevők átutaltak 500 eFt-ot. A
szállítók követelését 1200 eFt-ot rövid lejáratú hitelből egyenlítettük ki. A megadott
munkatáblázatokban külön-külön képezze le a példában szereplő gazdasági eseményeket.
Eszközkörforgás
ESZKÖZÖK
Követelések
-500
Pénzeszközök
+500
Nincs változás
Eszközök összesen

FORRÁSOK
Változatlan
Források összesen

Nincs változás

Forráskörforgás
ESZKÖZÖK
Változatlan
Eszközök összesen

Nincs változás

FORRÁSOK
Szállítók
-1200
Rövid lejáratú hitel
+1200
Források összesen Nincs változás
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Az alapvető gazdasági események másik csoportját adjak azok, amelyek a vagyon változását
okozzák, azt növelik, vagyonbevonás történik. Változik a vagyon akkor is – csökken – ha
vagyonkivonás következik be. Mivel ezzel a mérleg főösszeg is változik, nő vagy csökken,
ebből következik, hogy ugyanolyan irányú változásnak kell bekövetkezni a mérleg
eszközoldalán, mint a forrás oldalán. E gazdasági események tehát mindkét oldalt egyidejűleg
egyenlő mértékben változtatják meg, és a mérleg főösszegének változásával járnak együtt. .
PÉLDA: A vállalkozó 2500 Ft értékben műtrágyát rendelt. A szállító a megrendelt
mennyiséget leszállította a vállalkozó a számlát elfogadta. A számlát 20 nap múlva kell
kiegyenlítenie. A vállalkozó szabad pénzeszközállománya lehetővé teszi a felvett 1200 EFt
törlesztését, ezért a hitel törlesztésre került. A megadott munkatáblázatokban külön-külön
képezze le a példában szereplő gazdasági eseményeket.
Vagyonbevonás
ESZKÖZÖK
Készlet

+2500

FORRÁSOK
Szállítók
+2500

Eszközök összesen

+2500

Források összesen

+2500

A készlet állomány ugyanannyival nő, mint az a forrás, ami ezt finanszírozza, tehát a szállító
állomány, mint rövid lejáratú kötelezettség. A mérlegfőösszeg 2500 E Ft-tal növekedett.
Vagyonkivonás
ESZKÖZÖK
Pénzeszközök

-1200

FORRÁSOK
Rövid lejáratú hitel
-1200

Eszközök összesen

-1200

Források összesen

-1200

A hitel törlesztése csökkenti a pénzeszközök állományt 1200 E Ft-tal, de ugyanennyivel
csökken a forrás oldalon a rövidlejáratú hitele állománya is. A mérlegfőösszeg minkét oldalon
1200 E Ft-tal lett kevesebb.
5.2.2. Összetett gazdasági műveletek
Az összetett gazdasági események hatással vannak az eredmény alakulására. Miután
megismertük az eredményre ható definíciók tartalmát, belátható, hogy az összetett gazdasági
események a bevételekre, a ráfordításokra és a költségekre gyakorolt hatásuk miatt, közvetve
okozzák az eredmény változását, növelik, csökkentik az eredményt vagy – elméletileg – nem
képződik eredmény, azaz annak értéke nulla lesz. (Lásd: a jövedelem számítása). Mielőtt
részletesen kimutatnák az összetett gazdasági események hatását, ismét gondoljuk át a
számvitel által használt output illetve input oldalhoz tartozó fogalmakat és állítsuk azokat
párba. Tegyük tehát azt, hogy az output oldalhoz tartozó egy adott fogalomhoz, rendeljük
hozzá az input oldal megfelelő fogalmát – az eredmény számszerűsítésének algoritmusát
figyelembe véve. Ez a párosítás a fogalmak tartalma miatt, a jövedelemre – a számvitel
fogalmával élve eredményre – gyakorolt hatás miatt megtehető. Ha ezt megtesszük, a 13.
táblázatban szereplő fogalompárokat kapjuk. A táblázatban szereplő fogalmak közül, ez ideig
nem értelmeztük a Ráfordítássá vált költség fogalmat. (A táblázatban szereplő többi
fogalom értelmezése nem jelenthet problémát). A ráfordítássá vált fogalom értelmezése első
látásra bonyolultnak tűnik, pedig nem az. Vizsgáljuk meg, hogy mi indokolja ennek
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bevezetését és alkalmazását. Annak megértése, hogy a termelési folyamat értékteremtő
folyamat, nem jelentett számunkra problémát, hisz annak valamennyi ráfordítása – gazdasági
értelemben – értékkel bír, azaz értéke van. A termelési folyamatban nem történik más, mint e
ráfordítások transzformációja outputtá. Ebből logikusan következik, hogy a ráfordítások
értéke beépül az outputba, ezáltal az is értékkel bír.
13. táblázat. Az összetett gazdasági műveletek hatásának fogalom-párjai
Árbevétel
Egyéb bevételek

Ráfordítássá vált költség
Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások

Ezen okfejtésünk logikusnak nevezhető, de észre kell vennünk, hogy nem vesz figyelembe
minden körülményt, esetet, ami nem hagyható figyelmen kívül a ráfordítássá vált költség
fogalom értelmezésénél. Az alábbiakban összegzett esetek nagyon is életszerűek. Ezek az
esetek az alábbiakban foglalhatók össze:
 A termelés és az értékesítés időben elválik egymástól. Ennek számos oka lehet.
Tételezzük fel, hogy a kedvezőbb ár reményében, a termelt terméket nem
értékesítettük, készleten maradt. A tárgyévben kerül sor annak értékesítésére. Ennek
gazdasági hatása, hogy az árbevétel növekedését az előző évben termelt termék
értékesítése okozza. Az előző évben termelt terméknek a költségei is az előző és nem
a tárgyévben merültek fel. Vagy ennek ellenkezője, amikor a tárgyévben merülnek
fel a termelés költségei, de mivel nem értékesítettünk, a felmerült költségekkel
szemben árbevétel sem jelentkezik. A felmerült költségek úgymond jogosak, de azok
a készletben manifesztálódnak, vagy más megfogalmazásban a költségek vagyonná –
készletté – transzformálódtak.
 A termelési/értékteremtő folyamat jellege a második olyan tényező, amit a fogalom
értelmezésénél nem vettünk figyelembe. Ebben az esetben arról van szó, hogy mi a
termelési folyamat outputja? Egy szolgáltatás-termék előállításánál, például a
kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalakozás esetében a ráfordítások között
szerepelnek olyan tételek, amelyek nem a saját termelésből eredeztethető outputok.
A vállalkozási tevékenység keretében e tételeket csak továbbadjuk a fogyasztónak. E
tételek, az áruk, amelyeket ELÁBÉ-nak, azaz az eladott áruk beszerzési értékének
nevezünk. Tehát e tételek – az elmondottak miatt – nem lehetnek értékképző
ráfordítások. Ebből viszont következik, hogy nem lehetnek költségek sem, nem lehet
ezeket a termelés költségei között számbavételezni. Ezek ráfordítások lesznek, és
természetesen az eredményt alakító (csökkentő) tételek is.
 A termelési költségek felmerülésének okait is ismerni kell ahhoz, hogy az árbevétellel
szemben elszámolhatók-e. Tételezzük fel, hogy a vállalat beruházást valósít meg,
egy növényvédőszer raktárt épít, saját építőbrigádjával, azaz saját kivitelezésben
valósítja azt meg. A beruházás költségei, érthető módon a tárgyév költségei lesznek.
A beruházás „terméke, outputja” a raktárépület, lesz, mint teljesítményérték. E
költségekkel szemben nem lesz árbevétel. Ebben az esetben is arról van szó, hogy a
beruházás érdekében felmerült költségek vagyonná transzformálódtak, de azok nem
készletben, hanem befektetett eszközben, azaz ingatlan formájában
manifesztálódnak. Ha befektetett eszközt értékesítünk – mert korszerűtlennek tartjuk
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– akkor annak ellenértéke nem lehet árbevétel, és annak könyv szerinti értéke sem
lehet költség, mert az értékesítés tárgya egy korábbi gazdasági eseményhez kötődik,
annak teljesítményértékeként került elszámolásra. Ezért csak egyéb bevétel és egyéb
ráfordítás lehet.
Az előzőekben tárgyalt összefüggések alapján definiálni tudjuk a ráfordítássá vált költségek
fogalmát. A ráfordítássá vált költségek, a tárgyévben előállított és értékesített termékek és
szolgáltatások, valamint a tárgyévben értékesített készletek értékének, továbbá az előállítási
költségekbe nem számítható - értékképzőnek nem tekinthető – költségek összege.
Összefoglalva az elmondottakat, azt a végső következtetést vonhatjuk le, hogy azok a
költségek válnak ráfordítássá, amelyek az eredményre közvetlenül vagy közvetve hatással
vannak. Azok a tárgyévben felmerült költségek, amelyek vagyonná transzformálódnak, saját
termelésű készletekben vagy saját előállítású teljesítményértékekben manifesztálódva jelennek
meg, a tárgyév eredményére nincsenek hatással.
Valamennyi kapcsolódó fogalom tartalmának ismerete alapján, már értelmezni és akár
számszerűsíteni is tudjuk az összetett gazdasági események hatásait. Tegyük ezt úgy, hogy
elfogadjuk az alábbi példában közölt gazdasági eseményeket.
PÉLDA: A vállalkozásban, a tárgyévben az alábbi gazdasági események történtek. A
vállalkozásban 150 ha-on termesztettek búzát, a termésátlag 6,2 t/ha volt. A megtermelt búza
szeptemberben került értékesítésre 50 E Ft/t egységáron. A vevő az ellenérték kifizetésére 30
nap fizetési haladékot kapott. A búza közvetlen önköltsége 48 E Ft/t volt a tárgyévben. A
betakarítást egy másik vállalkozó végezte, a szolgáltatásért összesen 2850 E Ft-ot számlázott
a vállalakozónak. A fizetésre a vállalakozó 20 nap haladékot kapott. A számlavezető banktól
kapott értesítés alapján, a bank 100 E Ft-ot leemelt a vállalakozó számlájáról a fennálló rövid
lejáratú kölcsön kamata címén. A vállalakozás vitelének tárgyévi összes költsége 800 E Ft.
Ebből 100 E Ft értékcsökkenés, a fennmaradó 700 E Ft olyan költség, ami pénzkiadást is
jelentett a vállalkozónak. A közölt gazdasági események ismeretében képezze le azok hatásait
a vállalat vagyonára, (használja a 14. táblázatot) és számszerűsítse is a gazdasági események
hatásainak eredményét.
MEGOLDÁS: Mielőtt a mérlegsémában rögzítenénk a gazdasági eseményeket, célszerű, ha a
megadott információk alapján konkréten behatároljuk, hogy mely mérleg tételeket fogják
érinteni a gazdasági események, és számszerűsítsük is azok hatásait.
1. Első lépésként határozzuk meg a búzához kapcsolódó gazdasági eseményeket és
számszerűsítsük azok hatásait.
Az összes hozam. 150*6,2 = 930 tonna
A megtermelt búzát készletre kell venni, késztermék készletként kell nyilvántartani.
Az értékelés közvetlen költségen történik. Tehát a készletérték
930*48 = 44640 eFt (1)
Az értékesítés miatt a búza kikerül a vállalatból. Az értékesítés árbevétele az alábbiak
szerint alakul
Az árbevétel: 630*50 = 46500 eFt
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13. táblázat. Az összetett gazdasági események hatása a vállalat vagyonára
ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök (6)
Késztermék készlet (1)
Követelések (2)
Pénzeszközök
(3)
(5)
(7)
Eszközök összesen

FORRÁSOK
-100
-44640
+46500
2850
-100
-700 Szállítók (4)
+3810 Források összesen

+2850
+2850

Mivel az árbevétel pénzügyi átutalása 30 nap múlva történik, a vállalkozónak
követelésállománya keletkezik, melynek értéke azonos lesz az árbevétellel, tehát
A követelésállomány értéke: 46500 eFt (2)
A betakarítást végző vállalkozónak 0 2850 E Ft-ot húsz nap múlva kell átutalni. Ez
olyan költségtétel, ami pénzkiadást is jelent, de csak húsz nap múlva, tehát a
vállalkozónak kötelezettsége keletkezett. Az ennek megfelelő mérlegtételek:
Pénzeszközök: 2850 eFt (3)
Szállítók: 2850 eFt
(4)
2. Ezek után vegyük sorra a példában szereplő, de a mérleg tételeivel még nem
azonosított gazdasági eseményeket és számszerűsítjük azok hatásait
A baktól kapott értesítés alapján a kamat leemelése eredménycsökkentő tétel lesz. A
mérlegben a pénzeszközök állományára lesz hatással. Mivel kidást okoz a
pénzeszközök állománya csökkeni fog. Ennek megfelelően adódik, hogy
Pénzeszközök: -100 eFt (5)
A vállalkozás általános (közvetett költsége) összesen 800 E Ft, amelyből 100 E Ft
olyan költség ami nem kiadás, értékcsökkenés elszámolása miatt keletkezett, 700 E Ft
pedig olyan költség, amely pénzkiadással is járt. Az érintett mérleg tételek tehát
Befektetett eszközök: -100 eFt (6)
Pénzeszközök: -700 eFt (7)
Miután valamennyi gazdasági eseményt értelmeztünk és a mérleg tételeivel beazonosítottunk,
a munkatáblázatokat használva számszerűsíthetjük az összetett gazdasági események hatását a
vállalat vagyonára, eszközeire és a forrásaira. A táblázat adatai alapján látható, hogy az
eszközök állományában a gazdasági események együttes hatásának eredőjeként 3810 eFt
növekedés következett be, a források vonatkozásában a források állományértéke 285 eFt-tal
növekedett. Azzal a helyzettel állunk szembe, hogy a mérleg két oldalának főösszege eltérést
mutat, márpedig mivel a vagyon elem (eszköz) valahonnan származik, annak forrásának is
lennie kell, a két oldal főösszegének meg kellene egyeznie egymással. A kérdés, hogy a
számolásban vétettünk hibát, vagy valami másról van szó? Mivel a számítások nem hibásak,
meg kell keresnünk a vagyonnövekedés forrását. Ha összehasonlítjuk a búzatermesztés
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költségét az árbevétellel, akkor szembe kell tűnnie annak, hogy az árvétel nagyobb értéket
képvisel, mint a vállalkozó által, a búzatermesztés érdekében felhasznált ráfordítások értéke,
azaz költsége. A vállalakozó tehát jövedelmezősen gazdálkodott, eredménye pozitív. A
többletvagyon forrása tehát a vállalkozás eredménye. Nézzük meg az elmondottakat a számok
tükrében is.
A mérleg főösszegei között a különbség 960 eFt (3810-2850). Figyelmen kívül hagyva az
eredmény-kimutatás szabályszerű levezetését (ezt a következő fejezetben megtesszük)
számítsuk ki a vállalkozás eredményét. A kapcsolódó fogalmak ismeretében ezt már
könnyedén meg tudjuk tenni. A számítás menetét és algoritmusát a 14. táblázat tartalmazza.
14. táblázat. A vállalkozás eredményének alakulása
Megnevezés

Eredmény
( E Ft)
Árbevétel
930*50
46500
Értékesítés közvetlen költsége
930*38
44640
Értékesítés közvetett költsége
megadott érték
800
1
Eredmény
46500-44640-800
1060
Pénzügyi műveletek ráfordításai
megadott érték
100
2
Eremény
1060-100
960
1,2
A kategóriáknak a neve – az eredmény-kimutatásnál látni fogjuk –
pontosan definiált.
Algoritmus

Ha az eredményt – mint eszköznövekményt - a mérleg forrás oldalán is szerepeltetjük, akkor
– ahogy ez a 15. táblázatban látható – a mérlegfőösszegek megegyeznek egymással.
behelyettesítjük
15. táblázat. Az összetett gazdasági események hatása a vállalat vagyonára
ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Befektetett eszközök (6)
Késztermék készlet (1)
Követelések (2)
Pénzeszközök
(3)
(5)
(7)

-100 Eredmény2
-44640
+46500
2850
-100
-700 Szállítók (4)

+2850

Eszközök összesen

+3810 Források összesen

+3810

+960

A kapott eredmények alapján könnyen belátható, ha a búza értékesítési ára alacsonyabb, mint
a termék közvetlen önköltsége, akkor a vállalakozó gazdálkodás veszteséget termel.
FELADAT: Minden egyéb tényező változatlanságát feltételezve, hogyan alakul a
vállalakozás eredménye2, ha a búza értékesítési ára 47 eFt/t? Az ismert algoritmus alapján
vezesse le és számszerűsítse ennek hatását. (A megoldásnál használja a 15. táblázatot.)
5.3.2. A kettős könyvvitel
A gyakorlat oldaláról megközelítve a tárgyalt összefüggéseket, belátható, hogy egy
vállalkozás életében nap-mint nap több gazdasági esemény történik. Ezek hatását nap, mint
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nap – elméletileg - rögzíteni kellene, ki kellene mutatni gazdasági hatásaikat. Ennek ilyetén
való megvalósítása – még ha figyelembe vesszük a mai kor informatikai rendszereit, a
különböző számítógépes könyvelési programokat, akkor sem lenne megoldható, vagy
legalábbis nem lenne racionális cselekedet. Erre azonban nincs is szükség, mivel
rendelkezésre áll azaz eszközrendszer, amit kettős könyvvitelnek nevezünk. E rendszer
alkalmazása a főkönyvi számlák használatán alapul, arra épül. A gazdasági események
tárgyalásánál láttuk, hogy minden gazdasági esemény legalább két mérleg tételt érint. A
kettős könyvvitel rendszere ezt a hatás veszi alapul. Ha tehát, a gazdasági események nyomon
követése, hatásainak számszerűsítése céljából olyan csoportokat alakítunk ki, amelyek lefedik
a vagyonra ható változásokat – a célszerűen kialakított csoportokat – összhangban a fogalmak
értelmezésével és a gazdasági eseményekkel, az alábbiak jelentik

eszközcsoportok,

forráscsoportok,

költségcsoportok,

ráfordításcsoportok,

bevételcsoportok.
E csoportok képeznek egy-egy olyan egységet, amelyekre külön-külön nyilvántartási
rendszert alakítunk ki és vezetünk. Ennek eszköze a főkönyvi számla. A főkönyvi számlák
vezetése esetén elegendő annak megállapítása, hogy melyik az a két eszközcsoport, amelyre
az adott gazdasági esemény hatással van, és milyen változást okoz. Ezt a változást elegendő
rögzíteni (feljegyezni) a főkönyvi számlákon. Az elmondottakból következik, hogy a
főkönyvi számla egy olyan kétoldalú kimutatás, amelyre folyamatosan feljegyzésre kerülnek
a gazdasági események. Az egyik oldalra (a baloldal) a növekedést okozó változásokat, a
másik oldalra (a jobb oldal) a csökkenést okozó változásokat jegyezzük fel. A bal oldalt
tartozik (T), a jobb oldalt követel (K) oldalnak nevezzük.
Mivel ismerjük a mérleg szerepét, struktúráját, nem jelenthet gondot annak megértése, hogy a
mérleg összeállítása a főkönyvi számlák alapján történik, vagy más megfogalmazásban a
mérlegnek meg kell, hogy legyen az annak megfelelő főkönyvi számlák rendszere is. Azt is
mondhatjuk tehát hogy a mérleg a főkönyvi számlák rendszerének összevont megjelenítése,
képe, a gazdasági év fordulónapjára vonatkozóan. Mivel a mérlegnek eszköz és forrás oldala
van, és a főkönyvi számlákat összevontan jeleníti meg, belátható, hogy a főkönyvi számlák összhangban a mérleggel - kettő nagy csoportra oszthatók,úgy mint



ESZKÖZ (AKTÍV) SZÁMLÁK és
FORRÁS (PASSZÍV) SZÁMLÁK

a gazdasági események feljegyzése tehát az alábbiakat jelenti az egyes számlacsoportokra
értelmezve
ESZKÖZ (AKTÍV) SZÁMLÁK
Tartozik oldal (T)
Követel oldal (K)
növekedés
csökkenés
FORRÁS (PASSZÍV) SZÁMLÁK
Tartozik oldal (T)
Követel oldal (K)
csökkenés
növekedés
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Ahogy ez a fenti ábrázolásból kitűnik, az aktívák számlákra történő változás rögzítése
ellentétje a forrás (passzív számlákon) térnő változás rögzítésének. Tehát az eszközszámlák
növekedéseit a tartozik, a forrás számlák növekedéseit, a követel, oldalra könyveljük. A
számlák tárgyévben könyvelt tételeinek összességét forgalomnak nevezzük. Értelemszerűen
beszélünk, tartozik forgalomról és követel forgalomról. A forgalmak összevetése adja a
főkönyvi számla egyenlegét. Attól függően, hogy melyik oldal forgalma a nagyobb, tartozik
egyenleget, vagy követel egyenleget kapunk. A főkönyvi számla főösszege a számla
nyitóegyenlegének és forgalmának az összege. Értelemszerűen adódik, hogy van tartozik
főösszeg és követel főösszeg is.
Kérdésként merülhet fel; Hogyan képződik, mi adja a nyitóegyenleget? A nyitóegyenleg a
gazdasági év első napján a nyitómérlegben szereplő – eszköz vagy forrástétel - nyitóértéke.
A tételek a főkönyvi számlák nyitásakor kerülnek a mérlegszámlák megfelelő oldalaira.
Nyitóegyenlegek csak a mérleg eszköz illetve forrástételeit tartalmazó főkönyvi számlákon
szerepelhetnek.
Az elmondottakat kövessük nyomon egy példa segítségével is. Fogadjuk el, hogy a szilázs
nyitóértéke 4320 eFt. A tárgyévben 5050 eFt értéken vettük készletre az állatállomány
szükségletét biztosító szilázs mennyiségét. A tárgyév január 1-től, a havi felhasználások
újratermésig az alábbiak szerint alakultak – az egyes hónapoknak megfelelően rendre – 480,
480, 480,480, 480, 480, 49o, 500 450 eFt. Az anyagok eszközszámlán könyvelt tételek, azaz a
számla forgalma alábbiak szerint alakul.
T
Nyitóegyenleg
Készletre vétel

T-forgalom

ANYAGOK
4320
480
5050
480
480
480
480
480
490
500
450
9370
4320

T-egyenleg

5050

T-főösszeg

K
Felhasználás

K-főösszeg
K-forgalom

A kettős könyvvitel alapszabálya, hogy minden tételt (gazdasági eseményt)
 KÉT SZÁMLÁRA KÖNYVELÜNK,
 EGYIK SZÁMLÁN A TARTOZIK OLDALRA, A MÁSIK SZÁMLÁN A KÖVETEL
OLDALRA,
 AZONOS ÖSSZEGBEN.
A főkönyvi számlák előzőekben említett csoportjai célszerű konkrétabb megfogalmazásban és
megkülönböztető jelölések ellátva is rendszerbe foglalni. A jelöléseknek leginkább a
decimális számozás felel meg, a konkrétabb csoportosítás pedig azt a célt szolgálja, hogy
valamennyi gyakorlatban előforduló eseményt rögzíteni tudjunk, az egyes csoportokon belül.
Ezzel összefüggésben, ahogy ezt a következőkben látni fogjuk más szempontok szerint is
értelmezzük a számlák csoportjait és az egyes csoportokat tovább strukturáljuk, újabb „kisebb
csoportokat” egységeket hozunk létre.
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A csoportosításnál a főkönyvi számlák legnagyobb egysége a számlaosztály. A
számlaosztályokat számlacsoportokra osztjuk. A számlacsoporton belül foglalnak helyet a
főkönyvi számlák. A főkönyvi számlákon belül alszámlákat különböztetünk meg, Az
alszámlákon belül az egységet a részletező számlák jelentik. E struktúrát a decimális számok
nagyon jól kódolják, a 16. táblázatban közölteknek megfelelően.
16. táblázat. A főkönyvi számlák struktúrája és számozása
2
2.

Készletek
23 Befejezetlen termelés és félkész termékek
231 Befejezetlen termelés
2311 Mezei leltár

3 1 1

Számlaosztály
SZÁMLACSOPORT
FŐKÖNYVI SZÁMLA
ALSZÁMLA

A Számviteli törvény tíz számlaosztály vezetését követeli meg. A számlaosztályok rendszerét
és azok tartalmát a 17. táblázat foglalja össze. Az előzőekben szó volt róla, hogy célszerű a
közölt csoportosításon kívül más szempont szerint is csoportosítani a számlákat. A 17.
táblázatban szereplő számlaosztályok és azok tartalmának ismerete alapján, valamint a
számlák jellege szerint a 18. táblázatban szereplő csoportosítást kapjuk.
17. táblázat. A számlaosztályok és azok tartalma

1.
2.

Számlaosztály
Számlaosztály

3.

Számlaosztály

4.

Számlaosztály

5.
6.
7.

Számlaosztály

8.

Számlaosztály

9.

Számlaosztály

0

Számlaosztály

A befektetett eszközöket foglalja magába
A vásárolt és saját előállítású készletek tartoznak ebbe a számlaosztályba
Ide kerül minden olyan eszköz, amely az 1. és 2. számlaosztályba nem
tartoznak. Ebből következik, hogy a készleteken kívül valamennyi
további forgóeszköz; követelések, forgatási céllal vásárolt értékpapírok
és az aktív időbeli elhatárolások.
Itt kerül kimutatásra minden forrás (saját tőke,céltartalékok,
kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások
A költségeket tartalmazzák.
5. számlaosztály: költségnemek
Az 5. számlaosztály
6. számlaosztály: költséghelyek
vezetése kötelező, a 6. és
7. számlaosztály: költségviselők
7. számlaosztály vezetése
Kiemelten kell megjegyezni, hogy az 5.
nem kötelező.
számlaosztály tartalmazza az aktivált saját
teljesítmények értékét is.
Magába foglalja az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek
ráfordításai és a rendkívüli ráfordítások tételeit. (Konkrét tartalma az
eredmény-kimutatás adatigényéhez igazodik, attól függően változik tehát,
hogy összköltséges vagy forgalmi költséges eredmény-kimutatást készít e
a vállalakozó.
A vállalkozás összes bevételét tartalmazza.
Olyan tételeket kell itt kimutatni, amelyek a vagyonra és az eredményre
nincsenek hatással.
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18. táblázat. A számlaosztályok csoportosítása
Szám
1
2.
3.

Megnevezés
Befektetett eszközök
Készletek
Követelések, pénzügyi eszközök és
aktív időbeli elhatárolások
4.
Források
5.
Költségnemek
6.
Költséghelyek, általános költségek
7
Tevékenységek költségei
Értékesítés elszámolt önköltsége és
8.
ráfordítások
Értékesítés árbevétele és egyéb
9.
bevételek
Nyilvántartási számlák
0
Forrás: Urfi (2003)

A számlák jellege alapján történő csoportosítás
ESZKÖZSZÁMLÁK

MÉRLEGSZÁMLÁK

FORRÁSSZÁMLÁK
KÖLTSÉGSZÁMLÁK
RÁFORDÍTÁSSZÁMLÁK
EREDMÉNYSZÁMLÁK
BEVÉTELSZÁMLÁK

5.2.4. A számviteli eredménykategóriák és számszerűsítésük
Az eredmény-kimutatás többféle eljárással készíthető el. Az összköltséges és forgalmiköltséges eredmény-kimutatás összefüggéseit a 19. táblázat tartalmazza.
19. táblázat. A számviteli eredménykategóriák és számítási eljárások
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

Amint a kétféle eredmény-kimutatási eljárásból látszik, a két módszer csak az üzemi
tevékenység eredményének számításában tér el egymástól, de azok végeredménye
megegyezik. Mindezt a következő egyszerű példán keresztül is értelmezzük.
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PÉLDA: Egy vállalat éves nettó árbevétele 100 MFt. Az év végi készlet-felvételezés szerint a
készlet 10 MFt-tal növekedett. Az év folyamán 5 M Ft saját kivitelezésű beruházást végeztünk
el. Az év folyamán a következő költségeket számoltuk el: 50 MFt anyagköltség, 20 MFt
bérköltség és 10 MFt amortizációs költséget. A költségek 1/8 része közvetlen költségként
merült föl. Továbbá egyéb bevételek címén 6 MFt-ot, egyéb ráfordításként 3 M Ft-ot is
elszámoltunk..
MEGOLDÁS:
Első lépésként számszerűsítsük az összes termelési költséget úgy, hogy meghatározzuk a
közvetlen és közvetett költségek összegét is külön-külön.
Anyagköltség
Bérköltség
ÉCS
Összes költség

50 M Ft
20 M Ft
10 M Ft
80 M Ft

A megadott információ alapján az összes költségnek 1/8 része közvetett költség, tehát ennek
összege 10 MFt. Az értékesítés közvetlen költsége az alábbi összefüggés alapján számítható.
Összes termelési költség = Értékesítés közvetlen költsége + Készletek közvetlen költségen
számított értéke +Beruházási költség + Közvetett költség
az egyenlőség átrendezésével adódik, hogy
Értékesítés közvetlen költsége = Összes termelési költség - Készletek közvetlen költségen
számított értéke - Beruházási költség - Közvetett költség
A számok ismeretében számszerűsíthető az értékesítés közvetlen költsége, tehát
Értékesítés közvetlen költsége = 80 (összes költség) – 10 (készletek) -5(beruházások)10(közvetett költségek) = 55
A számított üzemi tevékenység eredménye a 20. táblázatban került összefoglalásra.
20. táblázat. Az üzemi tevékenység eredményének számítása
Összköltséges (E Ft))
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke*
III.
Egyéb bevétel
IV.
Anyag jellegű ráfordítások
V.
Személyi jellegű ráfordítások
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye


100
15
6
50
20
10
3
38

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Forgalmi költséges (E Ft)
Értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés közvetlen költségei
Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)
Értékesítés közvetett költségei
Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

100
55
45
10
6
3
38

Az aktivált saját teljesítmények értéke:
Saját vállalkozásban végzett beruházás:
5 MFt
Saját termelésű készletek állományváltozása 10 MFt
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A számadatokból kitűnik, hogy a kétféle eredmény-kimutatásban elszámolt közvetlen
költségek a készletek és a saját vállalkozásban végzett beruházás közvetlen költségen
számított állományértékének különbségével egyezik meg.
Közvetlen költség = Értékesítés közvetlen költsége+Készletek állományváltozása+Saját
vállalkozásban végzett beruházás közvetlen költségen = 55 + 5 + 10 = 70
Termelés összes költsége Közvetlen költségek + Közvetett költségek = 70 + 10 = 80
A számvitel a maga eszközrendszerével „dolgozik”, könyvel és a kapcsolódó zárlati munkák
eredményeként jut el a mérleg szerinti eredményig, amely eredmény-kimutatás az éves
gazdálkodásról készített éves beszámoló szerves részét képezi.
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6. A mezőgazdasági vállalatok üzleti tevékenységének tervezése
Ismereteink birtokában megállapíthatjuk, hogy a vállalat működése jól megfogalmazott
célokat követ, és helyzete a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, azok irányába
változik. A változás tartalmát és irányát a környezet változása alapvetően meghatározza. Az
eredményes működés, a fennmaradás, a környezethez való sikeres alkalmazkodás érdekében a
vállalat működése nem lehet esetleges, nem engedhető meg, hogy működése csak a véletlenen
alapuló legyen. A biztonságos működés érdekében gyakorolni kell a menedzsment
funkciókat. E funkciók közül az egyik legfontosabbat a tervezést tárgyaljuk. Az ismeretanyag
elvárt szintű elsajátítása érdekében egy modell számítás keretében tárgyaljuk meg az
ismeretanyagot. Az alkalmazott modell megválasztása tudatosan történt. A célunk az volt,
hogy a tervezési folyamat, az egyes tervrészek tartalmi részei között fennálló összefüggések
átláthatók, és a számok alapján is nyomon követhetők legyenek. A tervezés folyamatára,
annak komplexitására az egyes tartalmi elemek tervezéséhez használható algoritmusokra
helyeztük a hangsúlyt. Belátható, hogy az egyes termelési folyamatok sajátosságai a tervezési
folyamatra is hatással vannak. Az általános összefüggések azonban e sajátosságokkal bíró
termelési folyamatokra is igazak, csak az egyes tervrészek, tartalmi elemek konkrét tartalma
lesz más. A terv eredményét a számviteli rendszerben is nyomon követjük, és a számvitel
módszerével is rögzítjük a gazdasági eseményeket. Így válik valóban komplexé a tervezés
ismeretanyaga. A mezőgazdasági termelés tervezésének sajátosságaira külön fejezetben
térünk ki.
Az elméleti ismeretanyag tárgyalása kapcsán összefoglalva a tervezés lényegét, az alábbiakat
fogalmazhatjuk meg: A tervezés olyan komplex tevékenység, amely vizsgálat tárgyává teszi a
vállalatban zajló reál, és pénzügyi folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló
erőforrásokat, a vállalat és környezete közötti kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki,
meghatározza az elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat,
feltételeket és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél
elérésének valószínűségét.
Az elméleti ismeretanyag felelevenítése azt a célt szolgálja, hogy a tervezés folyamatát el
tudjuk helyezni a vállalat tervezési rendszerepe. A stratégiai tervezés folyamatát, a 18. ábra
szemléleti. A hosszútávra szóló terv a vállalat egészére koncentrál, a megfogalmazott
stratégiai célokat számszerűsíti.
Látni kell azt, hogy a gyakorlati tervező munka során a tervezési feladatok nem egymástól
elkülönülten jelentkeznek, a tervezés fajtái összefüggő rendszert alkotnak. A különböző
jellegű, időhorizontú, tárgyú és célú tervezés (tervek) összefüggő rendszerét a vállalat
tervezési rendszerének nevezzük. Ebből következik, hogy minden egyes tervnek hatása van –
az adott időtávon belül – a vállalat összes tervére. Az összefüggéseket a 19. ábra szemlélteti.
Az ábra jól szemlélteti, hogy az egyes terveknek van pl. pénzügyi vonzata is, amely az adott
év pénzügyi tervének szerves része.
6.1. Az éves operatív terv tartalmi elemei
Az előzőekben vázolt kölcsönhatás azonban egy adott terv tartalmi elemei között is fennáll.
Világosan kell látni, hogy ez a szükségszerűség a reál- és a pénzügyi folyamatok közötti
kölcsönhatásra vezethető vissza, ugyanis a reálfolyamatok felmerülése pénzügyi folyamatokat
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Projekt/ek/ kiválasztása
Projektek megvalósítása

Üzleti terv
A vállalat

/OPERATÍV ÉS FUNKCIONÁLIS
TERVEK, STB./

küldetése
Elemezés

Stratégiai alternatívák
kidolgozása

Célok kitűzése

Külső
környezet

Belső, helyzetfeltáró
elemzés

Megvalósíthatóság

Stratégia
Teljesítmény

Stratégiai döntések

megvalósítása

Erőforrások biztosítása és
elosztása,

Alkalmasság
Szervezet átalakítása
Elfogadhatóság

Működés irányítása

Monitoring
/Ellenőrzés,
értékelés/
Visszacsatolás

18. ábra. A stratégiai tervezés folyamata
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HOSSZÚ

TÁV

Időszak

FejleszKÖZÉP TÁV
tési terv
Kivitele-

Pénzügyi terv

Értékesítési terv

Termelési terv

Készletezési terv

Besz erzési terv

zési terv

TARTALOM

RÖVID TÁV

Eredményterv

Funkciók
A különböző célú, időtávú és funkciójú tervek közötti kölcsönhatás és a részletezettség
kifejezésének jele

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

gerjeszt. Az éves operatív terv (20. ábra) funkciók szerinti bontása adja az operatív és
pénzügyi feladatokat. Az első esetben a beszerzés, készletezés, termelés és értékesítés, az
utóbbiban pedig a pénzügyi terv áll az előtérben stb. A továbbiakban az éves üzleti
tevékenység tervezésének folyamatát tekintjük át, és ezek után kerül sor a már említett
„MODELL Kft”. éves operatív tervének komplex kidolgozására. .
Az éves operatív tartalmi elemei – amelyek a tervkészítés folyamatát is előre vetítik - az
alábbiakban foglalható össze.
Az éves operatív terv tartalmi elemei
Az értékesítési terv
A termelési terv
Az erőforrások tervezése
A pénzügyi terv
Az eredmény tervezése
Az árbevétel tervezése
A termelési költségek tervezése
A pénzforgalmi terv
A cash flow terv
A mérleg terv
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ÉVES OPERATÍV TERV

TERMELÉSI TERV

Értékesítési terv

Termelési terv

Teljesítmény terv

Beszerzési terv

Ráfordítás terv

Anyagterv
Munkaerő terv
Beruházási terv

Bevételi terv

Eredményterv

Költségterv

PÉNZÜGYI TERV

Kiadási terv

Likviditási terv

Hitelterv

Cash flow terv

MÉRLEGTERV

20. ábra: Az éves terv főbb tartalmi összefüggései
Forrás: A szerző saját munkája
6.2. A tervkészítés folyamata és tartalmi elemei
A vállalat üzleti tevékenysége operatív tervének elkészítése, mivel – ahogy ezt a tartalmi
elemek bemutatásánál láttuk – egymásra épülnek, közöttük szakmai, és ok-okozati
összefüggések vannak. Ebből következik, hogy az egyes tartalmi elemek kidolgozásának
sorrendje sem lehet tetszőleges. A közöttük fennálló ok-okozati összefüggések determinálják
a tervkészítés folyamatát és az alkalmazható algoritmusokat is. Ugyanakkor – ezt majd látni
fogjuk - a termelés sajátosságai egyes tervrészeknél a sorrenden változtatnak, ez a változás
azonban csak a tartalmi elem adott részére vonatkozik. A termelési folyamatoktól független
az, hogy az operatív terv időtávja egy gazdasági év. Ez – hazánkban – azonos a naptári évvel.
Az időtávon belül az időegység egy hónap. Egy hónap 30 nap, tehát a pénzügyi év 360 nap.
Ez több ok miatt is szükséges, például a kamatok számszerűsítése, egyes erőforrások
kapacitásának tervezése stb. Ha szemügyre vesszük az egyes tartalmi elemeket, teljesen új
ismeretanyaggal –talán a cash flow-t kivéve – nem találkozunk a tervkészítésnél. Akkor mi az
új, miért kell ezzel külön is foglalkozni. A nehézséget az jelenti, hogy az elemi ismereteinket
szintetizálni kell, látni kell az egyes elemek közötti tartalmi összefüggéseket, és néhány új
algoritmussal, módszerrel is meg kell ismerkedünk. A tervkészítés folyamatainál az
összefüggésekre, azok magyarázatára, valamint az alkalmazható módszerekre fókuszálunk, a
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kapcsolódó elemi ismeretekre csak utalunk. Valamennyi tervrésznél az időbeni ütemezést
tervezni kell.
6.2.1. Az értékesítési és termelési terv
Az értékesítési terv a vállalat számára alapvető jelentőséggel bír, mivel a tervezés kezdetétét
és egyben valamennyi tevékenység, terv-rész alapját képezi. Első lépésként tehát az
értékesítési feladatokat kell megtervezni. Fontos szempontként kell megemlíteni, hogy a
tervezéshez sokrétű és megbízható információra van szükség, tehát a terv elkészítését alapos
elemző munkának kell megelőznie.(Lásd. a megtermelt hozam, output hasznosítása) Az
értékesítési terv elkészítése során – az adott időtávra vonatkozóan – meg kell határozni:




az értékesítésre kerülő termékek, szolgáltatások, áruk mennyiségét,
összetételét, természetes mértékegységben, vagy gazdaságtechnikai mérőszámok,
számított mértékegységek segítségével,
az értékesítés relációját,
az értékesítési árakat.

A terv tehát tartalmazza az értékesítésre kerülő termékeket, termékcsoportokat, lehetőleg
termék fajtánként vagy cikkcsoportonként, a tervidőszakban nyújtani tervezett
szolgáltatásokat, azaz mindazon tevékenységet, amely áruterméket állít elő, amivel a vállalat
árbevételt érhet el. Az értékesítési irányokat (relációkat) illetően külön kell tervezni a belföldi
és exportértékesítést. (Ha indokolt, akkor mélyebb relációban is összeállítható a terv, pl.
fontosabb vevőnként, régiónként stb.)
A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok értékesítési tervének elkészítését
sajátosságok jellemzik, melyek e vállalatok tulajdonságaiból erednek. Az értékesítési terv
elkészítése e vállalatok esetében csak az árukészletek, és árubeszerzés tervezésével együtt
történhet. A jellemző sajátosságok miatt e vállalatok értékesítési tervét áruforgalmi tervnek
nevezzük. Az áruforgalmi terv tartalmi elemei az alábbiak:




az értékesítés,
az árukészletek és
az árubeszerzés terve.

A fenti tételek megtervezésénél többféle módszer alkalmazható. A tervezésnél azon
módszereket célszerű alkalmazni, amelyek a jövőre vonatkozó tervezési munkák során is
felhasználhatók. Az elemzésnél és a tervezésnél egyaránt a legfontosabb az értékesítés
fejlődésének és irányának a meghatározása. Tervezhető az értékesítési prognózis, az
értékesítés maximuma. Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy az értékesítési
tervhez kapcsolódóan milyen kötelezettségei vannak a vállalatnak, amelyeket teljesítenie kell
például megkötött szállítási értékesítési szerződések, stb. Mindez azt jelenti tehát, hogy a
vállalatnak adott esetben számolnia kell az értékesítési minimummal is.
Az értékesítési terv elkészítése tehát nagyon komplex feladat. A terv elkészítésének kiinduló
alapja – a piaci igényeket és a rendelkezésre álló erőforrásokat is figyelembe véve – a vállalat
marketing terve, marketingstratégiája. Alapvető cél annak biztosítása, hogy a fogyasztói
igényeket a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, és ennek révén – rövidtávon – a lehető
legnagyobb vállalati eredményt érjük el. Ezzel tudjuk megalapozni a vállalat hosszú távú
eredményes működését, gazdasági stabilitását.
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A termelési terv készítése, tartalma
A termelő tevékenységet folytató vállalatoknak az értékesítési terv mellett a vállalat termelési
feladatait is meg kell tervezniük. A termelési feladat tervezése tehát végső soron a vállalat
adott évi hozamának a megtervezését jelenti természetes mértékegységben és pénzértékben.
Nyilvánvaló, hogy az értékesítési és a termelési terv között nagyon szoros kapcsolat van.
Ennek ellenére a kétféle terv nem szükségszerű, hogy megegyezzen egymással. Ennek több
oka lehet:
 A két tevékenység – mármint a termelés és értékesítés – időben eltér
egymástól. Ezért az adott évben az értékesítetett termékek volumene, lehet
több vagy kevesebb is, mint az adott év termelési tevékenységének kibocsátása
(például a tervévben kerül értékesítésre az előző évben termelt, készleten lévő
termék. Lásd: gazdasági események).
 A termék-előállítás szükségszerű velejárója, hogy befejezetlen termékek,
félkész-termékek képződjenek (például a mezőgazdasági vállalatoknál az őszi
vetésállomány, az elvégzett talajmunkák, a keltetőgépben lévő tojás,
iparvállalatoknál például a legyártott alkatrészek, amelyek szükségesek a
késztermék gyártásához, azokba beépítésre kerülnek stb.).
 A vállalat adott esetben – átgondolt kereskedelmi politikája alapján – készletre
is termelhet, vagy saját vállalkozásban végzett beruházást valósíthat meg
stb.(Lásd. számviteli eredmény-kimutatás)
Az előzőekben vázolt esetek hatásait is figyelembe véve megállapítható, hogy az értékesítési
és termelési tervben tervezett termékek közötti eltérés a saját termelésű készletek és az
aktivált saját teljesítmények állományértékével tér el egymástól.
A termelési terv készítésénél tehát az értékesítési tervből indulunk ki, és azt korrigáljuk a saját
termelésű készletek tervezett változásával, valamint az aktivált saját teljesítmények értékével.
A termelési terv az alábbi tételeket foglalja magában:






Értékesítésre kerülő késztermékek
Értékesítésre kerülő félkész termékek
Értékesítésre kerülő szolgáltatások
Aktivált saját teljesítmények értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
- Befejezetlen termelés
- Félkész termékek
- Késztermékek

A termelés terv elkészítésénél egyidejűleg - attól függően, hogy a termelési tervben milyen
termék illetve szolgáltatás kerül előállításra - többféle mértékegység használatára is sor
kerülhet. Ahogy ezt láttuk a hozam mérésénél ezek fontos szerepet kapnak (ikertermékek,
egyenértékszámok stb. (Lásd: a hozam számbavétele). A gyakorlati tervező munka során
tehát többféle mértékegységgel kell terveznünk. Fontos annak kiemelése, hogy a termelési
terv a vállalat valamennyi tevékenységét felöleli, magában hordozza a gazdasági év összes
megtermelt hozamát, és a hozam megtermeléséhez szükséges ráfordítások mennyiségét is.
Ezzel közvetlen alapját képezi a termelési költségek, és közvetve (készletváltozások,
teljesítményértékek - az eredmény tervezésének is. .
A termelési tervet – összhangban az üzleti terv egyéb részeivel – térben és időben egyaránt le
kell bontani annak érdekében, hogy meghatározzuk az egyes termelőegységek konkrét
feladatait, a termelési feladatok időbeni tagolását. A termelési terv lebontása nagymértékben
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befolyásolja a termelés ütemezését, a kapcsolódó határidők tartását, a készletgazdálkodást, a
külső források igénybevételét stb.
6.2.2. Az erőforrások tervezése
A tervezési feladat rendkívül sokrétű és komplex, adott esetben speciális, a szakterület alapos
ismeretével rendelkező szakemberek bevonását is igényli pl. az épület és gépi erőforrások
kapacitásának tervezése. Az erőforrások fogalma nem tekinthető egységesnek, és a klasszikus
felosztást alapul véve, de azokat kibővítve a termelés alábbi tényezőit tekintjük
erőforrásoknak:
 emberi erőforrás,
 épület és gépi erőforrások,
 a termelés forgótőke szükséglete (vásárolt anyagok, félkész termékek és befejezetlen
termelés, késztermékek, követelések , a pénzeszközök meghatározott állományértéke)
Az erőforrások fontos és közös tulajdonsága, hogy kapacitással rendelkeznek. A kapacitás
valamilyen teljesítőképességet jelent. A humán erőforrás kapacitása az ember munkavégző
képessége, amit – mint különleges erőforrást – törvényi szabályozás is véd. Igénybe vehető
kapacitását a kötelezően ledolgozandó munkaórában (heti 40 óra, havi 172 óra. stb. szabályozza.
Egy épületnek a kapacitása férőhelyben mérhető és fejezhető ki. A kapacitás mérése tehát erőforrásspecifikus, csak az erőforrás ismeretében dönthető el, hogyan annak kapacitását miben fejezzük ki.
A szükséges kapacitás számszerűsítése azon algoritmus alapján történik, amely a szükségletet veti
össze az erőforrás fajlagos kapacitásával, vagy a rendelkezésre álló kapacitással. Az általános
összefüggés tehát
Szükséges erőforrás (db, m2 férőhely, stb.) =

Szükséges

kapacitás

Fajlagaos

kapacitás

PÉLDA. A vállalat telephelyét 24 órás portaszolgálat ellenőrzi. Hány portásra van szükség, a
feladat zavartalan ellátásához.
MEGOLDÁS: A szükséges kapacitás
365*24 = 8760 munkaóra.
Egy munkaerő kapacitása: A törvényes munkaidő csökkentve; a szabadság, a fizetett ünnepnapok,
a munkaszüneti napok, a táppénzes napok számával. Fogadjuk el, hogy egy fő kapacitása 1860
munkaóra.
Ahogy ez az erőforrások csoportosításánál látható, vannak olyan tételek, például a forgótőke
szükséglet, amelyek csak pénzértékben fejezhetők ki, illetve tervezhető. Az erőforrások bekerülési
értéke (tárgyi eszközök) szintén pénzértékben is számbavételezésre kell, hogy kerülnek. E
vagyonelemek tehát tőkeként funkcionálnak a vállalatban, és ahogy ezt már láttuk, csak hosszú
lejáratú vagy lejárat nélküli forrásokkal finanszírozhatók a vállalat pénzügyi stabilitásának
érdekében.
A szükséges munkaerő létszám =

8760

 4,7 azaz

5 fő

1860
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A szükséges erőgépek db-számának meghatározása például mezőgazdaságban szintén ezen elvek
alapján történik, de a nevezőben az adott hónapban a szabadföldön ledolgozható műszaknapok
száma adja. A számszerűsítésnél a csúcsidőszakot jelentő hónapot vesszük alapul. A forgótőke
erőforrásként való értelmezését nem tárgyaljuk, ez MSc. szinten kerül terítékre. Annyit kell
megjegyezni, hogy a forgótőke egy adott szintje szükséges ahhoz, hogy a termelés folyamatossága
biztosított legyen. Különösebb magyarázat nélkül belátható, hogy például a készletek biztonsági
hányada – ami alá a készletszint nem süllyedhet – is ezt a célt szolgálja. Ugyanígy magyarázható a
forgótőke többi elemének szerepe is.
6.2.3. A pénzügyi terv készítése, tartalmi elemei
Ahogy ezt láttuk, a vállalatban zajló reál- és pénzügyi folyamatok között szoros kölcsönhatás
áll fenn. Ezzel összefüggésben, a pénzügyi menedzsment nem nélkülözheti a hozott
befektetési és finanszírozási döntései együttes hatásának végiggondolását, számszerűsítését.
Magát a folyamatot pénzügyi tervezésnek, a folyamat eredményét – számszerűsített
formában – pedig pénzügyi tervnek nevezzük.
A pénzügyi terv elkészítésének számos módszere ismert, a hagyományos logikai kalkulációs
eljárás ugyanúgy alkalmazható, mint a különböző számítógépes szoftverekkel támogatott
pénzügyi tervezési modellek. A pénzügyi terv alapvetően kétféle felfogásban készíthető el. Az
állományszemléletű tervezés az állományi adatok felhasználásával történik. Az állományi
adatok főbb jellemző sajátossága, hogy egy adott időpontra vonatkoznak, pl.
követelésállomány, hitelállomány, anyagkészlet stb. Ez a tervezési eljárás a vállalat eszközeit
és forrásait állítja szembe adott időpontokra vonatkozóan. Ez az eljárás elsősorban ott
alkalmazható, ahol a termelés egyenletes, az idényszerűség hatása nem érvényesül.
A forgalmi szemléletű tervezés az adott időtartamot jellemző forgalmi adatok tervezését
jelenti (pl. hiteltörlesztés, értékesítés stb.) Lényegében a várható bevételek és kiadások
szembeállításán alapul. A kétféle eljárással készült terv-adatok természetesen meg kell, hogy
egyezzenek egymással. Ezt az egyezőséget a mérleg-egyenlőség biztosítja, ami az alábbiak
szerint értelmezendő:
Nyitó
állomány

+

Forgalom
növekedés

=

Forgalom
csökkenés

+

Záró
állomány

A pénzügyi terv tartalmi eleminek táblázatban található rangsora, a tervkészítés folyamatával
is megegyezik.
6.2.3.1. Az eredményterv készítése
Az eredményterv elkészítésének célja a vállalat várható eredményének lehető legpontosabb
meghatározása. Tartalmát tekintve végső soron egy összefoglaló, szintetizáló terv-résznek is
felfogható, mivel ez a terv-rész hozza közös nevezőre mindazon tényezőket, amelyek hatással
vannak a gazdálkodás eredményének alakulására. Elkészítése különböző módszerekkel
történhet; például nagyvonalú eredménytervezés, optimum számításon alapuló
eredménytervezés, részletes eredménytervezés.
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A részletes eredménytervezés a számviteli eredmény-kimutatás részletezettségét követi, ezért
a vonatkozó számviteli előírásokat és a vállalati sajátosságokat, számviteli politikáját stb. is
figyelembe kell venni. Ahogy ezt már ismerjük, a számviteli eredmény-kimutatás történhet:



összköltség eljárással és
forgalmi költség eljárással.

Az eredmény számszerűsítése feltételezi az output és előállításuk érdekében felhasznált
inputok értékének számszerűsítését. Tehát az eredménytervezés az alábbi tételek
 a nettó árbevétel,
 az aktivált saját teljesítmények,
 az egyéb bevételek,
 a termelési költségek valamint az
 egyéb ráfordítások
tervezését jelenti, illetve foglalja magába. Ennek alapját a szükséges inputok és a tervezett
outputok természetes mértékegységben történő számbavétele adja, amit az értékesítési és
termelési tervben már megterveztünk. Annyit kell tehát tenni, hogy azokat forintosítjuk.
A tervezett nettó árbevételt megkapjuk, ha a tervezett értékesítési volumeneket megszorozzuk
azok egységárával. Az árbevételt a piackutatás során előre jelzett értékesítési adatok alapján
célszerű tervezni. Abban az esetben, ha az értékesítési árak a tervévben változnak, ennek az
árbevétel alakulásában is – természetesen – meg kell jelennie. A tervezett nettó árbevétel
időbeni tagolása, annak struktúrája meg kell, hogy egyezzen a többi tervrész időbeni
tagolásával. A tervrész elkészítésénél a vállalat számára egyik talán legnehezebb, de egyben
legfontosabb kérdés az értékesítési árak meghatározása. Könnyen belátható, hogy az árak
tervezése a gazdasági és piaci viszonyok alapos ismeretét követeli meg. A mezőgazdasági
tevékenységet folytató vállalatok számára – termékeiknek döntő hányadát illetően – az árak
adottak, alkupozíciójuk tehát - ezért is - alacsony.
Szakmai szempontok miatt – a gyakorlatban általában jellemző –, hogy a vállalatok az
árbevétel tervet megbontják a:



főtevékenységre és
másodlagos tevékenységre is.

Az aktivált saját teljesítmények állományváltozása számszerűsítése az alábbi összefüggés
alapján tervezhető:
Megnevezés

Nyitó érték
(ezer Ft)

Záró érték
(ezer Ft)

Változás
(ezer Ft)

Saját termelésű készletek
Saját vállalkozásban végzett
beruházások
Összesen
Az egyéb bevételek tervezése a kapcsolódó gazdasági események, a támogatási rendszer, és a
számviteli előírásokat is figyelembe véve történik, pl. céltartalékok tervezése, üzemviteli
állami támogatások tervezése, kapott kötbérek stb. A kapcsolódó tételeknél jó támpontot
adhatnak az előző év tényadatai is.
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A termelési költségek tervezése. Az eredmény tervezéséhez természetesen szükség van az
inputok pénzértékben történő kifejezésére, azaz a termelési költségek ismeretére is. A
termelési költségek tervezésének feladata, a termelési tervben rögzített tevékenységek
zavartalan viteléhez szükséges és indokolt költségek számszerűsítése. A költségek összegét a
felhasznált ráfordítások mennyisége és egységáruk szorzata adja. A tervezés történhet:




költségnementként,
költséghelyenként és
költségviselőként.

A költségek tervezésének alapja a felhasznált ráfordítások volumenének ismerete, természetes
mértékegységben. Ráfordítások között tervezni

az anyagjellegű,

a személyi jellegű,

az értékcsökkenési leírás, valamint

az egyéb ráfordításokat.
Az egyes ráfordítások mennyiségét – a termelési folyamat sajátosságait is figyelembe véve –
célszerű részletesen, főbb ráfordítás-féleségenként is megtervezni. Ismert, hogy a
forgóeszközök körforgása révén zajlik a termelési folyamat, a folyamatos termelés
elengedhetetlen feltétele, hogy a forgóeszközök csoportjai egymás mellett, egyidejűleg
létezzenek. A forgóeszközökön belül a készletek vannak túlsúlyban, a velük való gazdálkodás
színvonala tehát alapvetően befolyásolja a gazdálkodás eredményének alakulását. A
készletekhez tartoznak:
 anyagok,
 befejezetlen termelés és félkész termékek,

növendék, hízó és egyéb állatok,
 késztermékek,
 áruk,
 készletre adott előlegek.
Azon túlmenően, hogy például a részletes anyagbeszerzési terv alapján a költségek, a
készletértékek stb. is pontosabban tervezhetők, külső források bevonása esetén – hiteligénylés
- a vállalat fontosabb beszállítóit is érdemes feltüntetni, mert a forrásnyújtók számára ad
fontos információt a kapcsolódó kockázati tényezők minősítése szempontjából. A gyakorlati
tervezés során az anyagszükséglet tervezését általában az anyagfelhasználásban döntő
szerepet játszó anyagféleségre, az úgynevezett „A” csoportba tartozókra készítik csak el.
Ebből viszont az következik, hogy a vállalat számára szükséges anyagmennyiség tervezéséhez
a termelési tervből kell kiindulni. A termelési terv tartalmazza, hogy a vállalat milyen
termékeket, milyen mennyiségben és milyen ütemezésben tervez előállítani. Az
anyagszükséglet tervezése tehát összhangban kell, hogy legyen a termelési terv
részletezettségével, és időbeli tagolásával, ütemezésével. Ennek fontosságát az is
alátámasztja, hogy az anyagszükségleti terv alapján tudjuk megtervezni az anyagköltséget, és
ennek alapján ütemezzük a pénzforgalmi tervben a kiadásokat. A terv elkészítéséhez ismerni
kell tehát:
 a termelési feladatokat,
 az anyag-felhasználási normákat és
 az egyéb tevékenységek volumenét.
Az alapanyagokon kívül szükséges egyéb anyagféleségeket (segédanyag, üzem- és
kenőanyag, fűtőanyag stb.) felhasználási jellemzők alapján lehet tervezni. A felhasználási
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jellemzőket különböző, egyszerű statisztikai módszerekkel (átlagszámítás, arányosítás stb.)
határozzuk meg. Az összes szükséges anyagmennyiséget a felhasználási jellemzők egységére
jutó fogyasztás és a tervidőszak jellemzőjének szorzata adja. Ha pl. a fajlagos
gázolajfogyasztás 800 l/100 km, a tervezett futásteljesítmény 50 ezer km, az összes
gázolajszükséglet: 50000 x 8 = 40 ezer liter.
Az anyag-felhasználási normákat a gyakorlatban a bruttó anyag-felhasználási norma %-ában
is kifejezik. A viszonyítás alapja tehát a bruttó norma, ez képezi a 100%-ot. Az
anyagszükségletet főbb anyagféleségenként tehát az alábbi összefüggés alapján tervezhetjük:
Alapanyag szükséglet = Tervezett termelés * Beszerzési norma

A tervezett alapanyag szükséglet képezi a közvetlen anyagköltség tervezésének alapját. A már
ismert összefüggés alapján:
Közvetlen anyagköltség = Alapanyag szükséglet * Egységár

Az alapanyag szükséglet ismeretében kerülhet sor az alapanyag beszerzési terv
összeállítására. A tervezés a mérleg-módszer alapján történhet. Ennek megfelelően:
Nyitókészlet + Beszerzés = Felhasználás + Zárókészlet

Az előző összefüggésből adódik, hogy:
Beszerzendő mennyiség = Felhasználás + Zárókészlet – Nyitókészlet

A felhasználás az anyag-felhasználási tervből ismert. A nyitókészlet az előző időszak
zárókészletével azonos. Problémásabb a zárókészlet nagyságának meghatározása. A
zárókészlet tervezése általában az átlagkészlet segítségével történik. Ennek megfelelően:
Zárókészlet = Minimális

készlet



Folyókészl

et

2

A minimális készletet az alábbi összefüggés adja:
Minimális készlet = Törzskészlet + Biztonsági készlet

A költségnemenkénti tervezés általánosan elterjedt gyakorlatnak tekinthető. A költségek
megjelenési formája szerinti tervezést jelenti.(Lásd. Számviteli ismeretk) A költségnemek az
alábbiak:


Anyagjellegű ráfordítások tervezését részben az anyagszükségleti terv alapján, az
igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásokat a kapcsolódó terv-részben szereplő adatok
alapján tervezzük. Az ELÁBÉ esetében a tervezéshez az áruforgalmi terv szolgáltatja az
alapadatokat.



A személyi jellegű ráfordítások tervezése a humán erőforrás-szükségleti terv és a
bérezési, ösztönzési rendszer alapján történik. A személyi jellegű költségek tervezésekor
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három költségtételt kell figyelembe venni: bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések,
valamint bérjárulékok. A bérköltség a tevékenység folyamán igénybe vett és felhasznált
élőmunka ellenértékeként kifizetett pénzbeli és természetbeli munkabér, munkadíj.Ennek
megfelelően a munkabér tervezése eltérő lehet. Időarányos munkabér esetén meg kell
terveznünk az adott időszakban ledolgozott munkaidő hosszát – melyet általában
munkaórában fejezünk ki –, valamint annak egységárát, általában órabér (bruttó)
formájában. Állandó alkalmazott eseten ez kifejezhető egy összegben havi bruttó bér
formájában is, amely mögött a törvényi előírásnak megfelelő heti 40 munkaóra ráfordítás
szerepel. Teljesítményarányos bérköltség tervezésekor a kiindulási alap az adott
időszakban elvégzett munka mennyisége (például: db, kg, m2 stb.), melyet annak
egységárával megszorozva határozható meg a bérköltség.
A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem
bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen
összegek le nem vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a
vállalkozó által fizetendő (fizetett) személyi jövedelemadó összegét is. Itt kerül tervezésre
és elszámolásra például a munkába járás költségtérítése, belföldi kiküldetés (saját
gépjármű használata) költsége, különböző kafetéria juttatások költsége stb.
Bérjárulék a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi
hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan,
adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a
foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. Ennek
meghatározása mindig az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján történik.


Az értékcsökkenési leírás tervezésénél az immateriális javak és a tárgyi eszközök
tervezett állományváltozása, valamint a vonatkozó számviteli előírások alapján kell
eljárni. Az értékcsökkenési leírás tervezése elválaszthatatlan eleme a befektetett eszközök
állományi szintű tervezésének, amelyben az értékcsökkenési leírás – továbbiakban ÉCS -,
mint csökkentő tétel jelenik meg, ezért az adott időszakban az adott befektetett eszköz
záró nettó értéke meg kell, hogy egyezzen annak záró bruttó értéke és a záró ÉCS adott
időszakig elszámolt összes ÉCS különbözetével. Az adott időszakban elszámolt ÉCS-en
kívül csökkentheti a befektetett eszközök értékét a befektetett eszköz értékesítése, vagy
más vállalkozásba apportként való bevitele, a terven felüli leírás vagy selejtezés stb. is.
Ezzel párhuzamosan növelő tétel lehet a befektetett eszköz vásárlása, a kapott apport,
valamint a saját előállítás. Az ÉCS tervezésekor figyelembe kell venni az adott eszköz
hasznos élettartamát, valamint a hasznos élettartam végére tervezhető maradványértékét.



Az egyéb ráfordítások az üzleti évben tervezett intézkedések alapján – pl. befektetett
tárgyi eszközök értékesítése –, és az előző időszak tényadatai alapján becsült értékek
figyelembevételével tervezhetők.

A költséghelyenkénti tervezés nem kevésbé fontos, mint a költségnemenkénti tervezés. A
költségek ugyanis mindig valahol, valamilyen cél(ok) érdekében merülnek fel. Mivel egy
adott vállalat nagyon sokféle tevékenységet folytat – termelő, szolgáltató tevékenység stb.- a
költségek felmerülésének időpontjában nem mindig állapítható meg, hogy az adott költség
közvetlenül mely tevékenység érdekében merült fel, tehát elsődlegesen csak a felmerülés
helye határozható meg. Ilyen költséghelynek tekinthető pl. a raktározás, a segédüzemi
szolgáltatások, a javítóműhely stb. Ezen költséghelyek költségeit szintén költségnemenként
kell megtervezni, és különböző vetítési alapok felhasználásával a tevékenységekre, illetve
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költségviselőkre – közvetlen költségként – felosztani. Ez utóbbi költségeket összetett
költségeknek is nevezik.
A költségviselők szerinti költségtervezés – költségnementként, illetve az alkalmazott
kalkulációs tételeknek megfelelő bontásban – a hozamok közvetlen önköltségének tervezését
alapozza meg, összhangban a vállalat önköltség-számítási szabályzatában lefektetett elvekkel.
A költségek tervezésének többféle módszere ismert, melyeket önállóan vagy kombináltan is
lehet alkalmazni.
A költségterv tartalmazza tehát a vállalkozás működéséhez kapcsolódó jövőbeli várható
termelési költségeket, továbbá azok különböző ismérvek szerint történő csoportosítását.
A pénzügyi műveletek eredményének tervezéséhez szükséges alapadatok egyrészt a
pénzforgalmi tervből nyerhetők (pl. a fizetendő kamatok a kölcsönök, hitelek után), másrészt
a pénzügyi befektetések után várható osztalékok, részesedések összegét kell megtervezni.
A rendkívüli eredmény tervezését az adott tervévben realizálandó, nem ismétlődő, azaz eseti
jellegű gazdasági események alapján lehet csak megtervezni. Ilyen eseti gazdasági események
lehetnek pl. immateriális javak, befektetett tárgyi eszközök értékesítése, ellenérték nélküli
átadások, kártérítési kötelezettség, átvett pénzeszközök stb.
A termelő és szolgáltató vállalatok gyakran elkészítik az eredmény-kimutatás részeként az
egyes tevékenységek
 fedezeti összeg tervét,
 a közvetett költségek tervét,
 az egyéb bevételek és ráfordítások tervét,
 a pénzügyi műveletek eredménytervét és
 a rendkívüli ráfordítások eredménytervét is.
A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatoknál – a tevékenység sajátosságainak
megfelelően – a részletes eredményterv tagolása az alábbiak szerint alakul:
Értékesítés nettó árbevétele
- ELÁBÉ (Eladott áruk beszerzési értéke)
= Árrés
- Egyéb közvetlen költségek
= Fedezeti összeg
- Közvetett költségek
+ Egyéb bevételek
- Egyéb ráfordítások
= Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
6.2.3.2. A pénzforgalmi terv
A pénzforgalmi vagy likviditási terv a pénzügyi terv részeként a pénzeszközök vállalatba
történő be- és kiáramlásának az előrejelzése, a folyamatos működés zavartalan lebonyolítása
érdekében. A terv tehát a vállalat valamennyi,
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eredményt érintő és
eredményt nem érintő

bevételét és kiadását egyaránt magában foglalja, azokat összesítve előre jelzi. Feladatként
jelentkezik tehát a bevételt adó források és a kiadással járó jövőbeni pénzáramok
számszerűsítése, e pénzáramok összevetése, melynek eredményeként a nettó pénzáramot
kapjuk. Elkészítésére többfélre módszer kínálkozik. Részletezettségét – tartalmát és időtávját
illetően egyaránt – a vállalatok maguk határozzák meg. Azt azonban hangsúlyozni szükséges,
hogy a termelési folyamatokat és a vállalati sajátosságokat is figyelembe kell venni. A
pénzforgalmi terv – a pénzáramok jellegét tekintve – tartalmazhatja csak a folyamatos
működés pénzáramait, de a finanszírozási és befektetési döntések pénzáramait is magában
foglalhatja. Függetlenül attól, hogy az utóbbi pénzáramok szerepelnek-e a likviditási tervben,
önálló tervként való elkészítésük szakmailag indokolt. Egyébként a bankok megkövetelik,
hogy például a hitelkérelem alapjául szolgáló üzleti tervben szerepeljenek. A pénzforgalmi
terv elkészítésének folyamata az alábbiakban összegezhető:
1. Az időtáv konkretizálása. Mivel a terv a folyamatos működés forrásigényének
számszerűsítését szolgálja, maximális időtávja egy évnél hosszabb nem, de rövidebb – a
célszerűséget és az említett sajátosságokat, a vezetés igényét figyelembe véve – lehet. (Az
időtávval kapcsolatosan fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy a pénzforgalmi terv időtávja
alatt egy naptári évet értünk, de pl. egy ötéves futamidejű beruházási hitel esetében a
futamidő teljes időtávjára, éves bontásban el kell készíteni a pénzforgalmi tervet.)Az
üzemviteli hitelek igénylésénél negyedéves vagy havi bontásban kell elkészíteni a
pénzforgalmi tervet.
2. A pénzbevételek előrejelzése. A pénzbevételek (pénzeszközállomány növekedése)
számszerűsítése az árbevételre és az egyéb bevételekre, a pénzügyi műveletek bevételére
és a rendkívüli bevételekre egyaránt kiterjed. Tartalmi részletezettségük a vezetés igényét
kell hogy kielégítse. A bank számára történő prezentálás esetén a hivatalos banki
nyomtatványnak megfelelő részletezettséget biztosítani kell.
Az egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevétele és a rendkívüli bevételek a
kapcsolódó tervrészeknél kerültek megtervezésre, átvezetésük onnan történik a
pénzforgalmi tervbe.
3. Kiadások előrejelzése. A kiadások döntő hányadát a folyamatos működéssel kapcsolatos
kiadások, tételei teszik ki. E kiadások az eredmény számításánál szereplő termelési költségek
és ráfordítások pénzforgalmi megfelelői. A kiadások kisebb hányadát adják az eredményt
nem érintő gazdasági eseményekkel kapcsolatos kiadások.
Az eredményt érintő folyó működés kiadásai tehát az eredményt érintő tételek pénzügyi
realizálását jelentik. A pénzforgalmi szemlélet miatt a tervezett tételek és a pénzügyi realizálás
között jelentős eltérések lehetnek. Jól példázza ezt a szállítók felé esedékes kötelezettségek
alakulása, amit külön tételként, beszerzési kiadások címén – részletezettsége követi az
anyagbeszerzési tervét – külön, önállóan is szerepeltetnek a pénzforgalmi tervben. A
szállítóállomány számszerűsítése szintén a mérleg-egyenlet összefüggései alapján történhet.

Beszerzési kiadás = Nyitó szállítóállomány + Beszerzés – Záró szállítóállomány
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Az eredményt érintő további kiadási tételeket (pl. munkabérköltség, fizetendő
társadalombiztosítási kötelezettség stb.) a költségtervek alapján, azok időbeli realizálását és a
kötelezettségek pénzügyi teljesítésének határidejét érintő kapcsolódó jogszabályi előírásokat
is figyelembe véve ütemezzük a pénzfogalmi tervben.
Az eredményt nem érintő kiadások között kell szerepeltetni azon pénzmozgásokat, amelyeket
alapvetően a menedzsment és a tulajdonosok döntései – közvetlenül vagy közvetetten –
határoznak meg. E kiadások kapcsolódhatnak a folyamatos működéshez is, pl. üzemviteli
hitelek törlesztése, adók fizetése, de lehetnek a hosszú távú befektetési döntések vagy a
vállalat osztalékpolitikájának következményei is, pl. befektetett eszközök állományának
bővítése (beruházások), osztalékfizetés, hosszú lejáratú hitelek törlesztése stb.
4. Az időszak működési pénzáramát a folyó termelés bevételeinek és kiadásainak egyenlege
adja. A nettó pénzáram a működési pénzáram és a nyitó pénzkészlet egyenlege. A nettó
pénzáram tehát a vállalat egészére vonatkozóan az összes pénzbevétel és összes kiadás és
nyitó pénzkészlet egyenlegeként definiálható
5. A finanszírozási igény számszerűsítése, összhangban az előzőekben elmondottakkal két
területet érint:
 a fejlesztés (beruházás) forrásigényét és
 a folyamatos működés forrásigényét.
A fejlesztés (beruházás) forrásigényének számszerűsítését a szükséges forrás megbontását
jelenti:
 saját erő,
 támogatás
 hitel
A finanszírozási igény számszerűsítésénél a nettó pénzáramot ha az negatív az úgynevezett
minimális, vagy biztonsági pénzkészlet összegével korrigáljuk. Amennyiben a felvett hitelek
kamatfizetési kötelezettsége is fennáll azon időszakokban, amikor a finanszírozási igény
jelentkezik és a korrigált érték negatív, akkor a számszerűsített kamat és törlesztő részlet
összegével korrekciót kell végrehajtani, növelni szükséges a forrásbevonás összegét. E
módosított finanszírozási igény a kumulatív finanszírozási igény, azaz a felveendő hitel
összege. Az elmondottakat a 21. táblázatban foglaltuk össze.
21. táblázat: A folyamatos működés forrásigényének számszerűsítése
me.: eFt
Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

Hónapok
VI. VII. VIII. IX.

X.

XI. XII.

Össze
sen

Nyitó pénzkészlet
Működés pénzárama
Biztonsági pénzkészlet
Finanszírozási igény
Fizetendő kamat
Kumulatív finanszírozási igény
Hitelfelvétel
Záró pénzkészlet
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Az előzőkben tárgyalt tervszámok birtokában kerülhet sor a teljes, illetve végleges
pénzforgalmi terv összeállítására. A teljes pénzforgalmi terv a fejlesztés és folyamatos
működés pénzforgalmát együttesen tartalmazza6hatja, összegzi mindazt, amit az előzőekben
megfogalmaztunk. A vállalat pénzforgalmi tervének egy lehetséges struktúráját fogalja
magába a 22. táblázat.
22. táblázat. A vállalat pénzforgalmi terve
me.: eFt
Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

Hónapok
VI. VII. VIII. IX.

X.

XI. XII.

Össze
sen

Nyitó pénzkészlet
Működés pénzárama
Tőkebefektetés
ÁFA egyenleg
Nettó pénzáram
Biztonsági pénzkészlet
Finanszírozási igény
Fizetendő kamat
- Éven belüli hitel
- Éven túli hitel
Hitel törlesztése
- Éven belüli hitel
- Éven túli hitel
Kumulatív finanszírozási igény
Hitelfelvétel
- Éven túli
- Éven belüli
Záró pénzkészlet

A vállalati szinten értelmezett kumulatív finanszírozási igény tartalma bővül az éven túli
kötelezettségek esedékes kamatának és törlesztő részletének összegével. Fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy a pénzforgalmi terv, az eredményterv és a vagyonmérleg egyes tételei
között kötelező számszaki egyezőségek vannak. Ilyen egyezőség például; hogy a pénzforgalmi
terv XII. havi záró pénzkészlete meg kell, hogy egyezzen a vagyonmérleg záró
pénzkészletével; a rövid lejáratú hitelek záró állománya azonos kell, hogy legyen a
pénzforgalmi tervben szereplő összes felvett és törlesztett hitel összegének egyenlegével; a
pénzforgalmi tervben a fizetett kamatok összege meg kell, hogy egyezzen az eredménykimutatásban szereplő pénzügyi műveletek ráfordításaival stb.
A beruházás (fejlesztés) forrásigényének számszerűsítése a pénzügyi befektetések, a
beruházások, és a kapcsolódó forgótőke forrásigényének kimutatását jelenti. Végső soron
a beruházások kezdő pénzáramnak és forrásstruktúrájának a számszerűsítéséről van szó.
Az elvégzendő tervezési feladatot a 23. táblázatban szereplő tételek számszerűsítése
jelenti. A táblázat részletezettsége nem szükségszerűen egyezik meg egy úgymond „éles”
nyomtatványéval. A főösszegek meghatározása a táblázatban nyomon követhető. A
gyakorlatban a hiteligény és forrásszerkezet kimutatásán kívül a finanszírozás ütemezését
is meg kell adni, és ki kell mutatni a fejlesztés gazdasági hatásait a vállalat egészére
vonatkozóan is.
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23. táblázat: Egy beruházás forrásigénye tervezésének lehetséges munkatáblázata
me.: eFt
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Saját erő

Megnevezés

Össz.

Építmény
Gépek, berendezések
Egyéb
Beruházási költség (1+2+3)
Forgótőke összesen
- Készletek
- Követelések
- (Biztonsági pénzhányad)

6.
7.

8.

Fejlesztési költség (4+5)
Egyéb fejlesztési célú kifizetés
Ebböl: – ÁFA
– Egyéb
Fejlesztés összes pénzigénye

X
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
10000

Eszköz
X
x
X
-

Pénz
X
X
x
x
X
X
x
x
5000

Egyéb
(pl. áll.
Össz. támogatás)
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
5000

Hitel
X
X
X
X
x
X
5000

Forrás: a szerző saját munkája

6.2.3.3. A mérlegterv
Ismerjük, hogy a vállalat mérlege egy adott időpontra vonatkozóan a vállalat vagyonát
mutatja ki, kétféle vetületben, pénzértékben. Az eszközök a vagyon megjelenési formája
szerint, a források a vagyon eredete szerinti csoportosítást tükrözik. A mérlegterv a vállalat
befektetési és finanszírozási döntéseinek együttes hatását tükrözi vissza. A tervezési feladat
elvégzése során valamennyi mérlegsorra vonatkozóan nem jelölhető meg általános érvényű
tervezési eljárás, módszer. Alapelvként azonban azt elfogadhatjuk, hogy a tervezési időszakra
vonatkozó részletes információk birtokában lehet csak – az adott mérlegtételre vonatkozóan –
a legcélravezetőbb tervezési eljárást megválasztani.
Az eddig elmondottak alapján, és az egyes tartalmi terv-részek tervezése alapján is belátható,
hogy a mérlegterv nem élhet önálló életet, az egyes terv-részek nagyon sok esetben
tartalmaznak olyan tételeket, amelyek az eszköz- és forrás-állománnyal (ezt a későbbiekben a
modell-kalkuláció során látni fogjuk) közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban vannak. Az
egyes tételek tervezésénél a leggyakrabban alkalmazható tervezési eljárás a már megismert
mérleg eljárás, melynek általános összefüggése az alábbi:
Záró állomány = Nyitó állomány + Állománynövekedés – Állománycsökkenés

Természetesen figyelembe kell venni az egyes tételek és a vállalat sajátosságait is. A
mérlegmódszer mechanikus alkalmazását kerülni kell. A továbbiakban csak a leginkább
jellemző állományváltozási mozgásformákat tárgyaljuk, nem törekszünk a teljességre.
Az eszközök tervezése
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Immateriális javak állományváltozásának okai egyediek, az adott vállalatra jellemzőek. A
tervezés alapjául a tervezett gazdasági események (pl. terven felüli értékcsökkenési leírás, a
szoftver elavulása miatti selejtezés, a K+F tevékenységek aktivált költsége stb.) szolgálnak.
A tárgyi eszközök állománybővülése a vállalat beruházási, fejlesztési tervében jelenik meg.
Értékük csökkenésének jogcímei lehetnek, pl. az értékcsökkenési leírás, selejtezés,
értékesítés, ellenérték nélküli átadás stb. A jogcím egyben azt a terv-részt is kijelöli, ahol azt
tervezni kellett, pl. ellenérték nélküli átadás esetén a nyilvántartott értéket rendkívüli
ráfordításként kell elszámolni.
A befektetett pénzügyi eszközök forgalma a vezetési döntések ismeretében tervezhető. A
hozott döntéseknek megfelelően történhet a növekedések és csökkenések számbavétele.
A készleteket a mérlegterv készítésénél két nagy csoportra osztjuk, a vásárolt készletekre és a
saját termelésű készletekre. Mindkét csoport tervezéséhez a szükséges információk a vállalat
értékesítési, termelési és anyagszükségleti tervében szerepelnek.
A követelésekhez tartozó mérlegtételek közül a legnagyobb arányt a vevőkkel szembeni
követelésállomány adja. A vevőállomány tervezhető a forgási idő alapján, és a tapasztalati
mátrix felhasználásával. Az egyéb követelések tervezése – az állomány heterogenitása miatt
– nehéz. A rendelkezésre álló tervévi információk és a bázisidőszaki adatok alapján becsüljük
meg az időszak záró állományát.
Az értékpapírok állományváltozását szintén a vezetői döntések alapozzák meg. Az állomány
csökkenésnél kiemelten kell kezelni az elszámolt értékvesztés összegét, figyelembe véve a
vonatkozó törvényi előírásokat is.
A pénzeszközök állományának alakulását a pénzforgalmi tervben követhetjük nyomon.
Amennyiben számszaki hiba nincs a pénzfogalmi tervben, és biztosított az egyes terv részek
közötti tartalmi összefüggés, a pénzforgalmi tervben szereplő, záró pénzkészlet meg kell,
hogy egyezzen a mérlegtervben szereplő pénzeszközök záró állományával.
Az aktív időbeli elhatárolások a tervezett gazdasági események alapján, a Számviteli törvény
kapcsolódó előírásait is figyelembe véve tervezhetők.
A források tervezése
A saját tőke állományának alakulását azon gazdasági események okozzák, amelyek részben
az eredménytervben és a pénzforgalmi tervben szerepelnek. Ezen túlmenően figyelembe kell
venni a Számviteli törvény által biztosított kereteket is. A változás okai a legtöbb esetben
vezetői döntésekben vagy jogszabályi előírásokban keresendők, pl. a jegyzett tőke felemelése,
a vissza nem térítendő állami támogatás tőketartalékba helyezése stb.
A céltartalék tervezésénél az óvatosság elvének eleget téve járunk el, a kapcsolódó kockázati
tényezők és törvényi előírások figyelembevétele mellett. A tervezésnél a termelési-, és
bevételi tervekben szereplő adatokat vesszük alapul. (Fontos annak ismerete, hogy tervezése
nem jár pénzmozgással)
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A hosszú lejáratú kötelezettségek tervezésénél figyelembe kell venni a nyitó állományt, a
tárgyidőszaki törlesztő részleteket. A kapcsolódó alapadatok a fejlesztési-, beruházási tervben
és a pénzforgalmi tervben megtalálhatók.
A vevőtől kapott előlegek tervezése a már említett mérlegmódszerrel történhet.
A szállítóállomány tervezése a pénzforgalmi tervben leírtaknak megfelelően – mérleg
módszer – tervezhető.
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök egyrészt a nyitó állomány adatainak ismeretében,
másrészt a pénzforgalmi tervben szereplő hitelfelvétel és hiteltörlesztés címsorok alatt
szereplő forgalmi adatok alapján tervezhető mérleg módszerrel. Ennek megfelelően:
Záró hitelállomány = Nyitó hitel állomány + Hitelfelvétel – Hiteltörlesztés

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szintén több tényezőből tevődnek össze. A
jelentősebb tételekhez kapcsolódóan az alábbi tételeket említjük meg: A munkavállalókkal
szembeni kötelezettségek tervezéséhez a munkaerő-felhasználási terv szolgál alapul. A
társadalombiztosítási kötelezettségek állománya az előző tétel alapján tervezhető. Az
adótartozásokat az adózás rendjének megfelelően kell tervezni. Az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek tervezése a bázisév adatainak felhasználásával történhet úgy, hogy a
jelentősebb tervidőszaki változások hatásaival korrigálunk.
A passzív időbeli elhatárolások tervezésénél – értelemszerűen – az aktív időbeli
elhatárolásoknál említettek az irányadók.
6.2.3.4. A cash- flow terv
Az alfejezetben a cash flow elkészítésének általános, elméleti összefüggéseivel foglalkozunk,
és példaként a pénzeszköz bázison számított cash flow-t vesszük alapul. A téma tárgyalásánál
az alapvető számviteli ismereteket nem nélkülözhetjük, azokra nagymértékben támaszkodnunk kell.
Konkrétabban fogalmazva, a mérleg összefüggéseire és a gazdasági események mérlegre gyakorolt
hatásainak ismeretére lesz elsősorban szükségünk. Kiindulásul vegyük tehát a mérleg sémáját, és
írjuk fel az alapvető összefüggéseket. Ezek után – célunknak megfelelően – csoportosítsuk a mérleg
tételeit a pénzeszközökre gyakorolt hatásukat tartva szem előtt. A mérleg kötelező egyezőségéből
kiindulva az alábbi összefüggés írható fel:
ESZKÖZÖK (E) = FORRÁSOK (F)
A továbbiakban – célunknak alárendelve – bontsuk elemeire az eszközöket és forrásokat. A
csoportosítást azon ismérv alapján kell elvégeznünk, hogy melyek azok az eszközök, amelyek
nem pénz formájában szerepelnek a mérlegben.
ESZKÖZÖK (E)
Befektetett eszközök (BFE)
Nem pénz formájában meglévő
forgóeszközök (NPFE)
Forgóeszközök (FE )
Pénzeszközök (P)
Aktív időbeli elhatárolások (AIE)
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Tegyük meg ugyanezt a források esetében is.
FORRÁSOK (F)
Mérleg szerinti eredmény (ME)
Saját tőke (ST)
Egyéb saját tőke (EST)
Céltartalék (CT)
Hátrasorolt kötelezettségek (HSK)
Hosszú lejáratú kötelezettségek (HLK)
Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK)
Passzív időbeli elhatárolások (PIE)
Miután a mérleg elemeit csoportosítottuk, vázoljuk fel ismét a mérleg két oldalának kötelező
egyezőségét, csak a jelöléseket felhasználva.

E

=

BFE + NPFE + P + AIE

=

F
ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE

A továbbiakban fejezzük ki a pénzeszközöket:
P = ( ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE ) – (BFE + NPFE + AIE )
A fenti összefüggést az abban szereplő elemek tartalma miatt célszerű úgy rendezni, hogy a
befektetések és azok forrása alkosson egy csoportot. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy:
P = ( EST + ME + HSK + HLK – BFE ) + ( CT + RLK + PIE – NPFE – AIE )
Befektetések és forrásaik
Folyamatos működés eszközei és
forrásai
Ha a fenti kifejezés igaz az elemek értékének összegére, akkor igaznak kell lennie azok
változásaira is (  ). Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy:


P =  (EST+ ME + HSK + HLK – BFE) +



(CT + RLK + PIE – NPFE – AIE )

A változás alatt az év eleji és év végi állományérték-különbözeteket értjük. Mivel arra
vagyunk kíváncsiak, hogy a pénzáramlást a fenti elemek változása hogyan érinti, ezért
célszerű, ha azok hatását konkrétabban is megvizsgáljuk, és a 21. ábra segítéségével
szemléletesebbé tesszük. A mérleg két oldalának matematikai egyenletként történő
értelmezése szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a valós pénzáramot
megfogalmazhassuk. Az egyes elemek állományértékének változása ugyanis nem feltétlenül
jár együtt tényleges pénzmozgással, azaz nem lesz kiadás vagy pénzbevétel. Az elvi sémában
a „+” és „-” előjelek azokat a korrekciókat jelölik, amelyek a számviteli elszámolás rendszere
miatt szükségesek annak érdekében, hogy a számvitelnek a cash flow szempontjából a
„torzító” hatását kiküszöböljük. Ismert, hogy az eredmény-kimutatás első tétele az árbevétel.
Előfordulhat az, hogy az árbevétel bizonyos hányada pénzügyileg nem realizálódik. Mivel a
számviteli eredmény-kimutatás ezt nem veszi figyelembe, a pénzáramlás szempontjából az
árbevételhez kapcsolódó mérlegtétel – követelések – állományértékének változásán keresztül
kell a korrekciót elvégezni. Mindig gondolni kell tehát arra, hogy az egyes tételeknek milyen
kapcsolata van a pénzáramlással. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – néhány tétel
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Megnevezés

A változás hatása
a pénzeszközökre

1. Mérleg szerinti eredmény(ME)
2. Amortizáció (A)
3. BELSŐ FORRÁSKÉPZŐDÉS (1+2)
4. Készletek (K)
növekedése
csökkenése
5. Követelések(K)
növekedése
csökkenése
6. Értékpapírok (ÉP)
növekedése
csökkenése
7. Aktív időbeli elhatárolások (AIE) növekedése
csökkenése
8. NPFE változása (4+5+6+7)
9. Céltartalék (CT)
növekedése
csökkenése
10. Rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) növekedése
csökkenése
11. PIE
növekedése
csökkenése
12. RLK állományváltozása (9+10+11)


+


















13. PÉNZESZKÖZ A FOLYAMATOS MŰKÖDÉSBŐL(3+8+12)
14. Pénzeszköz egyéb forrásból
BFE csökkenése
HSK növekedése
HLK növekedése
EST növekedése
csökkenése
15. PÉNZESZKÖZ EGYÉB FORRÁSBÓL ÖSSZESEN(14)



+
+




16. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN(13+15)
17. Pénzeszközök felhasználása
Beruházásra
HLK törlesztése
Osztalékra
18. PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN(17)



19. NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN (16-18)








21. ábra. A pénzügyi helyzetváltozás kimutatásának elvi sémája
hatását emeljük ki, az elméleti összefüggések könnyebb megértése céljából. A cash flow első
eleme, amit a mérleg eszközoldalához kötődően vizsgálni kell, az amortizáció. Ismert, hogy
az amortizáció olyan költség, ami nem kiadás. A pénzáramlás szempontjából tehát a
pénzeszközök állományát növeli.

92

93

A befektetett eszközök (BFE) állománycsökkenésének jogcímei lehetnek: értékesítés,
ellenérték nélküli átadás, apportálás vagy elemi kár miatti csökkenés és az értékcsökkenés
elszámolása. Az első kérdés tehát, amit meg kell válaszolnunk az, hogy a fenti tételek hogyan
befolyásolják a mérleg szerinti eredményt? Számviteli ismereteink alapján tudjuk, hogy a
nyilvántartott értéken (nettó érték) kell a csökkenéseket a könyvekből kivezetni. A
csökkenések tehát olyan ráfordítások, "költségek", amelyeket a tárgyévben kiadás nem kísér,
csak a mérleg szerinti eredményt csökkentik. A pénzeszközök állományára nincsenek
hatással, kivéve az ellenérték fejében történő átadást (értékesítést). Az elmondottakból eredő
szükséges korrekciót úgy vesszük figyelembe, hogy az egyéb forrásból származó
pénzeszközök között "+" előjellel szerepeltetjük. Ha a BFE mérlegadatai nem tükröznek
változást, az lehet több, ellentétes hatású tényező kölcsönhatásának eredője. Előfordulhat
ugyanis, hogy a csökkenés mértéke azonos nagyságú állománynövekedéssel (pl. beruházás)
párosul.
A nem pénz formában meglévő forgóeszközök (NPFE) pénzáramlásra gyakorolt hatása az
elvi séma alapján könnyen értelmezhető. A készletek állományváltozása esetén a csökkenés
jogcímei az alábbiak:
 felhasználás,
 értékesítés,
 értékvesztés.
A felhasználás – állomány csökkenés – része a termelési költségnek, de olyan költség, ami a
tárgyévben nem kiadás. Az értékesítés és értékvesztés figyelembevétele a BFE-nél leírtakkal
azonos korrekciót igényel. A készletek állomány növekedése viszont pénzeszközöket köt le, a
tárgyévi eredményre hatása nincs. A pénzáramlás szempontjából a fölösleges, elfekvő
készletek növekedésének kedvezőtlen hatásával számolni kell. A követeléseknek közvetlen
kapcsolatuk van, illetve lehet a bevételekkel. A nyitó állomány csökkenése növelő tétel lesz,
mivel ennek a tárgyévi eredményre hatása nincs, közvetlenül hat a pénzáramlásra.
Ha a követelések állománya növekszik, ez csökkentő tétel, mivel az eredményszámítás nem a
pénzügyi realizációs elvre épül. Ilyen esetekben az eredmény adott hányada követelés
formájában van jelen.
Az értékpapírok (ÉP) a készletekhez hasonlóan kezelendők. Az aktív időbeli elhatárolások
(AIE) hatása összetettebb. Ha a képződés jogcíme kiadás, költségként való elszámolásuk – az
eredményre gyakorolt hatás – csak a tárgyévet követő időszakban valósul meg, ugyanakkor
pénzügyi szempontból a tárgyév kiadásait növeli. A növekedés a tárgyév pénzeszközeit ezért
csökkenti. A csökkenésből adódó korrekció viszont a tárgyévi eredményre gyakorolt hatást
ellentételezi. Hasonló az eljárás, ha a keletkezés jogcíme bevétel.
A pénzáramlás forrás oldalát tekintve hangsúlyozottan kell megemlíteni a saját tőkéhez (ST)
kapcsolódó hatások figyelembevételét. Ha a mérleg szerinti eredmény > 0, és külső forrás (pl.
állami támogatás, alapítók befizetése stb.) nem került bevonásra, akkor a ST változásának
egyedüli forrása a mérleg szerinti eredmény. Külső források bevonása esetén, azok
figyelembevétele az egyéb forrásból származó tételnél történik. A saját tőkén belüli egyéb
tételek "egymás közötti" elszámolásaiból eredő hatásokat korrekciós tételként nem kell
figyelembe venni, mivel ezeknek a tételeknek a pénzáramai korábbi időszakban realizálódtak.
Ilyen esetre vonatkozó példát lehet, amikor az előző évek áthozott veszteségét az
eredménytartalék terhére számoljuk el.
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Az egyéb saját tőke (EST) elemeinek olyan változásai val is, mely a vállalkozás pénzárama
szempontjából pénzkiadást jelent. Jelen esetben az eredménytartalék bevonásáról van szó
osztalék fizetése céljából. Azokban az esetekben tehát, amely a ST elemeinek olyan
változását jelenti, amelyet az eszközoldalon is változás kísér, akkor óvatosnak kell lennünk.
Nem elegendő csak a mérleg és az eredmény-kimutatás adataira támaszkodni.
A céltartalék (CT) állományváltozásának a pénzáramlásra hatása nincs – nevezhetjük belső
változásnak is – , a korrekció (CT) eredményre gyakorolt hatása miatt szükséges.
A rövid lejáratú kötelezettségek (RLK) esetében könnyen belátható, hogy
állományváltozásának korrekciós tételként történő figyelembevétele miért indokolt. Ezen
tételek egy része olyan – nevezzük külső változásnak – minősíthető, amely a pénzállományra
növelő leg hat (pl. rövid lejáratú hitelek, kölcsönök stb.). Másik csoportjuk az
eszköznövekedés hatását ellentételezi. A RLK harmadik nagy csoportját alkotják azon
elemek, amelyek a pénzügyileg nem realizált, de költségként elszámolást nyert tételekkel
függnek össze (pl. TB járulék, költségként elszámolt, de át nem utalt bankkamat stb.) Végül
meg kell említeni, azokat az ún. átfutó tételeket (pl. ÁFA, fogyasztási adó, egyéb adók stb.),
amelyeknek hatása semleges, vagy pénzeszköz csökkenéssel jár. Állománynövekedésük – ha
átmenetileg is – de pénzbeáramlásként értelmezhető. a gazdasági eseményeknek megfelelően
A RLK közös jellemvonása, hogy a vállalat eredményére hatásuk nincs.
A passzív időbeli elhatárolások (PIE) tartalmánál fogva az AIE-kal azonos, de ellentétes
irányú hatásokkal kell számolni.
A vázolt cash flow, tartalmát tekintve – végső soron – három részre tagolható. Az első a
pénzeszközöknek az a mennyisége, amely a folyamatos működésből származik. A második az
egyéb forrásokból származó pénzeszközök forrását adja. Tehát a különböző jogcímeken a
vállalkozásba beáramló pénzeszközök forrását tünteti fel. Ezen túlmenően, ebben a
csoportban kerül sor a szükséges korrekciók elvégzésére is. A harmadik csoport a
pénzeszközök felhasználása, a befektetés eredményeként realizálódott, végső soron az adózott
eredmény felhasználására ad információt. Tehát azon tételeket tartalmazza, amelyek a
vállalkozás számára végleges pénzlekötéssel, illetve pénzkiáramlással járnak.
A hatályos számviteli törvény kötelezővé teszi – az éves beszámoló részeként – a cash flow
elkészítését az elkészítési útmutatóval együtt – az éves beszámolót és az egyszerűsített
mérleget készítő vállalakozások számára egyaránt.
6.3. A „Modell Kft” üzleti tevékenységének operatív terve
Ahogy erre már utalás történt, a tervezés folyamata szintetizálja a növénytermesztési,
állattenyésztési, mezőgazdasági üzemtani, és számviteli ismereteket, hogy csak a
legfontabbakat említsük. Úgy ítéljük meg, hogy egy olyan modell-kalkuláció, ami könnyen
átlátható, segítséget ad ahhoz, hogy a számok tükrében is lássuk és értelmezzük az ok-okozati
összefüggéseket, a kapcsolódó algoritmusokat. Ezért választottunk egy olyan modellt, ami
erre a célra megfelel. Másrészt látni kell azt is, hogy a tervezés megismert összefüggései,
algoritmusai alapvetően függetlenek attól, hogy a vállalat keretében milyen termelési
folyamatok zajlanak. Az egyes tervrészeknél jelentkeznek csak az ágazati sajátosságok.
Ahhoz viszont a szakterületet kell alaposan ismerni és a tervezés rendszerébe ágyazva
értelmezni. Ilyen speciális területnek tekinthető a terv termelési terv része. Az ehhez
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kapcsolódó és tervezésével összefüggő kérdéseket viszont külön fejezetben, mint a
növénytermesztés és állattenyésztés tervezési sajátosságai, értelmezni fogjuk.
6.3.4 A tervezési feladat
A „MODELL Kft.”-ét 10 fő hozta létre. Az alapítók vagyoni hozzájárulása 9 fő 1000 eFt, 1 fő 1700 eFt. A Kft.
július 1-én kezdte meg működését. A cégbírósági bejegyzés időpontja július 20. Az alapítói vagyon az alábbiak
szerint oszlik meg: immateriális javak 419 eFt, befektetett tárgyi eszközök 8500 eFt, anyagkészlet 532 eFt,
készpénz 1249 eFt. Az év hátralévő részében az alábbi gazdasági események történtek: A tárgyévben 5100 db
termék került értékesítésre, az értékesítés tíznaponként, azonos mennyiségben történik. A vevők a 16. napon
fizetnek. A késztermékkészlet volumene öt nap termelésével /140 db/ egyezik meg. A biztonsági
alapanyagkészlet a késztermékkészletnek megfelelően alakul, a bruttó anyagnorma 1 kg/db késztermék. A
biztonsági pénzkészlet az egy havi bér összege. Az alapanyag beszerzést tíznaponként, a termelésnek
megfelelően tervezzük. Az alapanyagot szállító követelésének kiegyenlítése a 16. napon esedékes. Július 2-án
2000 eFt-ért a társaság számítógépeket vásárolt, és azokat üzembe is helyzete a vásárlás napján. A beruházáshoz
1000 eFt hitelt vett fel, amit annuitásos törlesztéssel törleszt.. A hitel kamatlába 12%, a futamidő 2 év,
negyedévenkénti annuitásos törlesztés. A termék értékesítési ára 3800 Ft/db, az alapanyag beszerzési ára 1400
Ft/kg. A társasági nyereségadó kulcs 20%, osztalék kifizetésére nem kerül sor, Az informatikai eszközök leírási
kulcsa 33%, az immateriális javak teljes egészében, a befektetett tárgyi eszközökből 6550 eFt szolgálja a
termelést, ezen eszközök átlagos leírási kulcsa 20%. A munkaerő létszám és bértételek az alábbiak: 1 fő
műszakvezető, 300 eFt/hó, 2 fő szakmunkás, 112 eFt/hó, 1 fő könyvelő 250 eFt/hó, 1 fő ügyvezető igazgató 300
eFt/hó. A munkabérek közterhe 27 %. Az egyéb anyagjellegű költségek végösszege 644 eFt, amelyből 120 eFt,
általános költségként – termékre felosztható - számolható el. Ugyancsak általános költségként számolandó el –
termékre szintén felosztható - 300 eFt egyéb anyagköltség. Egyéb ráfordítás címén – a közvetett költségek között
– 150 eFt merül fel. Az üzemviteli hitel kamatlába 12%. A hitelhez kapcsolódó gazdasági eseményeket az
alábbiak szerint tervezzük: hitelfelvétel a tárgyhó első. napján, a törlesztése a tárgyhó utolsó napján, annak
kamatával együtt történik. A tárgyhónap aktuális kamatát, a tárgyhónapot követő hónap első napján egyenlítjük
ki.

Feladat: Készítsük el a „MODELL Kft.”üzleti tevékenységének operatív tervét. Az elő
társasági időszakot nem vesszük figyelembe. Az eredmény-kimutatás összköltséges
eredmény-kimutatás.
MEGOLDÁS:
1. A megadott információk alapján el kell készíteni a Kft. induló vagyonmérlegét, és meg
kell nyitni a kapcsolódó főkönyvi számlákat is. A mérlegben csak azokat a tételeket tüntetjük
fel, amelyek a Kft.-re – a megadott információk alapján - vonatkoznak. A KFt. mérlege a 24.
táblázatban található. Először elkészítjük a tervet, és ezután a kapott eredményeket
leképezzük a számvitel eszközrendszerére is.
AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE.
A megadott információk alapján az összes értékesített termék mennyisége 5100 db, havonta
egyenletes eloszlásban történik a termelés. Mivel – szintén a megadott információk alapján –
140 db készterméket biztonsági készletként kezelünk, összesen 5240 db terméket kell
legyártani (5100+140). A termelést havonta ütemezzük, a 25. táblázatban közölteknek
megfelelően. A VII. hónapban többet termelünk, hogy a kívánt biztonsági készlet
rendelkezésre álljon. Arra is fel kell hívni a figyelmet, amit a számadatok is bizonyítanak,
hogy a 140 db a termelési időszak folyamán állandó jelleggel le van kötve.
TERMELÉSI TERV.
Mivel a Kft. csak egyféle terméket termel, termelési terve a biztonsági készterméke készlettel
tér csak el az értékesítési tervtől.
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24. táblázat. A „MODELL Kft.” induló vagyonmérlege

A

Nyitó

ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

D
I.
VII
F
II.
II/4
III.

IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
Anyagok
Késztermékek
KÖVETELÉSEK
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)
PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
FORRÁSOK
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Beruházási és fejlesztési hitelek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III/4

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)

I.
II.
B
I.
I/1
I/2
II.
II/1
IV

III/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

8919
419
8500
1781
532
532
1249
10700
10700
10700

10700

25. táblázat. Az értékesítési terv
Megnevezés
Nyitó készlet
Termelés
Értékesítés
Záró készlet

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.

140
850
850
140

140
850
850
140

140
850
850
140

5240
5100
-

Hónap
990
850
140

140
850
850
140

140
850
850
140

A termelési terv alapján meg tudjuk tervezni az inputokat, illetve ráfordításokat. A példában
csak az alapanyag szükségletet kell megtervezni. A megadott információk alapján az
alábbiakat ismerjük: Nyitó anyagkészlet: 532 eFt. Egy kg alapanyag beszerzési ára 1400 Ft.
Tehát a nyitó alapanyag készlet mennyisége 380 kg, mert 538/1,4. Az alapanyag szükséglet
tervszámai az alábbiak szerint alakulnak. A biztonsági alapanyag készlet nem mehet a
megadott szint alá. (A követelmény, hogy öt nap késztermék alapanyag szükségletével kell,
hogy megegyezzen. Mivel a fajlagos bruttó anyagnorma 1 kg/kg késztermék ezért adódik,
hogy 140*1=140kg. Az alapanyag szükséglet a 26. táblázatban található.
A mérleg módszer alapján:
Nyitó:
380 kg
Vásárlás:
5000 kg
Összes forrás: 5380 kg
Felhasználás: 5240 kg
Záró készlet: 140 kg
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26. táblázat. Az alapanyag szükséglet tervszáma
Megnevezés
Nyitó készlet
Vásárlás
Felhasználás
Záró készlet

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.

140
850
850
140

140
850
850
140

140
850
850
140

5000
5240
-

Hónap
380
750
990
140

140
850
850
140

140
850
850
140

A számadatok alapján látható, hogy a biztonsági vagy törzskészlet nem csökkenhet 140 kg
alá, e készlet tehát szintén állandó jelleggel le van kötve.
A TERMELÉSI KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE
Mivel az erőforrások már rendelkezésre állnak, csak a termelési költségeket kell megtervezni.
A megadott információk, valamint az eddig számszerűsített tervszámok alapján a termelési
költségek terve elkészíthető. A termelési költségek tervszámai a 27. táblázatban kerültek
összefoglalásra.
27. táblázat. A termelési költségek terve
Megnevezés
Vásárolt anyagköltség
Egyéb anyagköltség
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

Összesen

Közvetlen
költség
7336
524
7860
3144
849
3993
697

Közvetett
költség
300
120
420
3300
891
4191
525
150

Összesen

12550

5286

17836

7636
644
8280
6444
1740
8184
1222
150

A vásárolt anyagköltség számszerűsítésének algoritmusa:
Felhasznált anyag mennyisége * egységár = 5240 * 1400 = 7336 eFt.
Az egyéb anyagköltségek tervszámai az információnak megfelelően kerültek tervezésre.
A bérköltség és járuléka költségtételek a megadott bérek és a járulék ismeretében
tervezhetők. A költségviselő és költséghely bontás nem nélkülözhető, mivel az általános
költség nem osztható fel a termékre. Az információk alapján viszont tudjuk, hogy a
késztermék készlet miatt szükségünk lesz a termék közvetlen önköltségének ismeretére is.
Az elmondottaknak megfelelően a bérköltség és bérjárulékok költségei a 28. táblázatban
közölteknek megfelelően alakulnak.
Rendelkezésre álló információk: 1 fő műszakvezető, 300 eFt/hó, 2 fő szakmunkás, 112
eFt/hó, 1 fő könyvelő 250 eFt/hó, 1 fő ügyvezető igazgató 300 eFt/hó. A munkabérek
közterhe 27 %.
Az értékcsökkenési leírás tervezése az ismert algoritmus alapján történik.
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28. táblázat. A bérköltség és bérjárulékok tervezése
Megnevezés
Műszakvezető
Szakmunkás
Könyvelő
Ügyvezető igazgató
Összesen
Bérjárulékok
Személyi
ráfordítások

jellegű

Mértéke
gység
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

algoritmus
300*6
112*2*6
250*6
300*6
3144*0,27
3300*0,27

eFt

Közvetlen
1800
1344

3144
849
3993

Közvetett

1500
1800
3300
891
4191

Összesen
1800
1344
1500
1800
6444
849
891
8184

Rendelkezésre álló információk: Az immateriális javak teljes egészében, a befektetett tárgyi
eszközökből 6550 eFt szolgálja a termelést, ezen eszközök átlagos leírási kulcsa 20%. Az
informatikai eszközök - leírási kulcsa 33% -, és a tárgyi eszközök hányadára jutó
értékcsökkenés közvetett költségként nyer elszámolást (29. táblázat)
A bekerülési értékeket azért kell kettővel osztani, mert a leírási kulcs egy évre vonatkozik, az
vállalkozás viszont csak július 1-én kezdte meg működését. Ha az aktivált értékből levonjuk
az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét, akkor a befektetett eszköz netté értékét kapjuk.
Ez a nettó érték lesz a befektetett eszközök záró mérlegben szereplő értéke.
Az egyéb ráfordítások a fizetendő adókat és biztosítási díjat tartalmazzák
29. táblázat. Az értékcsökkenési leírás tervezése
Megnevezés
Informatikai eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Összesen

Mértéke
gység
eFt
eFt
eFt
eFt

algoritmus
(2000/2)*0,33
(419/2)*0,2
(6550/2),-0,2
(1950/2)-0,2
300*6

Közvetlen

Közvetett
330

42
655
697

195
525

Össze
-sen
330
42
655
195
1222

Nettó
érték
1670
377
7650
9697

A költségek időbeni megoszlását a 30. táblázat foglalja magába. A termelés működési
pénzáramát a 31. táblázat tartalmazza.
A működési pénzáram számszaki helyességét célszerű leellenőrizni, mivel az része lesz a
vállalat pénzforgalmi tervének. Ha a költségek kiadási pénzárama számszakilag helyes, akkor
tovább lehet lépni. Eddig a terv számszaki hibát nem tartalmaz. A számítás helyességet az
alábbi algoritmus adja:
Összes kiadás:
13724 eFt
RLK:
2554 eFt
Össesen:
16278 eFt
ÉCS:
1222 eFt
MINDÖSSZESEN: 17500 eFt
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30. táblázat. A termelési költségek időbeni megoszlása
Megnevezés
Vásárolt anyagköltség
Egyéb anyagköltség
közvetlen.
Egyéb anyagköltség
közvetett.
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség közvetlen
Bérjárulékok
Bérköltség közvetett
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
KÖLTSÉG ÖSSZESEN

VII.

VIII.

IX.

X.
Hónap
1190
1190
87
87

1386
87

1190
87

70

70

70

1543
524
141
550
149
1364

1347
524
141
550
148
1363

2907

2710

XI.

Össz.

XII.

1190
87

1190
89

7336
524

70

70

70

420

1347
524
141
550
149
1364

1347
524
141
550
148
1363

1347
524
141
550
149
1364

75
2786

2710

2711

1349
524
144
550
148
1366
1222
75
4012

8280
3144
849
3300
891
8184
1222
150
17836

Össz.

RLK

31. táblázat. A termelési költségek működési pénzárama
Megnevezés

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Hónap
Vásárolt anyagköltség

1050

1190

1190

1190

1190

5810

1190

Egyéb anyagköltség
közvetlen.

87

87

87

87

87

89

524

0

Egyéb anyagköltség
közvetett.

70

70

70

70

70

70

420

0

157

1207

1347

1347

1347

1349

6754

1190

Bérköltség közvetlen

524

524

524

524

524

2620

524

Bérjárulékok

141

141

141

141

144

708

141

Bérköltség közvetett

550

550

550

550

550

2750

550

Bérjárulékok

148

149

148

149

148

742

149

1363

1364

1363

1364

1366

6820

1364

75

150

2790

13724

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítás

0

Egyéb ráfordítások
KIADÁSOK ÖSSZESEN

75
157

2570

2786

2710

2711

2554

A táblázatban szereplő összes termelési költség 17836 eFt. Az eltérés 336 eFt (17500-17836).
A kérdés, hogy ez miből adódik? Az anyagvásárlással van összefüggésben.
Az induló készlet értéke:
Vásárlás: (5000*1,4)
Összes forrás:
Költség (Felhasználás)
Záró készlet:
Összesen:
KÜLÖNBSÉG:

532 eFt
7000 eFt
7532 eFt
7336 eFt
196 eFt
7532 eFt
0 eFt
99

100

Ha a vásárolt alapanyag pénzkiadását vesszük alapul, akkor
Az alapanyag vásárlás kiadása:
Költség:
Egyenleg:

7000 eFt
7336 eFt
336 eFt

A 336 eFt meg kell, hogy egyezzen a nyitó készletérték és a záró készletérték egyenlegével,
532- (140*1,4=196)=336 eFt.
Ahogy ez a táblázatban látható, a kiadások időbeni eltolódása – egyes tételeknél – a fizetési
határidőkkel magyarázható. A személyi jellegű ráfordítások esetében viszont azzal, hogy a
béreket a tárgyhónap követő hónapban fizetjük ki és a járulékok bevallására ugyanez igaz.
Az árbevétel és bevételek tervezése. A megadott információk alapján a vevő a 16. napon
utalja át az áru ellenértékét. Mindez azt jelenti, hogy a tárgyhó 16 napjától történő értékesítés
ellenértéke csak a tárgyhót követő hónapban folyik be. (Kettő értékesítés ellenértéke
követelés lesz.) A megadott információk alapján egy hónapban
-

az értékesített mennyiség:
árbevétel (850*3800):
Összes árbevétel (6*3230):

850 db
3230 eFt
19380 eFt

Mivel a vevő 15 nap fizetési haladékot kap, a tárgyhavi értékesítésből annak csak 1/3-a folyik
be, vagyis eredményez pénzbevételt. Az árbevétel és bevételek alakulását a 32. táblázat
tartalmazza.
A táblázatban szereplő összesített adatok alapján szintén célszerű elvégezni az ellenőrzést,
azaz, hogy nem vétettünk-e számszaki hibát. A tényezők között fennálló tartalmi
összefüggések alapján végezhetjük el az ellenőrzést az alábbiak szerint:
Árbevétel:
Pénzbevétel:
Egyenleg:

19380 eFt
16150 eFt
3230 eFt

A kapott egyenleg a követelés állomány lesz, ez kerül be a záró vagyonmérlegbe.
32. táblázat. A MODELL Kft. árbevételének és bevételének alakulása
Megnevezés
Árbevétel
Bevétel
- Folyó értékesítésből
- Záró vevőállományból
Egyéb bevétel
Bevétel összesen
Nyitó vevőállomány
Záró vevőállomány

XI.

XII.

Össz.

3230

X.
Hónap
3230
3230

3230

3230

19380

3230
3230
3230
3230

3230
3230
3230
3230

3230
3230
3230
3230

3230
3230
3230
3230

16150
16150
-

VII.

VIII.

3230

3230

IX.

3230
3230
3230
3230

100

101

A készpénzbevétel és a kiadások ismeretében tudjuk számszerűsíteni a Kft. működési
pénzáramát, amelye a 33. táblázatban található.
33. táblázat. A „Modell KFt.” működési pénzárama.
VII.

Megnevezés
Összes készpénz bevétel
Összes kiadás
MŰKÖDÉS PÉNZÁRAMA

157
-157

VIII.

IX.

X.
Hónap
3230
3230
2786
2710
454
520

3230
2570
660

XI.
3230
2711
519

XII.
3230
2790
450

Össz.
16150
13724
2426

A „MODELL Kft.” pénzforgalmi terve
A pénzforgalmi terv elkészítéséhez valamennyi adat rendelkezésünkre áll. A pénzforgalmi
terv nyitó pénzkészletét a vagyonmérlegben szereplő tétellel lesz azonos. A működés
pénzárama szintén ismert. A pénzforgalmi terv készítésének algoritmusa alapján a Kft. rövid
lejáratú forrásigénye tervezhető.
Előtte azonban számszerűsíteni kell hosszúlejáratú beruházási hitel pénzáramát A törlesztés
annuitásos – állandó összegű – negyedévenként kell törleszteni, a kamatláb 12%.
A törlesztési időszakok (konverziós periódusok száma 4/év (12:3). Összesen 2*4=8. A
konverziós periódusra érvényes kamatláb 3% (12:4). Ezek ismeretében tudjuk
számszerűsíteni az annuitás faktort a Vállalati pénzügyek c. tantárgyban tanultak alapján. .
AF=

(1  r )

n

1

r (1  r )

n

behelyettesítve az értékeket
AF=

(1  0 , 03 )

8

1

0 , 03 (1  0 , 03 )

8

 7 , 02

A részletet megkapjuk, ha a felvett hitelt osztjuk az annuitás faktorral. Tehát 1000/7,02=142
A hitel pénzáramai a 34. táblázatban követhetők nyomon
34. táblázat. A beruházási hitel pénzáramai
t
1
2
3
4
5
6
7
8

Fennálló hitel
1000
888
773
654
532
406
276
142

Kamat
30
27
23
20
16
12
8
4

Törlesztés
112
115
119
122
126
130
134
142

Részlet
142
142
142
142
142
142
142
146

Az egyes időszakok pénzáramait az alábbi algoritmus alapján számszerűsítjük. Az annuitás
összege 142 eFt. Ez nem változik, ez oszlik meg kamatra és törlesztő részletre. Az első
időszak hitelállománya 1000 eFt, futamidő három hónap, az érvényes kamatláb 3%. A
fizetendő kamat 30 eFt, a törlesztés 112 eFt (142-30). A fennmaradó hitelállomány 888 eFt
101

102

(1000-112). Ez az algoritmus megy végig a futamidő alatt. Az utolsó időszak eltérése a
kerekítésből adódik. A pénzforgalmi terv algoritmusa (35. táblázat) az alábbiakban foglalható
össze
35. táblázat. A „MODELL Kft.” pénzforgalmi terve
VII.

VIII.

Megnevezés

IX.

X.

hónap
1074
1033

249

1074

-157

660

444

Nettó pénzáram

92

1734

1518

Finanszírozási igény

92

1734

1518

0

16

35

Nyitó pénzkészlet
Működés pénzárama

Kamatfizetés

16

- Éven belüli hitelé

Össz.
1553

2072

520

519

440

1553

2072

2512

0

0

27

78

27

57

5

0

982
644

450

644

338

– Éven túli

0

0

1074

1033

115

1209
982

112
1074

2426

21

982

– Éven belüli
Záró pénzkészlet

XII.

30

- Éven túli hitelé
Kumulatív finanszír. igény
Hitel visszafizetés

XI.

115
1553

2072

227

2370

. A nettó pénzáram nem jelenthet problémát. Ha pozitív akkor szabad pénzeszköz áll
rendelkezésre, ha negatív akkor hiány jelentkezik. Mindkét esetben meg kell nézni, hogy
ennek összege (ha +) mire elegendő. Fizetni kell az esedékes kamatot az esedékes hosszú
lejáratú kötelezettség törlesztő részletét, és biztosítani kell a biztonsági pénzkészletet is. A
VII. hónapban a finanszírozási igény 92 eFt, szabad pénzeszköz. Ehhez hozzáadjuk a kamatot
és a hosszú lejáratú hitel esedékes törlesztő részletet valamint a biztonsági pénzkészletet is, ez
adja a kumulatív finanszírozási igényt, azaz a felveendő hitel összegét. Tehát
Finanszírozási igény:
Fizetendő kamatok:
HLK:
Biztonsági pénzkészlet:
Kumulatív fin. igény:

92 eFt
0 eFt
0 eFt
-1074 eFt
- 982 eFt

A VIII. hónapban a finanszírozási igény 1734 eFt, tehát szabad pénzeszközünk van. Fizetni
kell a 982 eFt aktuális kamatát, ami 10 eFt (982*0,01). A kamattal csökkentve a szabad
pénzeszközállomány 1724 eFt. Biztosítani kell a biztonsági pénzkészletet, ami 1074 eFt. A
fennmaradó törlesztésre fordítható összeg tehát 650 eFt. A kérdés, hogy ez az összeg hány Ft
hitel és annak kamata törlesztésére elegendő. Mivel a hónap végén törlesztünk, ezért a
futamidő egy hónap, a kamatláb 1%. Tehát a 650 eFt a kamattal növelt összeg, akkor ebből
adódik, hogy a törlesztésre fordítható rész 644 eFt (650/1,01). A fizetendő kamat tehát 6 eFt
(644*0,01). Az elmondottakat összefoglalva adódik, hogy
Finanszírozás igény:

1734 eFt.
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Fizetendő kamat:
- Esedékes:
- Törlesztés
Hitel törlesztés:
Záró pénzkészlet:

- 10 eFt
- 6 eFt
- 644 eFt
1074 eFt

A pénzforgalmi tervben szereplő XII. havi záró pénzkészlet kerül be a vagyonmérleg
pénzeszközök tételéhez.
Eljutottunk tehát addig, hogy a Kft. eredményét számszerűsítsük. A Kft. eredményének
levezetését összköltséges eljárással a 36. táblázat tartalmazza.
36. táblázat. A „MODELL Kft.” mérleg szerinti eredménye.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.

Összköltséges
Forgalmi költséges
Értékesítés nettó árbevétele
19380
I.
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját telj. állományvált.
335
II.
Ért. közvetlen költségei
Egyéb bevétel
III.
Értékesítés bruttó eredménye
Anyagjellegű ráfordítások
8280
IV.
Értékesítés közvetett költségei
Személyi jellegű ráfordítások
8184
V.
Egyéb bevételek
Értékcsökkenési leírás
1222
VI.
Egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások
150
Üzemi tevékenység eredménye
1879
A.
Üzemi tevékenység eredménye
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
78
B.
Pénzügyi műveletek eredménye
-78
C.
Szokásos vállalkozási eredmény
1801
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli kiadások
D.
Rendkívüli eredmény
E.
Adózás előtti eredmény
1801
XII.
Adófizetési kötelezettség
360
1441
F.
Adózott eredmény
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
Jóváhagyott osztalék
G.
Mérleg szerinti eredmény
1441

19380
12215
7165
5136
150
1879

Az eredmény számításához meg kell még határozni az aktivált saját teljesítmények
állományváltozásának értékét. Ehhez ismerni kell a termék közvetlen önköltségét. A termék
közvetlen önköltségének számszerűsítése a már ismert összefüggés és adatok alapján
egyszerű osztószámos önköltségszámítással meghatározható.
Termék közvetlen önköltsége =

12550

 2395

Ft/db

5240

Értékesítésre kerül:
Készleten marad:
Összesen:

5100 db
140 db

12215 eFt (5100*2395)
335 eFt (140*2395)
12550 eFt

A késztermék készlet 335 eFt kerül be a vagyonmérlegbe is.
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A záró vagyonmérleg a rendelkezésre álló tervszámok alapján elkészíthető. A záró
vagyonmérleget a 37. táblázat tartalmazza.
37. táblázat. A „MODELL Kft.” záró vagyonmérlege

A
I.
II.
B
I.
I/1
I/2
II.
II/1
IV

D
I.
VII
F
II.
II/4
III.
III/4
III/8

ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
Anyagok
Késztermékek
KÖVETELÉSEK
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
FORRÁSOK
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Beruházási és fejlesztési hitelek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból(szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Nyitó
8919
419
8500
1781
532
532
1249

Záró
9697
377
9320
6131
531
196
335
3230
3230
2370
15828

10700 12141
10700 10700
1441
3687
773
773
2914
1190
1724
10700 15828

A szállítókkal szembeni kötelezettség a működési pénzáramok tervezésénél szóba került. Ez a
tétel tehát azonos az ott feltüntetettel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tételét a
fizetendő TÁNYA 360 eFt és a ki nem fizetett bérköltségek és pénzügyileg nem rendezett
bérjárulékok teszik ki. (360+1364=1724).
A pénzeszközbázison számított cash flow a 38. táblázatban került összeállításra.
Elkészítéséhez szintén valamennyi adat rendelkezésünkre áll, a számadatok alapján
visszakereshetők az egyes tervrészeknél. A cash flow szintén helyes eredményt adott, mivel a
mérlegben a pénzeszközök állományváltozása szintén 1121 eFt (1249-2370)
A mérleg nyitó tételeinek tervezése nem jelenthet problémát. Nem kell mást tenni, mint a
szöveges információ alapján a mérleg egyes tételeit beazonosítani és a számadatokat beírni. A
mérleg kitöltése után meg kell nyitni a mérlegszámlákat is, és meg kell keresni azokat a
főkönyvi számlákat is, amelyekre a gazdasági eseményeket, illetve azok forgalmát
feljegyezzük. A főkönyvi számlákat a nyitó mérlegszámlával szemben kell megnyitni. A nyitó
mérleg számla forrás számla. Tehát követel a nyitó mérleg számla és tartozik az adott eszköz
főkönyvi számlája. A nyitó mérleg forrásszámlait ugyanígy nyitjuk meg, tehát azokat is a
nyitó mérleg számlával szemben. Mivel forrásszámlákról van szó, a könyvelés a követel
oldalra kell, hogy feljegyzésre kerüljön. A nyitó tételeket piros szín jelöli.
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38. táblázat. A „MODELL Kft.” cash flow-ja
Megnevezés
Mérleg szerinti eredmény
Értékcsökkenés
Belső forrásképződés
Készletváltozás
Követelés áll. vált.
Rövid lej. hitelek állományváltozása
Szállítók áll. változása
Bérek, járulékok áll. vált.
Egyéb rövid lej. köt. állományvált.
Pénzeszközök folyamatos működésből
Pénzügyi akciókból származó pénzeszközök
Rendelkezésre álló összes pénz.
Pénzeszközök felhasználása össz.
- Osztalék kifizetése
- Hosszú lej. köt. törlesztése
- Beruházásra
Cash
flow
(nettó
változás
a
pénzeszközökben)

Összesen
(eFt)
1441
1222
2663
1
-3230
1190
1364
360
2348
1000
3348
227
2000
1121

6.3.2. A „MODELL Kft.” üzleti terve a számvitel rendszerében
Feladatunk az, hogy számvitelei ismereteink alapján is kövessük nyomon a gazdasági
eseményeket. A feladat sorrendje az alábbiakban összegezhető:
 A rendelkezésre álló információk alapján a nyitó mérleg elkészítése.(1.
táblázat)
 A mérleg alapján meg kell nyitni a főkönyvi számlákat a nyitó
mérlegszámlával szemben. (A nyitó mérlegszámlának egyenlege nem
lehet)
 A gazdasági eseményeknek megfelelően a kapcsolódó főkönyvi
számlákat megnyitjuk, ezekre könyveljük a forgalmat(Egy összegben
történik a feljegyzés).
 Az éves eredményszámlát megnyitjuk és erre átvezetjük az
eredményszámlák forgalmi adatait, hogy számszerűsítsük a Kft. tervéi
eredményét.
 Valamennyi főkönyvi számlát zárunk a záró mérlegszámlával szemben.
(Zárás után a főkönyvi számláknak, eredményszámlának, a záró
mérlegszámlának nem lehet egyenlege.
 Az egyenlegek alapján elkészítjük a záró vagyonmérleget.
Miután a tervet elkészítettük, képezzük le azt a számvitel eszközrendszerével is. Nem az a
célunk, hogy az érintettek könyveljenek. Ennél sokkal fontosabb cél az, hogy lássuk a
reálfolyamatok gazdasági vetületeit és annak hatásait a vállalat vagyonára, illetve
eredményére. Ezt két lépésbe tesszük meg. Először feljegyezzük a termelési folyamatok
történéseit, gazdasági eseményeit. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági eseményeknek megfelelő
számlákat kell kialakítani. Ezt a Számviteli törvény, és a vállalat számviteli politikájában
rögzített elveknek megfelelően, és az ezek által szabályozott algoritmusok szerint kell
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megtenni. A számlákon rögzítjük a gazdasági események gazdasági hatásait, azaz
számbavételezzük azokat.
1. táblázat. A „MODELL KFt.” vagyon mérlege
A
I.
II.
B
I.
I/1
I/2
II.
II/1
IV

D
I.
VII
F
II.
II/4
III.
III/4
III/8

ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
Anyagok
Késztermékek
KÖVETELÉSEK
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)
PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
FORRÁSOK
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Beruházási és fejlesztési hitelek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Nyitó
8919
419
8500
1781
532
532
1249
10700
10700
10700

10700

Ezután kerül sor a zárlati munkákra annak érdekében, hogy kimutassuk a gazdasági
események hatását a vállalat vagyonára és eredményére, és elkészítjük a „MODELL Kft.”
éves beszámolóját is. Az elmondottakat a számvitel rendszerében az alábbiakban követhetjük
nyomon.
1-3. ESZKÖZSZÁMLÁK

4. FORRÁSSZÁMLÁK
491. Nyitó mérlegszámla

11. Immateriális javak
419
13. Műszaki berendezések,gépek
járművek
8500

411 Jegyzett tőke
10700

419

8500

21. Anyagok és saját termelésű
készletek

532

10700
532

38. Pénzeszközök

1249

10700

1249

10700 10700

10700
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A fentiek alapján látható, hogy a nyitás után a 491 Nyitó mérlegszámlának egyenlege nem
lehet. A főkönyvi számlák összefüggő rendszerét a 22. ábra szemlélteti.
22. ábra. A főkönyvi számlák összefüggése összköltséges eredmény-kimutatás és csak
költségnem elszámolás esetén

1-4.
Számlaosztály

51-57.
Számlaosztály
2

59.
Számlaosztály

81-83.
Számlaosztály
1

58.
Aktivált saját
teljesítmények
állományváltozása

Az ábra címe lefedi a számvitel és könyvelés rendszerét, nevezetesen, hogy az ábra által
jelezett esetben miről is van szó. A vállalat ebben az esetben, csak költségnemeket könyvel,
illetve rögzít. A könyvelés rendszere nem teszi lehetővé, hogy elkülönítse a költségviselők és
költséghelyek költségeit. Ebből következik, hogy analitikusan olyan külön nyilvántartást is
kell vezetnie – nem számlákat – amelyek lehetővé teszik a közvetett költségek elkülönítését,
illetve a termék önköltségének kiszámítását. Ez a rendszer kisvállalkozások esetében lehet
életképes, továbbá jellemzően csak egy esetleg kettő termék előállítása esetén. – A
„MODELL Kft.” esetében ez a rendszer alkalmazható, ezért ezt részletesebben is áttekintjük.
Az eredmény kiszámításánál el kell végezni a zárlati munkákat. Megállapítjuk az 5.
számlaosztály számláinak egyenlegeit. Az egyenlegeket átvezetjük az 59. Költségnem
ellenszámlára és a 81-83 számlaosztályok adekvát számláira. Ezután zárjuk az 5.
számlaosztály számláit az 59. Költségnem ellenszámlával szemben.
Az elmondottaknak megfelelően adódik tehát, hogy
Megnevezés
T
Első lépés
81-83
Második lépés
59
Kötelező egyezőségek
TE*51-57= K59
KE59=TE81-82-83



K
59
51-57

TE: Tartozik egyenleg
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Az eredmény-kimutatás algoritmusát és a kapcsolódó főkönyvi számlák összefüggéseit az 23.
ábra szemlélteti. Ha jól megfigyeljük az ábrát, akkor látható az, hogy a számvitel ugyanazon
értékeket határozza meg a maga eszközrendszerével és sajátos algoritmusával, mint ami a
tervkészítés során megtervezésre került. A matematikában megszokott kifejezések és
műveletek helyett forgalomról, főösszegről és egyenlegről „beszél”.
Az elkészített tervgazdasági eseményeinek feljegyzése és számbavétele a főkönyvi számlákra
való könyvelést jelenti. A továbbiakban a tervszámok feltüntetésével tekintjük át a könyvelési
feladatokat.
23. ábra. Az eredmény-kimutatás a számvitel rendszerében

493. Éves eredményszámla
Eredményt csökkentő számla

81 Anyagjellegű ráfordítások
82 Személyi jellegű ráfordítások
83 Értékcsökkenési leírás
86 Egyéb ráfordítások
87 Pénzügyi műveletek ráfordításai
88 Rendkívüli ráfordítások
T58

FŐÖSSZEG

Eredményt növelő számlák

91
Belföldi
értékesítés
árbevétele
92
93
Export
értékesítés
árbevétele
94
96 Egyéb bevételek
97 Pénzügyi műveletek bevétele
98 Rendkívüli bevételek
K58

<

FŐÖSSZEG

NYERESÉG (KE)
Nyereségadó
Osztalék
Mérleg szerinti eredmény
KAPCSOLÓDÓ KÖNYVELÉS
T
891 Társasági adó
493 Társasági adó kötelezettség
493 Jóváhagyott osztalék
493 Mérleg szerinti eredmény
FŐÖSSZEG

K
461 Társasági adóelszámolása
891 Társasági adó
458 Rövid lejáratú kötelezettségek
419 Mérleg szerinti eredmény
> FŐÖSSZEG

VESZTESÉG
Veszteség esetén a mérleg szerinti eredmény negatív. Adót nem kell fizetni.
A könyvelési tételek után a 493 számlának egyenlege nem lesz.
A fizetendő adót tartalmazza a 461 számla egyenlege.
A 458 számlán a kifizetendő osztalék szerepel
A 461; 458 és a 419 számlák a zárómérlegben is szerepelnek

A tervszámok alapján első lépésként a költségnemeket kell feljegyezni. A Kft. költségeinek
tervszámai alapján (lásd: táblázat) a költségnemeknek megfelelő számlák a 24. ábrán és 25.
ábrán követhetők. A könnyebb átláthatóság érdekében az eredmény-kimutatás számláival
együtt.
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24.ábra. A gazdasági események rögzítése a főkönyvi
számlákon
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
T
K
TE
KE
11. Immateriális javak
Ny:
419
42
FÖ:
419
42
377
13 Tárgyi eszközök
Ny.
8500
2000
1180
FÖ: 10500
1180
9320
2. KÉSZLETEK
21 Anyagok
Ny:
532
7944
8280
FÖ: 8476
8280
196
25. Késztermékek
12550
12215
FÖ: 12550
12215
335
31. Követelések
19380
16150
FÖ: 19380
16150
3230
38. Pénzeszközök
13724
Ny:
1249
16150
2000
1000
78
982
227
982
FÖ: 19381
17011
2370

Az eszközszámlák forgalma és záró
egyenlege a fentiek alapján követhető.
Mivel eszközszámlákról van szó, ezek
mérlegszámlák is. Záró egyenlegük a záró
mérlegbe bekerül.

5. SZÁMLAOSZTÁLY
K
TE
KE
51. Anyagköltségek
8280
Z: 59-re
8280
FÖ: 8280
8280
0
0
54. Bérköltségek
6444
Z: 59-re
6444
FÖ: 6444
6444
0
0
56. Bérjárulékok
1740
Z: 59-re
1740
FÖ: 1740
1740
0
0
57. Értékcsökkenési leírás
1222
Z. 59-re
1722
FÖ: 1722
1722
0
0
58 Aktivált saját teljesítmények
12215
12550
FÖ: 12215
12250
335
86 Egyéb ráfordítások
150 Z.491 150
FÖ: 150
150
87 Pénzügyi műveletek ráfordítása
78
Z. 493-a
78
FÖ:
78
78
0
0
4. SZÁMLAOSZTÁLY
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
227
1000
FÖ: . 227
1000
773
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
13574
16488
FÖ: 13574
16488
2914
T

9. SZÁMALOSZTÁLY
T
K
TE
KE
91-92 Belföldi értékesítés árbevétele
19380
Átv. 493-ra 19380
FÖ:
19380
19380

A rövid lejáratú kötelezettségek
részletezése
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
451 Szállítók
6754
7944
FÖ: 6754
7944
1190
476 RLK munkaváll, tagokkal szemben
5370
6444
FÖ: 5370
6444
1074
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
1450
2100
FÖ: 1450
2100
650

A kékkel jelzett értékek a záró mérlegben
szerepelnek, ezek is mérlegszámlák. Az
aktivált saját teljesítmények követel
egyenlege (335) az eredmény-kimutatásnál
jelenik meg.
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8.

SZÁMLAOSZTÁLY

SZÁMLAOSZTÁLY

T
K
51. Anyagköltség

TE
KE
81. Anyagjellegű
ráfordítások
8280
8280

Z. 8280

8280

54. Bérköltség

Z. 6444 6444
56. Bérjárulékok
Z. 1740 1740
57. Értékcsökkenési
leírás
Z. 1222
1222

82. Személyi jellegű
ráfordítások

6444
8184
1740
83. Értékcsökkenési
leírás
1222
1222
86. Egyéb ráfordítások

150

150

Z

87. Pénzügyi műveletek
ráfordítása

78

78

Z.

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
451 Szállítók
6754
7944
FÖ: 6754
7944
1190
476 RLK munkaváll, tagokkal szemben
5370
6444
FÖ: 5370
6444
1074
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
1450
2100
FÖ: 1450
2100
650

493. Adózott eredményszámla
Számla
T
K

Számla
81
82
83
86
87
KE:
FÖ:

8280
8184
1222
150
78
1801
19715

19380
335

91
58

Társasági adó
kötelezettség

360
493
Jóváhagyott
osztalék
0
493
Mérleg szerinti
eredmény
1441

Záró

9697
377
9320

6131

19715

KE: 1801 (KÖNYVELÉSE)
T
891
Társasági adó
360
493

ZÁRÓ VAGYON MÉRLEG

K
461
Társasági adóelszámolása

360
891
Társasági adó
360
458
Rövid lejáratú
kötelezettségek
0
419
Mérleg szerinti
eredmény
1441

531
196
335
3230
2370
15828

12141
10700
1441

3687

773
773
2914
1190
1074
360
290

15828

Megnevezés
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
FORGÓESZKÖZÖK
Készletek
Anyagok
Késztermékek
Követelések
Pénzeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
Jegyzett tőke
Mérleg szerinti eredmény
KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú kötelezettségek

Beruházási és fejlesztési hitel
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók
RLK munkaváll, tagokkal
szemben
Társasági adó
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
FORRÁSOK ÖSSZESEN

(Csak emlékeztet a mérleghez)
25. ábra. A főkönyvi számlák zárása, eredmény-kimutatás és záró vagyon mérleg összeállítása
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A költségnemeket, hogy a tervszámokkal könnyebben azonosíthatók legyenek eltérő
differenciáltsággal – számlacsoport, főkönyvi számla szintjén – tüntetjük fel. Ez tehát nem
követi a kapcsolódó számviteli szabályokat, de annál fontosabban tartjuk az átláthatóságot és
az összefüggések könnyebb megértését.
Az 58 számla forgalma azonos lesz a készletváltozás értékével, amit – emlékezzünk rá – a
készleten maradó termék és közvetlen önköltségének szorzata adja. A közvetett költségeket
külön terveztük meg, ezért az is rendelkezésünkre áll. Erre azonban az összköltséges
eredmény-kimutatási eljárás során nem lesz szükségünk.
A vállalkozás gazdasági évéről éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló közelező
tartalmi elemei az alábbiak:





MÉRLEG,
EREDMÉNY-KIMUTATÁS,
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
ÜZLETI JELENTÉS.

Az üzleti jelentés nem eleme a beszámolónak, de el kell készíteni. A mérleg és az eredménykimutatás tartalma, készítésének algoritmusa ismert. Lényegre törően foglaljuk össze a
kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés célját és főbb tartalmi elemeit.
A kiegészítő melléklet a mérlegben és eredmény-kimutatásban lévő információkat
magyarázza szöveges formában. Tartalmaznia kell – a Számviteli törvény által is
szabályozottan – mindazokat az információkat, amelyek a vállalkozás pénzügyi vagyoni és
jövedelem helyzetével összefüggnek, és szükségesek ahhoz – összhagnban a számviteli
alapelvekkel is – hogy azokról megbízható valós képet adjanak. Tartalmi tagolására szigorú
kötöttségek nincsenek. A kiegészítő melléklet egy lehetséges tartalmi tagolása lehet:
 ÁLTALÁNOS RÉSZ
 SPECIFIKUS RÉSZ
 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZ
 EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZ
 TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
 CASH FLOW
Az általános részben a vállalakozásra vonatkozó, általános jellegű információkat foglalja
össze. A specifikus részben a gazdálkodással összefüggő elemzéseket tartalmaz. A cash flow
kimutatás tartalmát már megismertük.
Az üzleti jelentést az éves beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni, de nem kell letétbe
helyezni. Kevésbé publikus, elsősorban a tulajdonosok számára készül. Tartalmi elemeit a
Számviteli törvény részletesen előírja. Arra fókuszál, hogy az éves beszámoló a tényadatokon
alapuló, és a várható jövőbeni adatok alapján adjon reális, megbízható és valós értékelést a
vállalat pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről.
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6.3. A növénytermesztés tervezése, sajátosságai
A növénytermesztési ágazatok méretének, egymáshoz viszonyított arányának kialakítása
kapcsolódik a tervezés általános elméleti kérdéseihez. A tárgyalt összefüggések külön
kiemelését a mezőgazdasági termelés sajátosságai indokolják, amely alapvetően a termelési
terv, azaz a termelési folyamatok sajátosságaival vannak összefüggésben. A termelési
folyamatok tervezésének módszere a logikai kalkulációs tervezési eljárás kerül. Ennek
jellemzője, hogy egyszerű matematikai számítások felhasználása mellett a szakmai
szempontoknak alárendelten történik a tervezés. A módszer további sajátosságai, hogy
különböző mérlegekkel ellenőrzi a szakmai ok-okozati összefüggések milyenségét, például
munkaerő mérleg, tápanyag mérleg, takarmány mérleg stb. E mérlegek biztosítják az
erőforrás szükséglet és azok kapacitásának összhangját.
Mivel a növénytermesztésen belül az egyes kultúrák mérete az állattenyésztéssel
összehasonlítva egyik évről a másikra viszonylag könnyen változtatható, kiemelt jelentősége
van a technológiai terveknek valamint a hatékony gazdálkodást szolgáló kapcsolódó
számításoknak.
A növénytermesztés termelési terve végső soron az alkalmazott termesztés-technológia
tervezését jeleni, amit a gyakorlatban a technológiai és műveleti terv fogalma fed le. A terv
tehát tartalmazza:
 A tervezett hozamot.
 Az egyes munkafolyamatokat időrendi sorrendben.
 A munkafolyamat elvégzésének tervezett idejét (pl. hónap vagy akár dekád
bontásban).
 Az elvégzendő munka mennyiségét, mértékegységgel.
 A munka kívánt minőségét, egyéb paramétereit.
 A munkát végző erőgépet és munkagépet (a saját géppel illetve a bérmunkában
elvégeztetett műveleteket külön bontásban tartalmazhatja).
 Az egyes gépek normáját.
 A szükséges gépi munkaigényt.
 A szükséges közvetlen és közvetett kézimunkaerő igényt.
A tervezés alapegysége lehet 100 ha, illetve a tervezés tábla szinten történik, természetesen az
adott kultúrára vonatkozóan.
1. Meghatározott alapterületre például 100 ha-ra készítjük el a terveket. Ennek előnye,
hogy a különböző növényi kultúrákra készített terveket könnyen össze lehet
hasonlítani és jövedelmi szempontból egyszerű a sorba állításuk, így segítik a
termelési szerkezet ökonómiai szempontú kialakítását.
2. Táblaszintű tervezés. Ebben az esetben lehetőség van az adott gazdaság ökológiai és
egyéb adottságainak figyelembevételével tervezni. Az összehasonlítás nehézségekbe
ütközik, elméletileg az összes táblára és az összes szóba jöhető kultúrára ki kell
dolgozni a technológiákat. Némileg egyszerűsíti a tervezést, hogy szakmai
megfontolásokból eleve ki lehet zárni a változatok egy részét.
A tervezés folyamatát az őszi búza 100 ha-ra vonatkozóan tárgyaljuk. A búza előveteménye
borsó. Ezen alapegységre készített terv meggyorsítja a tervezés folyamatát. Excel programban
könnyen algoritmizálható, a tervezés időigénye jelentős mértékben csökkenthető, mivel a
program aktualizálja a számításokat. (Egyszerű matematikai összefüggésekről,
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alapműveletekről van csak szó). Figyelembe kell azt is venni, hogy a naturális mértékegységet
tartalmazó adatok jellemzően nem, vagy csak hosszabb idő után változnak, például a
technológia korszerűsítésekor. A forintosított adatok az árak változása miatt viszont igen
gyakran módosulnak, így azokat mindig az aktuális értékre kell korrigálni. A számítások
eredményei az előbbiek figyelembevételével megbízhatóak lesznek és segítik a megalapozott
döntéshozatalt. A tervezés folyamata, illetve szakaszai az alábbiak:
Hozam tervezése: A tervezés alapját és egyben egyik legfontosabb tényezőjét jelenti a reális
hozamszínvonal megtervezése. Ez hatással van valamennyi ráfordításra és természetesen az
árbevételre. Erre receptet adni nem lehet, a legfontosabb szempontot a helyi adottságok
jelentik, a gyakorlati tapasztalatokat semmi sem helyettesíti. (Elméleti megközelítésben
számos módszer alkalmazása kínálkozik; termelési függvények, trendszámítás, stb. Ezek
gyakorlati alkalmazása a növénytermesztésben a számos kockázatot jelentő és a hozamra ható
tényező miatt óvatosságra int). A tervezésnél – ha a technológia elemeiben lényeges változás
nincs – akkor az elmúlt időszakok hozamait vehetjük alapul, és átlagszámítással tervezzük
meg a hozamot – a szélső értékeket figyelmen kívül hagyjuk - . Ezt az átlagot módosíthatjuk,
ha technológiai fejlesztést – fajtaváltás, műszaki fejlesztés, többlet műtrágya kijuttatása, stb.
tervezünk.
A tervezésnél, pontosabban annak egyes technológiai eleminél tekintettel kell lenni a
víztartalomra is. Ennek fontosságát az alábbi számításokkal támasztjuk alá:
Betakarítandó terület:
100 ha
Tervezett termésátlag (12,5% víztartalom): 5 t/ha
Nedvességtartalom betakarításkor:
15,5 %
A fenti paramétereket elfogadva a betakarítandó termésmennyiség:
Mivel a szárítás során a termény víztartalma változik, a szárazanyag tartalma nem, a
következőképpen kell számolni:
5 t szárazanyagtartalma 12,5%-os víztartalom mellett 87,5% azaz 4,375 t
Betakarításkor 15,5%-os víztartalom mellett a szárazanyag tartalom szintén 4,375 t de
ez 84,5%-nak felel meg. A szárazanyag-tartalomból képzett egyszerű aránypárral ki
tudjuk számolni a betakarítandó mennyiséget: (87,5 : 84,5) X 5= 5,178 t/ha ami azt
jelenti, hogy 100 ha-on 518 t lesz a tervezett betakarítandó termésmennyiség.
(Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha a szárazanyagtartalmat elosztjuk a betakarítás-kori
szárazanyag-tartalommal: 4,375 : 0,845=5,178)
Mielőtt rátérnénk a műveleti munkalap részletes kidolgozására szükséges néhány fontos
kérdést külön is megvizsgálni, melyek az erőforrások tervezéséhez kapcsolódnak.
 A gépi munka ráfordításainak számszerűsítéséhez ismerni kell a gépi
normákat. A norma azt jelenti, hogy átlagos körülmények között egy géptől adott idő
- pl. egy 12 órás műszaknap - alatt mekkora teljesítményt várunk el. A norma
származhat saját üzemi tapasztalatból, gyártói ajánlásból vagy az erre szakosodott
intézetek vizsgálataiból. A saját adatok alapján történő tervezés előnye, hogy az adott
gazdaság körülményeit ezzel számolva lehet a legjobban figyelembe venni, így nagy
segítséget nyújt a táblaszintű tervezésben is. A szükséglet és az egységnyi időre jutó
teljesítmény összevetésével tudjuk meghatározni az adott munkaművelet elvégzéséhez
szükséges időt. A tervezés során figyelni kell a mértékegységek egyezőségére, például
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ha az elvégzendő munka tonnában van megadva az egységnyi időre jutó teljesítményt
is abban kell megadni. A számítás eredménye a későbbiekben használható a
gépmérlegek illetve munkaerőmérleg összeállításában és a szükséges gép darabszám
illetve a dolgozói létszám megállapításához is. Ebből is láthatjuk, hogy a műveleti
tervek milyen szerteágazóan hatnak egy mezőgazdasági vállalkozás gazdálkodására,
így nem közömbös, hogy mennyire tudunk pontosan tervezni. A lehetséges fontosabb
eseteket a 39. táblázatban foglaltuk össze.
 Csak gépi munkára van szükség. Természetesen ebben az esetben is figyelni kell
az erőgép és munkagép megfelelő kapcsolatára. Hiába lenne az egyiknek vagy a
másiknak nagyobb a teljesítménye a kisebb teljesítményű határozza meg az
erőgép-munkagép együttes teljesítményét valamint a gépkezelőét is.
39. táblázat. Az erőforrások számszerűsítése
Művelet
megnevezése

Tarlóhántás

Kombinált
vetés







Gép megnevezése

egysége

Norma
ha/műsza
knap

ideje
erőgép
munkagép
(hónap)
A műszaknap szükséglet számszerűsítése
Chase
100 ha
VII.
IH tárcsa
27
Magnum
A műszak-, és munkanap szükséglet számszerűsítése
100 ha

X.

Chase
Magnum

vetőgép,
Rau kombinátor

20

Szükséglet
műszaknap
m.nap
erő- munka
kézi
gép
-gép
munka
3,7

3,7

5

5

5

A helyzet hasonló, ha több eltérő teljesítményű gép dolgozik együtt (pl.
permetezéskor a vízszállítást is meg kell oldani), itt is mindig a kisebb
teljesítményű határozza meg az adott művelet elvégzésének idejét, összes
gépszükségletét. Meg kell jegyezni azt is, hogy munkaszervezési szempontból
lehetnek olyan esetek, amikor arányt kell meghatározni az egyes gépek között
(pl. betakarításkor a betakarítógép teljesítményéhez kell illeszteni a
szállítójárművek számát, teljesítményét).
Gépi és e mellett több fő kézi munkaerőre is szükség van.
Abban az esetben, ha az előző példában 2 fő közvetlen kézimunkaerőre lenne
szükség az utolsó oszlopban 5 helyett 10 műszaknap szerepelne, 3 fő
kézimunkaerő esetén 15 és így tovább. Tehát ebben az esetben a gépi munkaerő
szükséglettől elválik a kézi, arányuk viszont állandó, az adott technológiától
függ.
Csak kézi munkaerőt igénylő műveletek. Ebben az esetben értelemszerűen nincs
gépi munkaerő igény, csak kézi.

A továbbiakban a gyakorlatból vett példa alapján kövessük nyomon az őszi búza termesztés
technológia munkafolyamatainak tervezését.
Őszi búza technológiai terve.
Tervezett hozam:
4,9 t/ha
Itt kell megjegyezni, hogy a tényleges és a tervezett hozam eltérésének okairól, különösen a
nagyságrendjéről, utólagos elemzést célszerű végezni. Az elemzés eredménye hozzásegíti a
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gazdálkodót a termelés kockázati tényezőinek feltárásához így azokat a későbbiekben
nagyobb valószínűséggel tudja kiküszöbölni vagy csökkenteni.
Szárítás (szükség esetén):
Szárító típusa:
Riela GDT 300 Umluft-V
Szárítási teljesítmény:
25t/h
Szárítási díj:
12,5% nedvességtartalom felett 650 Ft/t/1% víz
Elvégzett munkaműveletek, tervezett idejük és kívánatos minőségük borsó elővetemény esetén
Tarlóhántás, tárcsázás: 15-20 cm mélység, sekély, tarlómaradványokkal részben fedett,
megfelelő aprózottságú felszín kialakítása.
Ideje: július
Mélylazítás: 35-40 cm-es mélység, a talaj mélyebb rétegeiben jelentkező vízvezetést és
gyökérfejlődést gátló rétegek fellazítása.
Ideje: szeptember
Tárcsázás+henger kapcsolt műveletben: 15-20 cm mélység, a keletkezett rögök aprítása.
Ideje: szeptember
Műtrágyaszórás: Kívánt minőség: egyenletes szórás, megfelelő sebességgel a tervezett
mennyiség kijuttatása.
Ideje: október
Kombinátorozás: megfelelő porhanyós magágy készítése, rögök további aprítása
Ideje: október
Vetés: 4-6 cm mélységben, a tervezett mennyiségű vetőmag elvetése, kihagyások és rávetések
elkerülése
Ideje: október
Hengerezés: megfelelő sebességgel végzendő, egyenletes felszín kialakítása (felszín
hullámosodásának elkerülése), tömörítés
Ideje: október
Műtrágyaszórás: kívánatos minőség: egyenletes szórás, megfelelő sebességgel a tervezett
mennyiség kijuttatása, a termesztett növény megperzselésének elkerülése
Ideje: március
Gyomirtás: Kívánt minőség: egyenletes szórás, megfelelő sebességgel a tervezett mennyiség
kijuttatása.
Ideje: április
Műtrágyaszórás: kívánatos minőség: egyenletes szórás, megfelelő sebességgel a tervezett
mennyiség kijuttatása, a termesztett növény megperzselésének elkerülése. Ideje: május
Permetezés: rovar és gombaölő, egyenletes szórás, a tervezett mennyiség kijuttatása
Ideje: május
Betakarítás, terménybeszállítás telephelyre: minél kevesebb törött szem, ne legyenek
elhagyott sorok.
Ideje: július
Rendsodrás: A bálázó munkájának segítése és gyorsítása megfelelő méretű rendek
kialakítása, a rendek megforgatása a rothadás elkerülésére.
Ideje: július- augusztus
Bálázás: Jól kötött, tömör, megfelelő méretű bálák készítése.
Ideje: július- augusztus
Szalmabálák összerakása, majd felrakása kocsira, szalmaszállítás kazalba, vagy vevő
telephelyére.
Ideje: változó
Közvetlen kézimunkaerő szükséglet: kőszedéshez, idegeneléshez (vetőmag esetén), javítások
elvégzéséhez. A műveleteket a számított ráfordításokat a 40. táblázat foglalja össze.
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40. táblázat: 100 ha búza technológiai és műveleti munkalapja
Műszaknap
S
sz
.

Munkafolyamat

hó

Erőgéptípus

Munkagép
-típus
Rába IH0770 (1)
Rába IH
14 (2)
Jean
de
Bru Twinliner TS,
Güttler 8,2
(3)
DETK 205
(4)
Huniper3000
(5)
RAU
Kombimat
6,6,(6)
EB7 (7)

1

tárcsázás

7

JD -7830

2

mélylazítás

9

JD -8330

9

JD -8330

3
tárcsázás,
hengerezés

4
5

6

7

műtrágya
szállítás
műtrágyaszórás

10

kombinátoro
-zás

10

vetőmag
szállítás

10

8

10

10

Case M
5140
JD -6530

JD -7830

Case M
5140
JD -7830

vetés
9

hengerezés

10

JD -6530

10

műtrágya
szállítás

3

Case M
5140
JD -6530

11

3
fejtrágyázás

12

vízszállítás

13

4
4

Case M
5140
JD -6530

gyomirtás
14
15

műtrágya
szállítás
fejtrágyázás

4
4

Case M
5140
JD -6530

Amazon
D8-60
Su.(8)
Güttler
8,2(9)
DETK 205
Huniper3000
(5)
DETK 205
Huniper3000
DETK 205
Huniper-

Norma
ha, t

JD
2056

NH
LM
430

Erőgépek
JD - JD 8330 7830

30

Munkagépek
JD 6530

3,3

27

3,7

34

2,9

(8)

(9)

(4)

(10)

(11)

(7)

(12)

1,
4

2

2

5

5
5

5
1,
7

1,7

1,
1

1,1
1,
1

1,1

1,
1

1,1
1,
1

1,1

90
90

(6)

1,
4

1,4

90
90

(5)

1,4

90
90

(3)

2,
9

20

60

(2)

3,
7

70

20

(1)
3,3

70

50

Case
M
5140

1,
1

1,1
1,1

1,
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16

vízszállítás

5

17

permetezés
(rovar,
gomba)

5

18

7
betakarítás

19

7

20
21

szemszállítás
rendsodrózás
bálázás

7
7

22

bála rakodás

8

23

24
25

bálaszállítás
főtermék
eladás
melléktermé
k eladás

8

Case M
5140
JD -6530

John
Deere
2056
Bérmun
k
JD -6530
JD -7830
NH LM
430
Case M
5140(3d
b!)

3000
DETK 205
Huniper3000

1
90

1,
1

1,1

90

1,
1

1,1

16

PZL (10)
N. H. BB
960S (11)
-

HW-80-11
(6db!) (12)

6,3

33

3,3

40
139,
6
(t)
139,
6
(t)

3,3

2,5

2,5

1

3,2

6,4

10
8
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A technológia tervek elkészítése után, az önköltség és eredmény kalkulációjához, összesítjük
a szükséges ráfordítások mennyiségét. Az erő- és munkagépszükségletet, a kézi munkaerő
szükséges ráfordításait 100 ha-ra vetítve a 41. táblázat tartalmazza. A vásárolt anyagok
mennyisége és tervezett költsége a táblázatban található.
41. táblázat. 100 ha búza anyagszükséglete és költsége
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8

Munkafolyamat
Műtrágyázás ősz
Vetés
Műtrágyázás tavasz
Műtrágyázás tavasz
Gyomirtás
Gomba
elleni
védekezés
Rovar kártevők elleni
védekezés
Bálázás
Összesen

Hónap

Anyagféleség

10
10
3
4
4
5

Szuszpenzió
MV Kolompos
Szuszpenzió
Szuszpenzió
Sekator OD
Eminent 125 SL

335 kg/ha
300 kg/ha
125 kg/ha
163 kg/ha
0,16 kg/ha
1 l/ha

88900
68400
64000
64000
8250
5930

Anyagköltség
ezer Ft
2978
2052
800
1043
132
593

5

Summidog 25 EC

0,5 l/ha

3000

150

7

Bálazsineg

0,85 kg/t

4800

612

-

-

Dózis

-

Egységár
Ft/t, kg, l

-

8360

Miután valamennyi termesztendő növényre rendelkezésünkre állnak a technológiák, tervezni
lehet az adott év vetésszerkezetét. A vetésszerkezet a szántóterület hasznosítási módját jelenti.
A szerkezet kialakításánál több szempontot is figyelembe kell venni. A szerkezet
kialakításánál - mivel cél a profit maximalizálása – körültekintően kell eljárni. Ha a
vállalkozás tömegtakarmányt fogyasztó állattartással is foglalkozik (szarvasmarha) első
lépésként az állatállomány takarmányszükségletét biztosító szántóterületet kell biztosítani. A
fennmaradó területen lehet az áru növénytermesztés szerkezetét kialakítani. Azt lehet
mondani, hogy a szempontok évről-évre változnak, illetve változhatnak. Néhány kiemelt
szempont, amit célszerű figyelembe venni:
 Milyen méretű és termelési irányú a vállalkozás (áru-, takarmánynövény-termelés).
 Újonnan induló vagy már régebben működő vállalkozásról van szó. (Ez alapvetően
befolyásolja például az eszközállomány összetételét, korát stb.).
 Piaci viszonyok, értékesítési lehetőségek.
 Támogatások rendszere.
 A rendelkezésre álló humán erőforrás mennyisége és minősége.
 Éghajlati adottságok.
 A rendelkezésre álló földterület nagysága, elhelyezkedése, tagoltsága, környezet- és
tájgazdálkodási követelmények, földminőség (AK érték).
 A megfelelő ágazati méretek kialakítása szempontjai (méretökonómia kapcsolódó
kérdései).
 A földvásárlás és földbérlet lehetőségei és feltételei.
 Célszerű vetési sorrend kialakításának szempontjai, stb.
A termelési szerkezet kialakítása után el lehet elkészíteni a vállalkozás egészére a terv
valamennyi tartalmi elemét. A vetésszerkezet ismeretében számszerűsíteni tudjuk az erő- és
munkagépek műszaknapban kifejezett teljesítményét (42. táblázat). Ennek alapján tudjuk
megtervezni a segédüzemek önköltségét. Az elvégzett munkamennyiséget gazdaságtechnikai
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42. táblázat. A kézi és gépi munka összesítése

Hónap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Össz:

JD
2056

NH
LM
430

Erőgépek
JD - JD 8330
7830

6,2

5,8

JD 6530

Case
M
5140

1,1
2,2
1,1

1,1
2,2
1,1

3,3

1,1

IH10770

1,1

J. de
Bru
Twin
l

Huni
-per
3000

Munkagépek
RAU Ama
GüttKom
-zon
ler
bi
D8
8,2

1,1
2,2
1,1

DET
K
205

PZL

New
H.
BB
960S

EB7

3,3

6,6

3,1

6,4

2,5
6,4

12,8

10,8

14,0

3,3

3,7

2,9

2,9

1,4

2,0

5,0

1,7

1,4

5,8

2,0

5,0

1,7

5,8

Közvetett
kézi
munka

2,2
4,4
2,2
3,3

3,7
7,0

HW8011

1,1
2,2
1,1

3,2
6,6

6,2

IH
14,

5,0

3,3

2,5

5,0

6,4

15,4
4,3
6,6
16,5

51,7

119

mérőszámokkal – normálhektár, kombájnhektár, műszaknap, műszakóra, tonnakilométer stb.
-, számbavételezzük. Ennek számszerűsítése eredményeként minden szükséges adat
rendelkezésre áll ahhoz, hogy a vállalkozás éves tervének valamennyi tartalmi elemét
elkészítsük. Az algoritmus megegyezik az előző fejezetben tárgyaltakkal.
A termesztéstechnológiák kialakításánál fontos ökonómiai szempontként merülhet fel az
egyes agrotechnikai elemek fajlagos költségének alakulása, a termesztéstechnológiák
összehasonlítása. Ehhez ismerni kell az egyes műveletek költségének alakulását is. A búzára
vonatkozóan a műveleti költségek alakulását a 43. táblázat tartalmazza.
43. táblázat. 100 ha búza műveleti költségeinek alakulása

Munkafolyamat
Tárcsázás
Mélylazítás
Tárcsázás, hengerezés
Műtrágya szállítás
Műtrágyaszórás
Kombinátorozás
Vetőmag szállítás, feltöltés
Vetés
Hengerezés vetésen
Műtrágya szállítás
Fejtrágyázás
Vízszállítás
Gyomirtás
Műtrágya szállítás
Fejtrágyázás
Vízszállítás
Permetezés (rovar, gomba)
Betakarítás
Szemszállítás (490 t)
Rendsodrózás
Bálázás
Bála rakodás
Bálaszállítás (150 t)
Összesen

Hónap
7
9
9
10
10
10
10
10
10
3
3
4
4
4
4
5
5
7
7
7
7
8
8
-

Fajlagos
költség
Ft/ha, t
7600
19500
7700
1500
4800
6200
1950
6750
2950
1500
3700
1500
3700
1500
3700
1500
3700
18200
1200
3200
4900
5300
1200
119030

Összesen
(ezer
Ft/100 ha
760
1950
770
150
480
620
195
675
295
150
370
150
370
150
370
150
370
1820
588
320
490
530
180
11903

A költségek ismeretében számszerűsíteni tudjuk a termék önköltségét és az értékesítési árak
ismeretében az eredményt is. Az önköltségszámítás egyik lehetséges kalkulációs sémáját a
költség és eredmény alakulásának tervszámait a 44. táblázat foglalja magába. A táblázat
adatai alapján megállapítható, hogy a jövedelem alakulásában a közvetlen támogatásoknak
jelentős szerepe van. A költségek között szereplő földbérleti díj a közvetlen költségnek 7,6%át teszi ki. A búza értékesítési árával számolva 395,4 kg/ha búza árával egyenlő.
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44. táblázat. A búzatermesztés költség és jövedelem adatainak alakulása

Sorszám

Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Összes termés
Mezei leltár felhasználása
Műtrágya
Növény védőszer
Vetőmag
Segédüzemi szolgáltatás
Szervestrágya
Mezei leltár összesen/3+…7/
Tárgyévben felmerült költségek
Műtrágya
Növény védőszer
Vetőmag
Egyéb anyag
Földbérleti díj
Személyi jellegű ráfordítás
Igénybe vett (külső) szolgáltatás
Segédüzemi szolgáltatás
Kombájnköltség
Biztosítási díj
Növénytermelés ált. költsége
Tárgyévi összesen/10+...20/
Összes közvetlen költség/8+21/
LE: káresemény miatt elsz. össz.
LE: melléktermék értéke
A
főtermékek
közvetlen
költsége
Árbevétel
Jövedelem I./26-25/
Támogatás
Jövedelem II. /28-27/

25
26
27
28
29

Búza
Érték/mennyiség
Összesen
Fajlagos
tonna,
Ft/t
ezer Ft
Ft/ha
490
4,9
2978
0
2052
5600
0
13720

650
13720
27440
0
1230

29780
0
20520
56000
0
137200
0
18430
8750
0
6120
20800
7390
6180
44830
18200
0
6500
137200
274400
0
12300

6078
0
4188
11429
0
28000
0
3761
1786
0
1249
4245
1508
1261
9149
3714
0
1327
28000
56000
0
2510

26210
25774
-436
5930
5494

262100
257740
-4360
59300
54940

53490
52600
-890
12102
11212

1843
875
612
2080
739
618
4483
1820

6.4. Az állattenyésztés tervezése, sajátosságai
Az állattenyésztési ágazatok tervezése állatfajonként és hasznosítási irányonként kell, hogy
történjen. A kapcsolódó tervrészeket az állatállomány-változási tervek alapozzák meg. Az
állatállomány-változási tervek készülhetnek havi illetve összesítve éves szinten. Az
állatállomány-változási tervekben történik az állatállomány létszámbeli változásának
megtervezése. (A havi szintű terv csak létszámbeli változásokat tartalmaz. Elvi sémájának
részletét a 45. táblázat tartalmazza.). Belátható, hogy ez képezi alapját az ágazat hozama, és
takarmányszükséglete megtervezésének is.
A tervek elkészítésénél figyelembeveendő főbb szempontok az alábbiakban összegezhetők:
 az állat faja,
 az állat biológiai adottságai,
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45. táblázat. A havi állatállomány-változási terv tartalmi elemei

Össz.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX

X

XI

XII.

ill.
záró

T
E
H
É
N
S
Z
O
P
Ó
S
B
O
R
J
Ú
M
E
S
T.
N
E
V.
B
O
R
J
Ú

Termékenyítés előző évben
Termékenyítés tervévben
Tehén ellés
Állomány a hó elején
Vásárlás
Áthozat előhasi üszőből
Eladás
Kényszervágás
Elhullás
Átvitel más csoportba
Átlagos
tehénlétszám
havonként
Állomány a hó elején
Szaporulat
Vásárlás
Eladás
Kényszervágás
Elhullás
Átvitel más korcsoportba

-

-

Tak.
nap
Átl.
létszám

-

Állomány a hó elején
Vásárlás
Áthozat más csoportból
Eladás
Kényszervágás
Elhullás
Átvitel más korcsoportba

 a hasznosítási irány,
 az alkalmazott tartástechnológia,
 az alkalmazott takarmányozási technológia, stb.
Az állatállomány-változás tervezését állomány-felvételezéssel kell kezdeni. A felvételezés
során számbavételezzük fajonként, fajtánként az egyes korcsoportokat, a korcsoportban a
tartózkodási időtartamokat, a korcsoport súlyhatárait, a korcsoportokban lévő állatlétszámot,
és állatállomány élőtömegét. Végső soron az év végi záráshoz szükséges leltározás
szolgáltatja ezen adatokat. A felvételezés eredménye összhangban kell, hogy legyen a
főkönyvi számlákon könyvelt értékekkel. A tervezés folyamatát kövessük nyomon 100 db
kocát alapul véve (Lásd. 46. táblázat). Az állomány éves állatállomány-változási tervét a
táblázat tartalmazza. A táblázatban feltüntetésre kerültek az egyes korcsoportok kor és
súlyhatárai is, hogy könnyebben megértsük az összefüggéseket. Az I. 1—i létszám és
élőtömeg
–
ahogy
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46. táblázat. 100 koca és szaporulata éves állatállomány-változási terve
Korsúly

Megnevezés

m.e.

Nyitó
I.1.

Szaporulat

Áthozat

Súlygyarapodás

Összesen

Elhullás
db, kg

%

Kényszervágás
db, kg %

37

Tenyészkoca

db

175

100

37

137

kg

1
Választott
malac

28

db

134

1846

8

kg

603

1846

12541

1980

109

14990

491

8
Tenyész süldő
35

db

191

1737

35

kg

4107

13896

210

db

25

44

115

kg

1875

1540

44537

1928

97

62539

2086

3382

2

6797

155

0

115

120

db

13

41

175

kg

1885

4663

2337

54

2

8885

311

78
1677

35

60

db

246

1518

75

kg

13530

53130

59780

1764

16

126440

880

1
104

75
Összesen

137

36500
100

1737

134

1980

50162

13896

603

14990

138

1562

191

1928

72578

54670

4107

62539

199

41

25

69

8878

4663

1875

6797

25

37

13

54

4673

6534

1885

8885

13

1471

246

1764

89670

110325

13530

126440

246

2

1
155
2

31
1705
1

Hízó 2.

Átl.létsz.

2

1

Hízó 1.

Tak.nap

4

4

Előhasi koca

100

6475

0

3

69

Összesen

0

5

44

Záró
XII.31.

37

0
6

Szopós malac

Átvitel

0

0

0

Eladás

1

50

db

200

1471

1671

15

15

1441

200

1671

72800

115

kg

19000

110325

58240

187565

1425

1425

165715

19000

187565

200

db

909

1846

4848

0

7603

278

126

1478

4848

909

7603

335261

kg

41000

1846

183554

180816

407215

11822

5066

172190

190088

41000

407215

921
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erről már szó volt – az előző év záró állományával kell, hogy megegyezzen. Az állatállomány
induló élőtömegét az
induló létszám * korcsoport átlagsúly
szorzata adja. A kocák esetében – mivel tenyészállatról van szó – egyedileg történik a
nyilvántartásuk. (Természetesen ismerni kell az élőtömegüket is. )
A tervkészítés következő lépése az éves szintű szaporulat megtervezése. A szaporulat
alakulását az állat biológiája határozza meg (tenyészérettség ideje, ivarzási ciklusa,
vemhességi idő, szoptatási idő, termékenyítés ideje.) A sertés esetében, illetve a tervben az
alábbi értékeket vettük figyelembe:
Vemhességi idő
Szoptatás ideje
Termékenyítés ideje
Összesen:

114 nap
28 nap
20 nap
162 nap

akkor az évenkénti ellések száma, azaz a kocaforgó: 365/162 = 2,25. A fialási átlag 8,2
db/ellés, az átlagsúly 1 kg/db malac, a kocaselejtezés 37%. A kiesések %-os értéke a
táblázatban kerültek feltüntetésre. Az éves szaporultat tehát:
100*2,25*8,2 = 1846 db malac
A szaporulat élőtömege:
1*1846 = 1846 kg
Az állomány létszámában többféle változás következhet be. Vannak úgynevezett belső
változások, ebben az esetben az összes állatlétszám nem változik, az állatok egyik
korcsoportból a másikba kerülnek mivel elérték az előző korcsoportban a bennállási idő végét
illetve a felső súlyhatárt. A szopós malac, születéstől 28 napig tartózkodik ebben a
korcsoportban. A korcsoport súlyhatára 1-8 kg között van. Ebből a korcsoportból a választott
malac korcsoportba kerül. Ezt belső változás, mivel az állatlétszámban nem, csak az egyes
korcsoportok létszámában történik változás. A belső változásokat átminősítésnek vagy
korosításnak nevezzük. Abból a korcsoportból nézve ahonnan elkerül az állat átvitel, ahova
bekerül pedig áthozat. Ha olyan változás történik, ami az állatlétszámot is érinti - elhullás,
kényszervágás, értékesítés, vásárlás – ezeket külső változásoknak nevezzük. A változások
iránya lehet növekedést, illetve csökkenést okozó.
Ahogy ez a táblázatból is kitűnik, az éves állományváltozás szerkezetileg két részre tagolódik,
nevezetesen növekedés (forrás) és csökkenés (elosztás) részekre. Úgy tekinthetjük, mint egy
kétkarú mérleget, aminek mindig egyensúlyban kell lennie, tehát a növekedés összesen adatai
meg kell, hogy egyezzenek a csökkenés oldal összesen adataival.
A táblázat nyitó értékei és a szaporulat ismeretében kerülhet sor a terv elkészítésére. Azt
feltételezzük, hogy beállt állományról van szó, tehát a kocalétszámot nem növeljük, a cél a
szinten tartás. Mivel a kocaselejtezés 37%, ez azt jelenti, hogy 37 db kocát kiselejtezünk és
értékesítünk. Az értékesítés tömeg 6475 kg (37*175). A kiselejtezett létszámot az előhasi
korcsoportból pótoljuk, tehát 37 db leellet előhasi kocát átminősítünk a tenyész koca
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csoportba, a korcsoport felső súlyhatárával, 175 kg/db. A kocacsoport létszámában tehát
változás nem lesz. A takarmányozási napok számát a következő algoritmus adja:
100*365=36500 takarmányozási nap
Takarmányozási nap egy állategyed egy napi takarmányozását jelenti. Számítjuk, és a
gyakorlatban alkalmazzuk a takarmányozási hónap fogalmát is.
A szopós malac korcsoport nyitó állománya 134 db, élőtömege 603 kg. Az élőtömeget a
létszám és a korcsoport átlagsúlya szorzata adja. (134*4,5) adja. A korcsoport összes
létszáma – mint forrás – 1980 db. Az elhullás mértéke 5,5%. Adódik tehát, hogy 109 db
elhullással tervezünk (1980*0,055) Az elhullott állatok tömege szintén átlagsúllyal kerül
megtervezésre. Ennek megfelelően az elhullás tömege 491 kg (4,5*109).
Fontos kérdés, hogy hány db állat kerülhet át a következő korcsoportba, tehát hány db állat
kerülhet átminősítésre. Azok az egyedek kerülhetnek átminősítésre, amelyek I.1-én a
korcsoportban vannak, mivel csak 28 napig tartózkodnak ebben a korcsoportban. Továbbá a
szaporultból azok az egyedek, amelyek születésüktől az év végéig elérik a 28 napos kort. Ha
feltételezzük, hogy egyenletes a születések száma, akkor szaporultból azok az egyedek
kerülnek átminősítésre, amelyek a tervév december 3-ig születtek, azaz a szaporulat 337/365
része megy el ebből a korcsoportból. Természetesen az elhullott állománnyal a szaporulatot
csökkenteni kell.
1846-109=1737
1737*337/3654= 1603 db
A nyitó állomány 134 db, azaz 134+1603=1737 db. Az átminősített állomány a szopós malac
korcsoportba kerül. Az állomány élőtömege 17037*8=13896 kg. (Pontosabb adatot kapnánk,
ha a nyitó létszámnál a kiesés felével korrigálnánk, mert a bennállási idő felét az előző évben
töltötték az állatok az adott korcsoportban, így a nyitó állomány elhullásának fele a tervévben
következik be.). A záró állomány kiszámítása nem jelenthet nehézséget. Az összes forrásból
levonjuk a csökkenés tételeit. Az élőtömeg szintén átlagsúllyal kerül számbavételezésre. A
záró állomány számításának egy másik algoritmusa is alkalmazható. A záró állományban nem
lehet a nyitó állományból a korhatár miatt. Csak az adott évben született (más korcsoportnál a
növekedés oldal átminősítés adata) létszámból kell számolni úgy, hogy (bennállási idő/ 12) X
létszám X (1-kiesés). (Vigyázzunk, 12 hónapnál több bennállási időnél más a számítás
menete, mert ott csak a nyitó állományból lehet számolni az átminősítést!). A csökkenés
oldalon az összesen oszlopban számszerűsítettük a létszámbeli és élőtömeg mennyiséget.
Ennek ismeretében számszerűsíteni tudjuk a súlygyarapodást is. Ennek algoritmusa:
14990 –(603+1846) = 12541 kg
A súlygyarapodás számszerűsítése történhet az átlagos súlygyarapodás és a takarmányozási
napok felhasználásával is. A korcsoportban az egyed 7 kg-ot gyarapszik. Az ott tartózkodási
28 nap, akkor az összes átlagos súlygyarapodás 7/28=0,25 dkg, az összes súlygyarapodás
pedig 0,25*50162= 12451kg. A takarmányozási napok száma számításánál egy másik
algoritmus is alkalmazható.
Átminősített állomány * korcsoportban való tartózkodási idő =1737*28 = 48636 tak. nap
Kiesett létszám(elhullás, kényszervágás)* tartózkodási idő fele = 109*14 = 1526 tak. nap.
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Az összes takarmányozási nap tehát 50162 takarmányozási nap. A fentiekben ismertetett
algoritmusok alapján tervezünk valamennyi korcsoport esetében.
Vannak olyan állatfajok és hasznosítási irányok, ahol további sajátosságokat kell figyelembe
venni a tervezésnél. Ilyen esetnek tekinthető a baromfiállomány esetében a hizlalás. Vegyünk
alapul a pulykahizlalást. A hizlalásra vonatkozó főbb adatok/tervszámok az alábbiak:
Fajta: Hibrid
A vásárlás 7 hetes korban történik (Előnevelt állomány)
Átlagos telepítési sűrűség: 3,75 db/m2 , a betelepítés egyszerre történik a telepen
Egy ól hasznos alapterülete: 1000 m2, az ólak száma: 1 db
A szervizperiódus: 3 hét
A további főbb paramétereket a 47. táblázat tartalmazza.
47. táblázat. A pulykahizlalás fontosabb paraméterei
Megnevezés
Vásárláskori átlagsúly
Az
állomány
megoszlása
vásárláskor
- 2 kg feletti
- 2 kg alatti
- Ivar szerinti megoszlás
Hizlalási idő
Hízlalási végsúly
Elhullás (vásárolt százalékában)
Elhullási átlagsúly
Heti átlagos súlygyarapodás
Fajlagos takarmány felhasználás
Megoszlása: - Nevelő táp I.
- Nevelő táp II.
- Hizlaló táp I.
- Hizlaló táp II.
Etetés:
- Nevelő táp I.
- Nevelő táp II.
- Befejező táp

Mértékegység
kg/db

%
%
%
hét
kg/db
%
kg/db
gramm/hét
kg/ráhizlalt
súly
%
%
%
hét
hét
hét

Bak

Tojó

2,8

2,2

29
71
50
16
18
7
10,4
950

19
81
50
9
9
3
5,5
733

3,1

3,1

19
27
35
19
4
3
9

35
51
14
4
3
2

1. Egy rotáció és az éves szintre vetített rotációk számának meghatározása.
Látni kell azt, hogy a rotáció időigényét a bak hízlalási ideje (16 hét) és a szervizperiódus (3
hét) teszi ki. Ennek megfelelően adódik;
Hízlalási idő:
Szervizperiódus:
Összesen

16 hét
3 hét
19 hét

Az éves szintre vetített rotációk száma tehát;
Hetek száma:
Egy rotáció időigénye:
Rotáció/év

52 hét
19 hét
2,7
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A 2,7 rotáció/év azt jelenti, hogy három alkalommal kerül sor betelepítése, és az év végén a
bent álló állomány – csak a bak – 14 hetes korú lesz. Mivel az ivar szerinti sajátosságok miatt
a tojó hízlalási ideje 9 hét, ezért az értékesítések száma a tojók esetében 3, a bak esetében 2.
Kiemelten kell megemlíteni, hogy a gyakorlati megvalósítás során az ütemezés napi szinten
óra pontossággal történik, illetve kell, hogy történjen a betelepítést és az értékesítést illetően
egyaránt. Mivel az ivari sajátosságok befolyásolják a kapcsolódó paramétereket elhullás,
végtermék súlya stb., ezért az állományváltozást ivar szerinti bontásban kell elkészíteni. A
tervezés algoritmusát, a számszaki összefüggéseket csak egy rotációra és a bak állományra
vonatkozóan a 48. táblázatban foglaltuk össze, a számszaki eredmények a 49. táblázatban
találhatók. A termelési tervet ebben az esetben is célszerű havi bontásban elkészíteni, annak
érdekében, hogy pontosabban tudjuk a december 31-én bennálló állományra vonatkozó
adatokat tervezni, a betelepítéseket, értékesítéseket az éves operatív tervben – nem túlzás,
hanem elengedhetetlenül fontos – napi szinten, óra pontossággal ütemezni.
48. táblázat: Az állat-állományváltozási terv készítésének menete
Megnevezés
Kapacitás
Betelepítési sűrűség
Ivar szerinti megosztás
Állatlétszám bak
Állatlétszám tojó
Elhullás bak
Elhullás bak
Elhullás bak
Elhullás tojó
Elhullás tojó
Elhullás tojó
Értékesítés bak
Értékesítés tojó
Betelepített súly bak
Súlygyarapodás bak
Betelepített súly tojó
Súlygyarapodás tojó

Mért.
m2/ól
db/m2
%
db
db
%
db
kg
%
db
kg
db
kg
db
kg
kg
kg
kg
kg

Érték
1000
3,75
50,0
7
10,4
3
18
-

Számítás módja
1x1000
1000x3,75
3750x0,5
3750*0,5

Összesen
1000
3750
1875
1875

1875x0,07
131*10,4

131
1362

1875*0,03
56*5,5
1875-131
16x1744
1875-56
9*1819
1875x2,8
(27904+1362)-5250
1875*2,2
(16371+308)-4125

56
308
1744
27904
1819
16371
5250
24016
4125
12554

49. táblázat: Egy rotáció összesített adatai (bak)
Megnevezés

Vásárlás

a
db
1875
Bak
kg
5250
*
A súlygyarapodás= (c+d)- a

Súlygyarapodás*
b
24016

Összesen
(a+b)
1875
29266

Elhullás
c
131
1362

Értékesítés
d
1744
27904

Összesen
(c+d)
1875
29266
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A takarmányköltség a legjelentősebb költségtényező, ezért tervezésekor nagy körültekintéssel kell eljárni.
Általános elvként fogadhatjuk el, hogy a takarmányszükségletet korcsoportonként, és takarmányozási
időszakonként tervezzük. A takarmányozási időszak azt az időszakot/időtartamot/ jelenti, amikor azonos
takarmányt kapnak az állatok. A tervezés alapját állatfajtól, hasznosítási iránytól is függően
 a takarmányozási napok száma, illetve
 a súlygyarapodás tervezett fajlagos takarmány felhasználása adja.

A bak állomány takarmányszükségletének tervezése az alábbi algoritmus alapján történhet. A
takarmányozási napok száma:
Értékesített állomány*hizlalási idő = 1744*16*7=195328 tak. nap
Elhullott állatok száma * 16/2 *7 = 131 = 7336 tak. nap
Az összes takarmányozási nap 202664 tak.nap (195328+7336). Az átlagos takarmány
felhasználás 0,367 dkg/tak.nap. Adódik tehát, hogy az összes takarmányszükséglet
202664*0,367 = 74450 kg
A takarmányszükséglet megoszlása táp féleségenként:
Megnevezés

Algoritmus

Nevelő táp I.
Nevelő táp II.
Hizlaló táp I.
Hizlaló táp II.
Összesen

74450*0,19
74450*0,27
74450*0,35
74450*0,19

Összesen
(kg)
14146
20102
26056
14146
74450

Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha a fajlagos takarmány felhasználással számolunk. A
fajlagos takarmány felhasználás 3,1 kg/kg súlygyarapodás. Tehát
3,1*24016= 74450 kg
A kapacsolódó tovább tervrészek tervezésének algoritmusa az előző fejezetben megismert
algoritmusokkal azonos.

Forrásmunkák jegyzéke

128

Forrás:http://www.google.hu/hófogó kép alapján szerkesztve a szerző által
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MELLÉKLETEK

GYAKORLÓ FELADATOK ÉS MEGOLDÁSAIK
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1. A „Remény” Kft. áruterméke az „A” termékből 5.000 db. Az értékesítési ár 4.000 Ft/db
(bruttó ár). A beszerzett alapanyag 2.500 kg. A nettó beszerzési ár 2.000 Ft/kg. A vásárolt
alapanyag és a Kft. Által értékesített termék is 25%-os ÁFA körbe tartozik. Számítsa ki:
- A Kft. nettó árbevételét: ……………………….. ezer Ft
- A Kft. által felszámított ÁFA összegét: ……….ezer Ft
- A Kft. által fizetendő ÁFA összegét: ……………ezer Ft
Megoldás:
ÁFA = 25%
Felülről számítva 20%, mivel d
(a pénz időértékéhez kapcsolódó összefüggés)

Értékesítési ár: Bruttó (ÁFA-val) növelt – 4.000,-/db
Nettó ár: 4.000 - (4.000 * 0,2) = 3.200,-/db
A Kft. nettó árbevétele: 5.000 * 3.200 = 16.000 eFt
A Kft. által felszámított ÁFA: 5.000 * 800 = 4.000 eFt
Visszaigényelhető ÁFA: 2.500 * (2.000 * 0,25) = 1.250 eFt
Fizetendő:
4.000 eFt
Visszaigényelhető:
1.250 eFt
Pénzügyileg rendezendő: 2.750 eFt (befizetendő ÁFA)
2. A „Remény” Kft. éves hozama az „A” termékből 5.000 db. Az értékesítési ár 4.000 Ft/db
(nettó ár). Az árutermék mennyisége 4.800 db. A tárgyévben felmerült összes termelési
költség 17,5 millió Ft, amelyből a közvetett költség 2,5 millió Ft. Számítsa ki:
- A Kft üzemi tevékenységének eredményét: ………………millió Ft
- A Kft. fedezeti összegét: …………………………………..millió Ft
- A fedezeti hányad és az ahhoz tartozó költségszint mutatókat:
Fedezeti hányad: …………%
Költségszint: …………%
Megoldás:
„A” termék 5.000 db, nettó ár: 4.000 eFt
Árutermék: 4.800 db
Közvetlen költség: 17,5 – 2,5 = 15 millió Ft
Közvetlen önköltség:
Készletérték: 5.000 – 4.800 = 200 * 3.000 = 600 eFt
Üzemi tevékenység eredménye:
Nettó árbevétel: 4.800 4.000 = 19.200 eFt
Készletváltozás:
600 eFt
Összes termelési költség:
17.500 eFt
Üzemi tevékenység ered
eFt
Fedezeti összeg:
Nettó árbevétel: 19.200 eFt
Értékesítés közvetlen költsége: 4.800 * 3.000 = 14.400 eFt

131

Fedezeti összeg: 4.800 eFt
Általános költség: 2.500 eFt
Fedezeti hányad:
2.300 eFt

(JÓ!!!)
=

vagy Költségszint = 1 – Fedezeti hányad, mivel 1 = Fedezeti hányad + Költségszint
3. A „Remény” Kft. éves hozama az „A” termékből 5000 db. Az értékesítési ár 4000 Ft/db
(nettó ár). A hozam teljes egészében értékesítésre került. A tárgyévben felmerült összes
termelési költség 17,5 millió Ft, amelyből a közvetett költség 2,5 millió Ft. Az üzemi
tevékenység eredménye azonos az adózás előtti eredménnyel. A kft. 1 millió Ft adózott
eredményt tervezett, a társasági nyereségadó kulcsa 20 %. Számítsa ki:
- A Kft. re vonatkozóan a fedezeti volument: ……………db
- A fedezeti pontot: ………………millió Ft
- 5.000 db-os termelés esetén a fedezeti árat: ………….Ft/db
Megoldás:
Az előző példa alapadatai ismertek. Ehhez jön még az 1 millió Ft adózott eredmény elvárás.
A példa alapján azt az árbevételt kell számszerűsíteni, ami fedezetet ad az 1 millió Ft-ra is.
Ehhez korrigálni kell az 1 millió Ft-ot az adózás előtti eredményre. A társasági adókulcs 20%,
akkor az 1 millió Ft a 80%. A kérdés, hogy mennyi a 100%?

Adózás előtti eredmény: 12.500 eFt
Adó 20% (1.250 * 0,2): 250 eFt
Adózás utáni eredmény: 1.000 eFt

Ellenőrzés:
Nettó árbevétel: (3.750 * 4.000) : 15.000 eFt
Értékesítés közvetlen költsége (3.750 * 3.000): 11.250 eFt
Általános költség: 2.500 eFt
Adózott eredmény: 1.000 eFt
Fedezeti ár 5.000 db-os értékesítése esetén:
Adózás előtti eredmény: 1.250 eFt 250,-/db
Általános költség:
2.500 eFt
500,-/db
Közvetlen költség:
3.000,-/db
Összesen:
3.750,-/db
Nettó árbevétel: 18.750 eFt
Közvetlen költség: 15.000 eFt
Közvetett költség: 2.500 eFt
ÜTE:
1.250 eFt
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-20% adó (250 eFt): 1.000 eFt
4. A „Remény” Kft. éves hozama az „A” termékből 5.000 db. Az értékesítési ár 4.000 Ft/db
(nettó ár). A hozam értékesítésre került. A tárgyévben felmerült összes termelési költség 17,5
millió Ft, amelyből a közvetett költség 2,5 millió Ft. Az üzemi tevékenység eredménye
azonos az adózás előtti eredménnyel. A Kft. 1 millió Ft adózott eredményt tervezett, a
társasági nyereségadó kulcsa 20 %. Számítsa ki:
- 5.000 db értékesítése esetén mekkora árengedményt adhat a Kft: …………%
- 10%-os fix árengedmény esetén hogyan alakul az értékesítendő termék mennyisége:
…………………db-bal nő/csökken
……………………%-kal nő/csökken
Megoldás:
Lásd a 3 példát.
A fedezeti ár: 3.750,-/db
Induló ár: 4.000,-/db
Különbség: 4.000 – 3.750 = 250,-/db

10% engedmény esetén: 4.000 * 0,1 = 400,-/db
Az értékesítési ár 3.600,-/db

6.250 – 5.000 = 1.250 db-bal nő, vagyis 6.250/5.000 = 1,25

25%-kal nő

5. Egy vállalatra vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük: A nettó árbevétel 100 ezer Ft, a
tárgyévben felmerült összes termelési költség 90 ezer Ft, ebből a közvetett költség 15 ezer Ft.
A saját vállalkozásban végzett beruházás teljesítményértéke 10 ezer Ft, a saját termelésű
készletek állománycsökkenése 10 ezer FT. Számítsa ki:
- Az üzemi tevékenység eredményét: ………………ezer Ft
- Jövedelemráta mutatóját: ………………%
- Költségszint mutatóját: ……………….%
Megoldás:
Nettó árbevétel: 100 eFt
Beruházás változása: +10 eFt
Készletváltozás: -10 eFt
Összes költség: 90 eFt
ÜTE: 10 eFt
Összes költség: 90 eft
Beruházás: -10 eFt
Készletcsökkenés: +10 eFt
Korrigált: 90 eFt

100%
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6. A megadott adatok alapján számítsa ki a gazdasági profitot és a normálprofitot, ha az alábbi
adatok ismertek: Árbevétel 150.000 eFt. Befektetett saját tőke 10.000 eFt. Banki kamatláb
6%. Számviteli költségek: 120.000 eFt.
- Gazdasági profit………………..ezer Ft
- Normál profit…………………ezer Ft
Megoldás:
Árbevétel: 150.000 eFt
Saját tőke: 10.000 eFt
r: 6%
Számviteli költség: 120.000 eFt
Haszonáldozati költség: 10.000 * 0,06 = 600 eFt (normál profit)
Árbevétel – gazdasági költség = gazdasági profit
Gazdasági költség = Számviteli költség + Normál profit
Gazdasági költség = 120.000 + 600 = 120.600 e Ft
Gazdasági profit = 150.000 – 120.600 eFt = 29.400 eFt
7. Mekkora a vállalkozás árbevétele, ha a normál profit 800 eFt. A számviteli profit: 5.000
eFt. Az implicit költségek: 1.500 eFt. Az explicit költségek pedig: 8.000 eFt.
- Árbevétel: ………………eFt
- Gazdasági profit: ……….eFt
Megoldás:
Normál profit: 800 eFt
Számviteli profit: 5.000 eFt
Implicit költségek: 1.500 eFt (rejtett költségek, pl. amortizáció)
Explicit költségek: 8.000 eFt (megjelenő költségek)
Gazdasági profit = Számviteli profit – normál profit = 5.000 – 800 = 4.200 eFt
Gazdasági költség = explicit + implicit költség = 8.000 + 1.500 = 9.500 eFt
Árbevétel: Gazdasági költség + Gazdasági profit = 9.500 + 4.200 = 13.700 eFt
8. Egy vállalkozás gazdálkodásának adatai a következők: A termék eladási ára 2.000 Ft/db,
fajlagos változó költsége 600 Ft/db, a vállalakozás összes állandó költsége 700 ezer Ft.
Számítsa ki a fedezeti ponthoz tartozó:
- Hozam mennyiségét: …………….db
- A változó költség összegét: ………..ezer Ft
Megoldás:
Ár: 2.000,-/db
Fajlagos változó költség: 600,-/db (önköltség)
Állandó költség: 700 eFt

Változó költség összesen: 500 * 600 = 300 eFt
9. Egy kisvállalkozás működésével kapcsolatosan az alábbi adatok ismertek, a határbevétel
megegyezik az árral (MR=P), egyfajta terméket termel, melynek volumene 14.000 db, a
termék átlagköltsége 700 Ft/db, a határköltség 800 Ft/db, a termék egységára: 1.000 Ft/db.
Számítsa ki:
- Az összprofitot: ……………..ezer Ft
- Az átlagprofitot: …………………Ft
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- A határprofitot: …………………Ft
Megoldás:
Marginális bevétel = ár
Hozam mennyisége: 14.000 db
Termék átlagköltsége: 700,-/db
Határköltség: 800,-/db
Termék ára: 1.000,-/db
Összes profit = Árbevétel – összes költség = (14.000 * 1.000) – (14.000*700) = 4.200 eFt

Határprofit = Határbevétel – Határköltség = 1.000 – 800 = 200,-/db
10. Egy erőgép élettartama 5 év. A bekerülési értéke 10 millió Ft. A maradványértéke 505
ezer Ft. Mennyi lesz az erőgép könyv szerinti értéke a második év végén, ha az
értékcsökkenést az évek száma összege módszerrel számoljuk?
Az erőgép könyv szerinti értéke: …………………ezer Ft
Megoldás:
Aktivált érték: 10 mFt
Maradványérték: 505 eFt
Normatív élettartam: 5 év
Évek száma összege: 1+2+3+4+5 =15
Leírási összeg: 10.000 – 505 = 9.495 eFt
1. évben: 5/15, azaz 5 * 633 = 3.165 eFt
2. évben: 4/15, azaz 4 * 633 = 2.532 eFt
Összesen:
5.697 eFt

A könyvszerinti érték: 10.000 eFt – 5.697 eFt = 4.303 eFt
11. Egy erőgép élettartama 5 év. A bekerülési értéke 10 millió Ft. A maradványértéke 500
ezer Ft, élettartama alatti teljesítménye 500 ezer km. Futásteljesítménye az 1. évben 150 ezer
km, a 2. évben 100 ezer km. Mennyi lesz az erőgép könyv szerinti értéke a második év
végén?
Az erőgép könyv szerinti értéke: …………………ezer Ft
Megoldás:
Aktivált érték: 10 mFt
Maradványérték: 500 eFt
Normatív teljesítmény: 500 ezer km
Leírási összeg: 10.000 – 500 = 9.500 eFt
1. évben: 150 ekm *19 = 2.850 eFt
2. évben: 100 ekm * 19 = 1.900 eFt
Összesen:
4.750 eFt

A könyvszerinti érték: 10.000 eFt – 4.750 eFt = 5.250 eFt
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12. Egy erőgép normatív élettartama 5 év. A bekerülési értéke 10 millió Ft. A
maradványértéke 500 ezer Ft, normatív élettartama 5 év. Mennyi lesz az erőgép könyv
szerinti értéke az ötödik év végén?
Az erőgép könyv szerinti értéke: …………………e Ft
Megoldás:
Leírási alap: 10.000 – 500 = 9.500 eFt
Leírásra került: 9.500 eFt
Könyvszerinti érték az 5. év végén: 500 eFt, a maradványérték!
13. Egy vállalat az „A” termékből 100 db-ot állított elő. A vállalat állandó költsége 500 ezer
Ft. A termelés arányosan változó költsége 300 ezer Ft volt. Hogyan alakul az „A” termék
önköltsége 200 db és 300 db termelése esetén?
200 db termelése esetén az önköltség: ……………Ft/db
300 db termelése esetén az önköltség: …………….Ft/db
Megoldás:
Állandó költség: 500 eFt
Arányosan változó költség: 300 eFt
Fajlagos változó költség: 300 e/100 = 3.000,-/db

Megnevezés
Állandó költség
Változó költség összesen
Összesen
Önköltség

200 db
500 eFt
600 eFt
1.100 eFt

300db
500 eFt
900 eFt
1.400 eFt

14. Egy vállalat az „A” termékből 100 db-ot állított elő, a termék önköltsége 80.000 Ft/db,
melyből a fajlagos állandó költség 50.000 Ft/db, az arányosan változó költség 30.000 Ft/db.
Hogyan alakul az „A” termék önköltsége 200 db és 300 db termelése esetén?
200 db termelése esetén az önköltség: ……………Ft/db
300 db termelése esetén az önköltség: …………….Ft/db
Megoldás:
„A” termék: 100 db
Ár: 80.000,-/db
Fajlagos állandó: 50.000,-/db
Fajlagos változó: 80.000 – 50.000 = 30.000,-/db
Megnevezés
200 db
Állandó költség (100 * 50.000)
5.000 eFt
Változó költség összesen
(30.000 * 200) és (30.000 * 6.000 eFt
300)

300db
5.000 eFt
9.000 eFt
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Összesen
Önköltség

11.000 eFt

14.000 eFt

15. Egy vállalat az „A” termékből 100 db-ot állított elő, a termék önköltsége 80.000 Ft/db,
melyből a fajlagos állandó költség 50.000 Ft/db, az arányosan változó költség 30.000 Ft/db.
A 100 db kibocsátás után a változó költségek progresszíven emelkednek. A változó költségek
a kibocsátás volumenének változását 200 db kibocsátásnál 15 %-kal, 300 db-os kibocsátásnál
25%-kal haladják meg. Hogyan alakul az „A” termék önköltsége 200 db és 300 db termelése
esetén?
200 db termelése esetén az önköltség: ……………Ft/db
300 db termelése esetén az önköltség: …………….Ft/db
Megoldás:
Megnevezés
200 db
300db
Állandó költség (100 * 5.000 eFt
5.000 eFt
50.000)
Változó költség 100 db-ig
3.000 eFt
3.000 eFt
Változó költség 100-200 db
100 * (30.000 *1,15) = 3.450 eFt
34.500
Változó költség 200-300 db
100 * (30.000 * 1,25) =
3.750 eFt
37.500
Összesen
11.450 eFt
15.200 eFt
Önköltség

16. Mennyi lesz a könyv szerinti értéke a harmadik év végén egy 5 éves normatív élettartamú,
6.000 ezer Ft-os bekerülési költséggel aktivált személygépkocsinak, amely évente 10.000 kmrel többet fut, az első évben pedig 100.000 km-t teljesített?
A személygépkocsi könyv szerinti értéke: ………….ezer Ft
Megoldás:
A feladat nem oldható meg, mert nem ismert a normatív élettartam alatti teljesítmény és a
maradványérték sem.
17. Számítsa ki a hiányzó értékeket!
Megnevezés
Árutermék
Egységár
Árbevétel
ELABÉ
Árrés
Árrés szint
Haszonkulcs

Mértékegység
tonna
Ft/tonna
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
%
%

Tárgyév
100

25

A haszonkulcs és az ELABÉ szorzata: 46 ezer Ft
Megoldás:
Megnevezés

Mértékegység

Tárgyévi adatok
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Árutermék
Egységár
Árbevétel
ELÁBÉ
Árrés
Árrés szint
Haszonkulcs

tonna
Ft/t
eFt
eFt
eFt
%
%

100
2.300
230
184
46
20
25

Haszonkulcs * ELÁBÉ = 46 eFt
1.

Haszonkulcs * ELÁBÉ = 46 eFt
0,25 * ELÁBÉ = 46 eFt
ELÁBÉ = 46 eFt/0,25 = 184 eFt

2.

Árrés = 0,25 * 184 eFt = 46 eFt
3. Árbevétel = Árrés + ELÁBÉ = 184 + 46 = 230 eFt
4. Egységár = 230 eFt / 100 = 2.300,-/db
5. Árrés szint = 46 / 230 = 0,2 -> 20%

18. Az üzemben évente 800 darab terméket kívánnak előállítani, egy darab termék
előállításához 64 órára van szükség. A termelés egyenletesen oszlik el a hónapokra. A
dolgozók – az elmúlt év tényszámai alapján – normájukat 105 %-ra teljesítik. Az évi
munkaidőalap 1.800 óra. Hány fő munkaerőre van szükség?
Munkaerő: ………………………………..fő
Megoldás:
Norma: 64 ó/db
Teljesítmény: 105%
Termelendő mennyiség: 800 db

19. Egy vállalat telephelyét folyamatos, 24 órás portaszolgálat ellenőrzi! A dolgozók
munkaidő alapja havi 160 óra. Három műszakos munkarendben hány dolgozóra van szükség?
Munkaerő: ………………………………..fő
Megoldás:

20. Az építkezésen az alapozás munkálatait március 1-én kezdik. A következő
munkafolyamat a falazás, melyet a kivitelezési határidő betartása érdekében március 21-én
kezdenek. Az alapozáshoz 1 db betonkeverőt, 4 fő segédmunkás, és 2 fő kőműves szolgál ki.
A munkaművelet esős időben nem folytatható. Márciusban a szabadban ledolgozható
műszaknapok száma 15 nap. Az alapnak a falazás megkezdése előtt 5 napig száradnia kell. Az
alapozás volumene 120 m3. A betonkeverő teljesítménye 1,5 m3/óra. Tízórás műszaknappal
kell tervezni. Hány fő munkaerőre van szükség?
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Munkaerő: ………………………………..fő
Megoldás:
1 db betonkeverőhöz 4 fő segédmunkás + 2 fő kőműves
Kapacitás: 15 nap
V: 120 m³
Teljesítmény: 1,5 m³/óra
120 / 1,5 = 80 műszakóra ≈ 8 munkanap
Ledolgozható munkanapok száma: (15 / 31) * 21 = 11 munkanap
Száradás miatti korrekció: 11 – 5 = 6 nap

2 * 4 = 8 fő segédmunkás
2 * 2 = 4 fő kőműves
Összesen: 12 fő (2 brigád dolgozik)
21. A tárgyi eszköz aktivált értéke 9 millió Ft, normatív élettartama alatti tervezett
teljesítménye 150 ezer km. Az első évben 25 ezer km-t teljesített. Mennyi a tárgyi eszköz
nettó értéke az első év végén?
Nettó érték:………………………millió Ft.
Megoldás:
Aktivált érték: 9 MFt
Teljesítmény: 150 ezer km
1. év: 25 ezer km

Leírás: 9 /150 = 60,-/km
1. évben elszámolunk: 60 * 25 ezer km = 1.500 eFt

A nettó érték az 1. év végén: 9.000 – 1.500 = 7.500 eFt
22. Egy erőgép élettartama 5 év. A bekerülési értéke 10 millió Ft. A maradványértéke 505
ezer Ft. Mennyi lesz az erőgép könyv szerinti értéke a második év végén, ha az
értékcsökkenést az évek száma összege módszerrel számoljuk?
Nettó érték: ………………………millió Ft.
Megoldás:
Ugyan az, mint a 10. feladat
23. Egy vállalat értékesítési tevékenységéről az alábbi adatok ismertek:
Megnevezés
Tény
Nettó árbevétel /ezer Ft/
280
ELÁBÉ /ezer Ft/
250
Számítson ki minden mutatót, amit a megadott adatok lehetővé tesznek.
Megoldás:
Nettó árbevétel: 280 eFt
ELÁBÉ: 250 eFt
Árrés: 280 – 250 = 30 eFt
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24. Egy vállalatra vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük: A nettó árbevétel 100 ezer Ft, a
tárgyévben felmerült összes termelési költség 90 ezer Ft, ebből a közvetett költség 15 ezer Ft.
A saját vállalkozásban végzett beruházás teljesítményértéke 10 ezer Ft, a saját termelésű
készletek állománycsökkenése 10 ezer FT. Számítsa ki:
Az üzemi tevékenység eredményét: …………ezer Ft
Jövedelemráta mutatóját: ………………%
Költségszint mutatóját: ……………….%
Megoldás:
100 eFt nettó árbevétel
+ 10 eFt beruházás
- 10 eFt készletcsökkenés
- 65 eFt közvetlen költség
- 15 eFt közvetett költség
ÜTE: 10 eFt

Költség szint = 1 – 0,1111 = 88,89%
25. Egy kisvállalkozás működésével kapcsolatosan az alábbi adatok ismertek, a határbevétel
megegyezik az árral (MR=P), egyfajta terméket termel, melynek volumene 14.000 db, a
termék átlagköltsége 700 Ft/db, a határköltség 800 Ft/db, a termék egységára: 1.000 Ft/db.
Számítsa ki:
Az összprofitot: ………………ezer Ft
Az átlagprofitot: …………………Ft
Megoldás:
Lásd 9. feladat
26. A „Remény” Kft. éves hozama az „A” termékből 5.000 db. Az értékesítési ár 4.000 Ft/db
(nettó ár). A hozam értékesítésre került. A tárgyévben felmerült összes termelési költség 17,5
millió Ft, amelyből a közvetett költség 2,5 millió Ft. Az üzemi tevékenység eredménye
azonos az adózás előtti eredménnyel. A kft. 1 millió Ft adózott eredményt tervezett, a
társasági nyereségadó kulcsa 20 %. Számítsa ki:
A Kft. re vonatkozóan a fedezeti volument: ……………db
A fedezeti pontot: ………………millió Ft
5000 db-os termelés esetén a fedezeti árat: ………….Ft/db
Megoldás:
Lásd 3. feladat
28. Rakja logikai sorrendbe az alábbi fogalmakat! (Kezdje a legátfogóbbal! A fogalmak
sorszámát írja csak a megadott mezőbe!)
1. Anyagok
2. Rétesliszt
Megadott mező:
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3.
4.
5.
6.
7.
4 7

Vásárolt készletek
Forgóeszközök
Értékpapírok
Eszközök
Készletek
5 1 3 2

Megoldás: 6
29.
Az
erőgép aktivált értéke 10 millió Ft,
maradványértéke 500 ezer Ft. Tervezett élettartama alatti teljesítmény 500 ezer km. Mekkora
az eszköz nettó értéke az első év végén, ha az év teljesítménye 80 ezer km.
Nettó érték: ………………….ezer Ft
Megoldás:
10.000 - 500 = 9.500
Értékcsökkenés: 9.500 / 500 = 19,-/km
Nettó érték az 1. év végén: 9.500 – (19 * 80 ezer km) = 7.980 eFt
30. A „Remény” Kft. éves hozama az „A” termékből 5000 db. Az értékesítési ár 4000 Ft/db
(nettó ár). A hozam értékesítésre került. A tárgyévben felmerült összes termelési költség 17,5
millió Ft, amelyből a közvetett költség 2,5 millió Ft. Az üzemi tevékenység eredménye
azonos az adózás előtti eredménnyel. A Kft. 1 millió Ft adózott eredményt tervezett, a
társasági nyereségadó kulcsa 20 %. Számítsa ki:
- 5000 db értékesítése esetén mekkora árengedményt adhat a Kft: …………%
- 10%-os fix árengedmény esetén hogyan alakul az értékesítendő termék mennyisége: ……db
Megoldás:
Lásd 4. feladat
31. Rakja logikai sorrendbe az alábbi fogalmakat (Kezdje a legátfogóbbal! A fogalmak
sorszámát írja csak a megadott mezőbe!)
1. Rövid lejáratú kötelezettségek
2. Át nem utalt SZJA
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4. Kötelezettségek
5. Források
Megoldás:
5 4 1 3 2
Válassza ki a helyesnek tartott változatot!!
1) Ha a „CITROM” Kft. egyféle terméket termel, és a fedezeti volumen 100 db, a fedezeti
pont 200 ezer 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:
b.)

2) Ha az egységár 1.000 Ft/db, a vállalat állandó költsége 1.000 ezer Ft, a fajlagos arányosan
változó költség 600 Ft/db, akkor a fedezeti pont
a/ 2500 ezer Ft
b/ 1667 ezer Ft
c/ a megadott információk alapján nem határozható meg
Megoldás:
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1.000 / (1.000 – 600) = 2.500 db
Fedezeti pont: 2.500 * 1.000 = 2.500 ezer Ft -> a.)

3) Ha a biztonsági készlet 1 tonna, az utánpótlási intervallum 10 nap és a napi felhasználás 0,5
tonna, akkor a jelzőkészlet
a/ 1,5 tonna
b/ 3,5 tonna
c/ 6 tonna
Megoldás:
Jelzőkészlet: 1 + 10 * 0,5 = 6 tonna -> c.)

4) Egy adott 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(Ft). Értelmezze a görbe lefutását, azaz:
a) Hol metszi a görbe az Y tengelyt?
b) Hol metszi a görbe az X tengelyt?

NPV
(Ft)

Diszkontláb %
Minősítse az alábbi állításokat I = Igaz, H = Hamis)
1/ A vállalat nettó árbevétele 100 eFt, a készletek állományértéke 10 eFt-tal csökkent, a saját
vállalkozásban végzett beruházások állományértéke 60 eFt-tal nőtt, a tárgyévben felmerült
összes költség 140 eFT, a közvetett költségek összege 20 eFt, ebből következik, hogy az
értékesítés összes közvetlen költsége 70 eFt.

Megoldás:
1. Nettó árbevétel: 100 eFt
Közvetlen költség: -10 eFt
Beruházás: 60 eFt
Összes költség: 140 eFt
Közvetett költség: 20 eFt
Tárgyévi közvetlen költség:
Összes költség:
140 eFt
-20 eFt
Tárgyévi közvetlen költség: 120 eFt
-Beruházás:
-60 eFt
Ért. közvetlen költsége:
60 eFt
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NÁB: 100
Tárgyévi közvetlen költség: 60
Előző évi közvetlen: 10
Összesen: 70
Az állítás IGAZ.
2/ 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 volt, amelyből a fajlagos állandó költség
1.000 Ft-ot tett ki. A megadott információk alapján az „A” termék önköltsége a tervévben 40
%-kal csökkeni fog.

Megoldás:
„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 eFt
Tárgyévi összes költség:
Állandó: 100 eFt
Változó: 500 * 150 = 75 eFt
Összesen: 175 eFt
Önköltség: 175 eFt / 150 = 1.167,-/db
Önköltség változása: 1.500 – 1.167 = 333,-/db
%-os változás: 333 / 1.500 = 22,2%
Az állítás HAMIS.
3/ 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:
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).
Az állítás IGAZ.
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FOGALMAK GYŰJTEMÉNYE
Rendszer: Különböző, sajátos tulajdonságokkal rendelkező elemek (részek) integrált
egysége. Benne az elemek egymással valódi kölcsönhatásban vannak és ennek eredményeként
az egész rendszerre jellemző új
Gazdasági rendszer: A legbonyolultabb társadalmi mozgásforma. Az a rendszer a gazdasági
rendszer, amely képes gazdasági tevékenységet folytatni. A vállalat tehát gazdasági rendszer.
A vállalat működésének érintettjei: minden olyan személy, vagy csoport, aki/amely
befolyásolhatja a szervezet/vállalat működését és /vagy érdekelt annak következményeiben.
Versenytársak: azonos működési körrel rendelkeznek
Szállítók: számukra a vállalat a vevő
Stratégiai partnerek: azok a vállalatok, intézmények, amelyeknek küldetése „átfed” a mi
vállalatunkéval, azzal összekapcsolódó, részben azonos célokkal, tevékenységekkel
rendelkeznek.
Állami intézmények: Szerepük sokrétű, történelmi fejlődés eredményeként alakult ki. Az
érintettség jelleg sajátos, egyes intézmények közvetlen utasítási joggal is rendelkezhetnek (pl.
ANTSZ bezárathatja a vállalatot). Szoros kölcsönhatás van, a vállalat adófizető is.
Helyi- és önkéntes állampolgári közösségek:
érdekvédelmi szervezetek az un. „civil szféra”

pl.

környezetvédelmi

szervezetek,

Pénzügyi piacok: A különböző időpontbeli pénzek találkozásának és cseréjének színtere,
azaz a hitelfelvevők és megtakarítók koncentrált piaca.
Pénzpiac: A rövid lejáratú (<1 év) ügyleteket foglalja magába.
Tőkepiac: A hosszú lejáratú (>1 év) ügyleteket foglalja magába.
Szervezet: olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg.
Tulajdonosok: Gazdasági szereplők. A tulajdonos, mint fogalom többféle gazdasági
szereplőt is takarhat:
- Természetes személyek. A „valódi tulajdonos” saját tőkéjét kockáztatja.
Viszonyulásának legfontosabb befolyásoló tényezője a részesedés mértéke.
Ha egyetlen tulajdonos van: Befolyásának mértéke 100 %. Tőzsdén szereplő vállalat:
sok kis tulajdonos van. Befolyásolásuk kevésbé hatékony.
-

Intézményi tulajdonosok: Ezek sokfélék lehetnek. Pl.: Az állam, illetve intézményei,
bankok, pénzintézetek, vállalatok, különböző pénzalapok (egészségbiztosítási, illetve
nyugdíjalapok.) Ezen érintettek képviselőik útján vesznek részt a vállalatok
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irányításában. Befolyásuk mértékét és módját a vállalakozás jogi státusza, illetve
tulajdonrészük nagysága határozza meg.
Menedzserek. Szintén alkalmazottak. Más alkalmazottakhoz viszonyítva a vállalathoz való
kötődésük erősebb. Döntéseket hoznak, és ezen keresztül a leginkább befolyásolják a vállalat
működését.
Alapvető cél: a minél nagyobb profit realizálása
Sajátos cél: önmegvalósítás, szakmai előmenetel, presztízs szempontok
Munkavállalók (alkalmazottak): Céljuk legkevésbé kötődik a vállalat céljához. Ennek oka.
Azokra való hatásuk a legkevésbé közvetlen, személyes céljuk elérése a legkevésbé kötődik a
vállalat átfogó céljaihoz. Céljaik alapvetően személyes jellegűek pl. magas munkajövedelem,
jó munkakörülmények, kedvező szociális juttatások stb.
Vagyonérdekeltség: A vállalati érdekeltségnek azon megjelenési formája, amelyben a
vállalati cél; a nettó vállalati érték növelése.
Vállalati vagyon: Azon javak összessége, amelyre a vállalat tulajdonosi jogokkal
rendelkezik. (Nem azonos a mérleg főösszegével.)
Termelési struktúra: Milyen tevékenységet folytat a vállalat. Azaz mi lesz a vállalat outputja
(termék, szolgáltatás). Az outputot a fogyasztó számára elérhetővé kell tenni. Ez a vállalaton
belüli és vállalatközi kapcsolatoknak egy közös elemén keresztül valósul meg. Ez az elem a
termékpálya vagy ellátási lánc.
1. Ellátási lánc: A gazdasági tevékenységek vertikálisan összekapcsolód
sorozata adott fogyasztói igény kielégítésére.
2. Értéklánc A vállalaton belüli tevékenységek kapcsolatát jelenti.
A vállalat az ellátási lánc egy adott szakaszára vagy szakaszaira rendezkedik be. A
kapcsolódó fogalmak:
- Integráltság foka: A vállalaton belüli tevékenységek szorossága milyen fokú. Lehet:
Teljes: A vállalat az ellátási lánc valamennyi elemét felvállalja.
Részleges: A vállalat az ellátási lánc egy-vagy két szakaszára rendezkedik be.
- Szinkronizáltság (összehangoltság) Azt jelenti, hogy a legmegfelelőbb termék van
jelen a csomópontokban (Mennyiség, minőség, rendelkezésre állási idő szempontjából
egyaránt).
- Megvalósíthatóság (felbonthatóság): Térben és időben való elkülöníthetősége az
ellátási lánc egyes szakaszainak (alma – azonnali értékesítés vagy betárolás
hűtőházba)
- Rugalmasság: A termékek sokféleségét jelenti a differenciált fogyasztói igények
kielégítésére.
Fogyasztói végtermék: Emberi fogyasztásra közvetlenül alkalmas termék
Közbülső termék: Szerkezeti csomópontot jelent. (pl.: alma közvetlen fogyasztása vagy
konzerv alapanyag)
Vállalati végtermék: A vállalatot elhagyó termék. (Fogyasztói vagy közbülső termék)
A vállalati szervezeti struktúra :„….A vállalati szervezeti struktúra alkotja azt a központi
vázat, amire épül a tervezési, vezetésirányítási, az ösztönző és érdekeltségi, valamint a

145

kommunikációs és információs rendszer….” (Gyula-Kresalek, 2002). A kapcsolódó
kérdésekről a Vállalati gazdaságtan II. keretében részletesen szó lesz.
Vállalatméret: a vállalatnak, mint jogilag körülhatárolt egységnek főként gazdasági
fogalmakkal (pl. tőkelekötés, foglalkoztatottak létszáma, mérleg főösszege stb.) kifejezett
nagysága.
Üzemméret: a vállalat műszakilag körülhatárolt termelő egységeinek főként technikai
fogalmakkal (pl. kapacitás) kifejezett nagysága. Jelentősége: több szempontból fontos. A
termelésnek /volumennek) vannak kritikus pontjai pl. adott volumen alatt nem szabad az adott
termék gyártását folytatni (fix költségek).
Egyéni vállalkozás: egyetlen személy tulajdonában áll, biztosítja a szükséges tőkét.
Tőke: azon erőforrás összessége, amelyek alkalmasak a vállalat létrehozására és gazdasági
tevékenység folytatására Megjelenési formája:
PÉNZ
formában
megjelenő
tőke,
APPORT egyéb dologi v. szellemi termék
Társaságok két, vagy több tulajdonos által alapított személy- és/vagy tőkeegyesülés jellegű
üzleti vállalkozás, ahol a partnerek osztoznak az eredményen és a vezetés felelősségén. A
méret és a belső struktúra nagyon sokféle lehet. Az egyes formák több lényeges
sajátosságokkal térnek el egymástól.
A vállalat létrejöttének egyéb lehetőségei:
Fúzió (beolvadás): Két vállalat egyesülése, az új létrejöttével a régiek megszűnnek.
Felvásárlás: Egy vállalat részleges, vagy teljes tulajdonba vétele, vásárlás útján.
Szövetkezet: A közös vállalkozás sajátos formája, ahol a tagok rendszerint a vezetésben is
részt vesznek, oly módon, hogy az egy tag egy szavazat elv érvényesül. Egyének, vagy kisebb
vállalatok tárulását jelentik. Számos formája létezik: termelőszövetkezetek, TÉSZ, BESZ,
lakásszövetkezet, hitelszövetkezetek, stb.
VÁLLALATOK MEGSZŰNÉSE
I. Alapesetek
1. Jogutód melletti megszűnés: a vállalkozás tartozásai és követelései a jogutódra
szállnak át pl. átalakulás
2. Jogutód nélküli megszűnés: a vállalkozás megszűnik, a nem rendezett tartozások és
követelések megszűnnek, ezeket a megszűnés előtt rendezni kell.
3. Átalakulások/megszűnések:
Állami vállalat
Szövetkezetek
Társas vállalkozások
Társas vállalkozások
Önkormányzó, önigazgató
Vállalatok
Államigazgatási irányit.
vállalatok

társas vállalkozás
„
egymás közötti átalakulása
fúzionálnak
Rt, Kft
Privatizálják átalakulás Rt
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Csődeljárás: olyan eljárás, amelynek során az adós- a csődegyezmény megkötése érdekében
– fizetési haladékot kezdeményez, ill. csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
Célja: a fizetésképtelenné vált gazdálkodó szervezet fennmaradásának és talpra állásának
az elősegítése csődegyezség és fizetési haladék segítségével, sikertelenség esetén az eljárás
felszámolási eljárássá alakul át.
Felszámolási eljárás: Olyan eljárás, amelyek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód
nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést
nyerjenek.
Célja:
 egyrészt a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése, másrészt ennek
során a hitelezők törvényben meghatározott módon való kielégítése. Ez a cél
nem mindig a bíróság által valósul meg, mert sok esetben az adós – helyzetére
nézve – elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését és felszámolási eljárást
kezdeményez önmaga ellen.
 A hitelezők kielégítése, csak ritkán valósul meg a gyakorlatban.
Végelszámolás: A cég nem fizetésképtelen. Valamilyen ok miatt a cég tevékenységét nem
kívánja folytatni, elhatározza a jogutód nélküli megszűnését. A hitelezők kielégítésre
kerülnek. Olyan eljárás, amelyek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet – jogutód
nélküli megszűnését elhatározva – a hitelezőit kielégíti.
Ráfordítás: Olyan természetes mértékegységben kifejezett inputok, amelyeknek gazdasági
értékük van. A gazdasági rendszerbe történő bekerülésük és felhasználásuk a rendszert
létrehozó és működtető személyek döntésétől függ. Természetesen összhangban a vállalat
tevékenységi körével.
Költség: A ráfordítások pénzben kifejezett értéke.
Kiadás: Olyan pénzösszeg, amely a vállalati rendszer működése céljából az inputok
beszerzéséért, vagy más működési feltételek biztosításáért kifizetnek. A pénzeszközök
csökkenése.
Transzformáció: A rendszer működésének lényege, melynek keretében az inputok teljesen
vagy részben átalakulnak. A transzformációs folyamat eredményeként a vállalkozás
különböző outputokat bocsát ki a környezetébe.
Output: A tárgyi jellegtől függetlenül bármi, ami a rendszerből annak működése során vagy a
működés befejezésekor kikerül a rendszer környezetébe. A különböző outputok kifejezésére
használják a hozam fogalmát. A hozam egy meghatározott idő alatt, természetes
mértékegységben számba vett output (előállított termék és szolgáltatás), amely megfelel a
rendszer céljainak, gazdasági értéke van, és amit számbavételeznek (készletre vesznek).
Termelési érték: A hozam pénzben kifejezett értéke.
Árbevétel: Az árutermék értékesítésekor az ellenértékeként befolyó pénzmennyiséget
nevezzük árbevételnek.
Bruttó árbevétel: Az ár tartalmaz olyan elemeket, amelyek adó formájában elvonásra
kerülnek a vállalattól. Ez a két adónem a jövedéki adó és az általános forgalmi adó (ÁFA).

147

Nettó árbevétel: Bruttó árbevétel – jövedéki adó és az ÁFA. A nettó árbevétel jelenik meg a
vállalkozás eredmény-kimutatásában eredményképző tételként. Ez nem is lehet másképp, hisz
az adó a vállalkozásnál csupán átmenő tétel. A vállalkozás az APEH-el szemben elszámol
vele.
Bevétel: Számvitel szerint az eredményre ható (növelő) tétel.
Pénzbevétel: A vállalat pénzeszközeinek gyarapodását jelenti. Olyan pénzösszeg, amelyet a
vállalati rendszer a környezetétől kap.
Ár. A piacon érvényesülő ár azt fejezi ki, hogy a fogyasztó mennyit hajlandó fizetni, azaz
elismerni azokból a ráfordításokból, amelyek révén az eladó/termelő vagy kereskedő termékét
vételre felajánlja. A tényleges ár valójában a piaci folyamatok alapján alakul ki. Ettől
függetlenül a vállalatnak határozott elképzelésének kell, hogy legyen arról hogy az adott
termékéért, szolgáltatásáért mekkora pénzösszeget szeretne kapni. Ezen elképzeléseit az
árpolitikájában foglalja össze.
Árpolitika: A vállalat által kínált termékek árának meghatározása és a piaci áreseményekre
való reagálásra vonatkozó elvek és módszerek összessége.
Költségalapú árképzés: A termék, szolgáltatás előállítás teljes költségének ismeretében, azt
meghatározott haszonkulccsal szorozva megkapja az értékesítési árat. Hátrány, hogy nem
veszi figyelembe a piaci folyamatokat.).
Keresletalapú árképzés: Ebben az esetben a kereslet árrugalmasságának meghatározásáról
van szó. A fedezeti elv alapján azt a legalacsonyabb értékesítési szintet határozzák meg,
amely mellett a termelés összes költsége megtérül. A fedezeti pont ismeretében határozzák
meg az adott árak mellett eladható legnagyobb mennyiséget.
Versenytárs alapú árképzés: A piacon kialakult szokásos árhoz alakítja a vállalat a saját árait.
Nem jön létre árverseny.
Értékesítési utak:

Termelő

Nagykereskedő

Kiskereskedő

Fogyasztó

Árformák: Az értékesítési utak érintettjei meghatározott áron veszik/értékesítik a
termékeiket. Ennek alapján különböző árformák jönnek létre - termelői ár, nagykereskedelmi
ár, kiskereskedelmi ár, fogyasztói ár stb.
Termékpálya: Egy adott termék a termékelőállítási rendszeren keresztül jut el a
fogyasztóhoz. A termékpálya a termelési folyamat egymás után következő, egymásra épülő
tevékenységeinek a sora, amelyben a nyersanyagot létrehozzák, feldolgozzák, és a
végterméket eljuttatják a fogyasztóhoz.
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Termékelőállítási rendszer: A termékpályák, és kapcsolatrendszerük összessége alkotja a
termék előállítási rendszert.
A fogyasztói végtermék A termékpálya végpontján jelentkező termék, amely közvetlen
emberi szükségletet elégít ki.
A közbenső v. átmeneti termék, a termékpálya egyes szakaszainak határán található termék
(nyersanyag, félkész termék)
A vállalati végtermék, az a közbülső, vagy fogyasztói végtermék, amely a vállalatot
elhagyja, értékesítésre kerül.
Az állami szabályozás vonatkozik
- gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók és az általuk a belföldön érvényesített
árak és díjakra, a felek megegyezése szabályozott.
- a hatósági árakra.
E kettővel az alábbi formákban találkozunk a gyakorlatban.
- Bejelentési kötelezettség alá eső termék vagy szolgáltatási szabad árak (A Gazdasági
Versenyhivatal bírálja el. Megtilt, ha az előterjesztésben szereplő ár a tisztességtelen
piaci magatartás tilalmáról szóló törvénybe ütközik.)
- Hatósági árak (Bizonyos termékekre, szolgáltatásokra a törvényben feltüntetett
miniszter, illetve helyi önkormányzat megállapíthat árat, ami az alábbi lehet:
o legmagasabb ár (tartalma a költségek fedezete + profit. Pl. energiahordozók,
infrastrukturális szolgáltatások – közlekedés, hírközlés, vízgazdálkodás –
közérdekből alapvető termékekre – gyógyszerek árrése, tankönyv, stb.
o legalacsonyabb ár (csak a költségekre ad fedezetet, általában a mezőgazdasági
termékekre kerülnek megállapításra)
Árrés: A kereskedelmi tevékenységnek az értékesítési árban megtérülő ellenértéke.
Árrés számítása: Árbevétel – ELÁBÉ (eladott áruk beszerzési értéke).
Az árrés fedezetet nyújt a kereskedelmi tevékenység ráfordításaira + profitra.
Árrés

szint

Árrés



Árbevétel

.
Haszonkulc

s 

Árrés
ELÁBÉ

Explicit (kifejezett) költségek: Amelyek adott időszak folyamán az adott időszak
termelésével kapcsolatban számlákon, pénzügyi átutalásokon kifejezett formában jelennek
meg.
Implicit költségek (rejtett költségek): Azok a költségek, amelyek az adott időszak
ráfordításai, bár tényleges pénzkifizetésekben, számlákon az adott időszakban nem jelennek
meg. Ezek közül vannak olyanok, mely a számviteli kimutatásokban elszámolhatók
(amortizáció), illetve melyek nem (normál profit).
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Költségnem: Ezen túl ismerni kell a költségek számvitel szerinti felosztását is. Ezek
összefoglaló neve, költségnem. A költségnemeket az 5. számlaosztályban találjuk. Eszerint:
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások költségei (szállítás, bérleti díjak, hirdetés, oktatás)
Egyéb szolgáltatások költségei (hatósági szolgáltatási díjak, biztosítási díj)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések (jóléti, kulturális költségek)
Bérjárulékok (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi
hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Értékcsökkenési leírás (amortizáció): Az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai
kopásának, elhasználódásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Nem szabad
értékcsökkenést elszámolni a földterület, telek, telkesítés, erdő, képzőművészeti alkotás,
üzembe nem helyezett beruházások, „nullára leírt” eszközök után. Az értékcsökkenési leírás
nem más, mint az értékcsökkenés elszámolása költségként. Tehát az értékcsökkenés olyan
költség, mely nem jelent kiadást.
Időarányos leírás: Alkalmazásakor az idő múlása és az elhasználódás között valamilyen
összefüggést feltételezünk. Ez az arányosság lehet lineáris (egyenes arány) – az elszámolható
értékcsökkenés minden évben azonos. Degresszív leírás esetén az évente elszámolható
értékcsökkenés évről évre csökken. Teljesítményarányos leírás: Ennél a módszernél az
értékcsökkenést az eszköz teljesítményétől „tesszük függővé”. Kiválasztjuk az eszközre
jellemző teljesítményegységet (db, kg, üzemóra, km), majd megállapítjuk az egy
teljesítményegységre vonatkoztatott leírási normát (Ft/telj.egység). Az éves értékcsökkenés
így egyenlő lesz a leírási norma és az adott év tényleges teljesítményének szorzatával.
Közvetlen költség: Az a költség, amelyről a ráfordítás időpontjában megállapítható, hogy
melyik terméket milyen arányban terhel. A közvetlen költségek körét a vállalati önköltségszámítási szabályzatok tartalmazzák részletesen.
Közvetett költség: Az a költség, amelyről a ráfordítás pillanatában nem lehet egyértelműen
megállapítani, hogy melyik terméket és milyen arányban terhel. A közvetett költségekkel
elsősorban költséghelyeket terhelik, majd innen osztják fel különféle módszerekkel a termékre
(termékekre). A termelés méretével, a hozamok nagyságával, a kapacitás kihasználásával való
összefüggés alapján megkülönböztetünk: állandó költségeket és változó költségeket.
Állandó költségek:
Azok a költségek, amelyek egy bizonyos határig függetlenek a termelés méretétől, a hozamok
nagyságától és a kapacitás kihasználásától. Egy bizonyos határ után azonban ugrásszerűen
megnőnek. (pl.: időarányos amortizáció, bérleti díj, biztosítási ktg.) Követendő magatartás a
költségtakarékossági elv.
Változó költségek: A termelés volumenének változásával együtt változik. Követendő
magatartás: költségoptimalizálás. A változás és a változó költség változása közötti viszony
alapján (milyen a változás jellege) megkülönböztetünk:
A progresszíven változó költségnél nagyobb arányban nő a költség, mint a termelés
volumene. (pl.: Ünnepnapokon a kifizetett bérköltség.)
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Az arányosan változó költségnél ugyanakkora arányban nő a költség, mint a termelés
volumene. (alapanyag beszerzés 1 kg körte 120 Ft- 5 kg körte 600 Ft.)
A degresszíven változó költségnél a változó költség kisebb arányban nő, mint a termelés.
(fogalomtól függő jutalék, melynek mértéke degresszíven változik.
Önköltség: egységnyi termékre eső költség. Azaz összes költség : hozam mennyisége

A ráfordítások hatékonysága az egységnyi ráfordításra jutó hozam mennyiségével mérhető.
Számítása:

Hozam

v. Output

Ráfordítás

v. input

Kifejezhető az egységnyi hozam eléréséhez szükséges ráfordítás mennyisége is. Ezt
Ráfordítás

Igényességi mutatóknak hívjuk.

Hozam

Gazdaságosság:
A gazdaságosság egy relatív hatékonysági mutató, melyet önmagában nem értelmezhetünk. A
gazdaságosabb termelés a ráfordítások hatékonyságát javítja, de mivel a jövedelemmel nincs
közvetlen kapcsolatban, nem garantálja a jövedelmező gazdálkodást.
Kétféle gazdaságossági mutatószámmal ismerkedünk meg. Az egyik az önköltség, a másik a
munkatermelékenység.
Az önköltség: Egységnyi hozamra, termékre, vagy szolgáltatásra jutó termelési költség.
Önköltség =

Termelési

költség

Hozam

Közvetlen önköltség =

Összes

közvetlen

költség

Hozam

A saját termelésű készletek, saját vállalkozásban végzett beruházások (teljesítményértékek)
számbavétele közvetlen önköltségen kell, hogy történjen.
Teljes önköltség =

Összes

termelési

költség

Hozam

Munkatermelékenység: az emberi munka eredményességét, az élő munka hatékonyságát,
jövedelemtermelő képességét fejezi ki. Általánosságban az egységnyi munkaráfordítással
elérhető termék vagy szolgáltatás mennyiségével, hozammal fejezhető ki. Természetesen
számítható e mutató reciproka is – munkaigényesség – mely az egységnyi hozam
előállításához szükséges munkamennyiséget jelenti
.
Termék

Munka

munka

Termék
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-

Közvetlen mutatói (a felhasznált munka mennyisége és a végtermék közötti
kapcsolatot fejezik ki.)
Közvetett mutatók: (a kapacitás kihasználást fejezik ki) pl.: 1 dolgozóra jutó szobák
száma, olyan közvetett részmutatók, melyek nem fejezik ki a munkaerő
termelékenységet, de jelzik az ellátottságot (közvetetten a hatékonyságot).

Jövedelmezőség: A jövedelmezőségi mutatók a jövedelemnek valamilyen vetítési alaphoz
viszonyított, százalékban kifejezett arányát mutatják. A vetítési alaptól függően beszélhetünk
költségarányos -, árbevétel arányos-, eszközarányos jövedelmezőségi mutatókról. Ezek a
mutatószámok abszolút értelmű kategóriák.
Költségarányos jövedelmezőségi mutatók:
Jövedelemr

Eredmény

áta 

Termelési

költség

Veszteség esetén a számlálóban a termelési értéket használjuk. Így a 100 Ft termelési
költségre jutó termelési értéket határozzuk meg.

Költségszi

nt 

Termelési
Termelési

költség

Költségszint =

Ért.közvet

érték

len költsége

Árbevétel

Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók:
Profitráta =

Eredmény
Árbevétel

Eredmény lehet:
Üzemi tevékenység eredménye
EBIT: adózás és kamatfizetés előtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény
Fedezeti hányad =

Fedezeti

összeg

Árbevétel

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók:
Adózott

ROA mutató /Eszközarányos megtérülés 

Átlagos

profit

eszközérté

k

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:
ROI mutató /lekötött tőkearányos nyereség/



Adózott
Lekötött

profit
átl.t ő

Lekötött átlagos tőke = Nettó forgótőke átlaga + Befektetett eszközök
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értékének átlaga
ROE /saját tőke arányos megtérülés/



Adózott
Saját

profit
t. átlaga

Forgóeszközök:
Azok a termelési célú eszközök, amelyek egy termelési folyamatban
vesznek részt, értékük teljes egészében átmegy az új termék értékébe, vagy elszámolásuk
könnyebbsége miatt a forgóeszközök soroljuk ezen eszközöket. Egyedi értékük <50 ezer Ft.
Forgótőke: A forgóeszközök körforgásának folyamatában, egy adott időszakra vonatkozóan,
a folyamatos termelés biztosítása érdekében, a termelési folyamatok és a termelés
szervezésének sajátosságai által meghatározottan, állandóan megjelenő vagy jelenlévő
forgóeszköz-féleségek összessége, illetve azok gyüjtő megnevezése.
Idényszerűen jelentkező forgóeszközök: A forgóeszközök azon állománya, amelyek a
forgótőkén felül jelentkeznek.
Forgóbefektetés: Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azon állományértéke, amely a
folyamatos termelés indulásától a megtérülésig (árbevétel realizálásáig) felmerül.
Nettó forgótőke: A forgótőkének az a hányada, amit hosszú lejáratú, vagy lejárat nélküli
forrásokkal kell finanszírozni. (A mérleg adatai alapján számítjuk ki)
A forgóeszközök hatékonyságának mutatói:
Forgások száma = Forgalom / átlagosan lekötött FE vagy Készletérték
Forgalom lehet: Anyagfelhasználás, árbevétel, ért. közvetlen költsége a
készletek esetében. Forgóeszközök esetében a forgalom az árbevétel
Forgási idő = Időszak napjainak szám / forgások száma
vagy
Forgási idő = (Átlagos készletérték * időszak napjai)/ Forgalom
Forgóeszköz igényesség = átlagos FE vagy Készletérték / Forgalom
(A Forgalom ebben az esetben csak az árbevétel lehet)
Logisztika: Az a vállalati tevékenység, mely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan
lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek
megfelelő mennyiségben és min őségben és választékban rendelkezésre álljanak
Logisztikai rendszer: Az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó
információk és irányítási struktúrák rendszere
Készletgazdálkodás: Az anyagok felhasználásig, illetve a termékek értékesítéséig történő
raktározás, tárolás és a kapcsolódó információs és irányítási folyamatokat foglalja magában.
Törzs vagy minimális készlet: Az a készletszint, amely alá a készlet nem csökkenhet.
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Jelző készlet: A törzskészlet és az utánpótlási idő alatti készletfogyás összege.
Folyó készlet: Két utánpótlási idő alatti készletfogyás.
Maximális készlet: A biztonsági készlet és a folyókészlet összege.
Átlagkészlet: A biztonsági készlet és a folyókészlet 50%-a
Befektetett eszközök: Azok az erőforrások, amelyek a vállalat működését tartósan, egy éven
túl szolgálják, több termelési folyamatban vesznek részt, értéküket fokozatosan adják át az új
termék értékébe. Egyedi értékük >50 ezer Ft
Beruházás: A befektetett eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadásokat
nevezzük beruházásnak.
Innováció lényege:
- új termék előállítása
- új technológiai eljárás bevezetése,
- a vállalat szervezeti rendszerének megújítása,
- tágabb értelmezésben a marketing stratégia is része az innovációnak
Az innovációs lánc elemei:
- piackutatás, marketing,
- kutatás-fejlesztés (K+F tevékenység)
- beruházás,
- termelés,
- piaci bevezetés, értékesítés
Alapberuházás: a beruházási cél megvalósulását közvetlenül szolgálja pl. épület +
berendezések
Járulékos beruházás: az alapberuházás rendeltetés szerinti működését
önmagában nem funkcionál, pl. környezetvédelmi beruházás

biztosítja, de

Kiegészítő /kapcsolódó beruházás: az alapberuházáshoz kapcsolódó, de önmagában is
üzemeltethető
A beruházás költsége:

Befektetett eszközök aktivált értéke
+ Forgótőke(Egyszeri forgóeszköz-szükséglet)
= Összes egyszeri ráfordítás

A beruházások dinamikus hatékonysági mutatói
1/Nettó jelenérték (NPV)
Az NPV egy különbség jellegű mutató. A beruházásokra értelmezve azt fejezi ki, hogy a
beruházás tervezett élettartama alatt, a képződő pénzáramok diszkontált értékéből levonva a
kezdő pénzáramot, mekkora lesz a beruházás hozama. Az elmondottaknak megfelelően tehát
adódik az alábbi összefüggés
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n



N P V   C0 

t1

Ct
(1  r )

t

ahol
C0 = a beruházás egyszeri ráfordítása
Ct = a beruházás pénzárama
2) A belső megtérülési kamatláb (IRR)
Beruházások, projektek megtérülésénél az IRR - mutató azt a kamatlábat jelöli, amellyel
diszkontálva, a beruházás NPV-jének értéke zérus. Tehát a már ismert összefüggés alapján
felírható az alábbi formula
n

NPV

C



 C 0 

t

(1  r )

t 1

t

azaz
n

0  C 0 


t 1

C

t

(1  IRR )

t

Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy az IRR mutató nem feltétlenül vezet jó döntéshez.
Vannak esetek, amikor a döntéseket csak az NPV alapján szabad meghozni.
3) A jövedelmezőségi indexet (PI) .
n


PI 

t1

Ct
(1  r )

t

.

C0
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése

01

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02

Exportértékesítés nettó árbevétele

Előző
időszak

Előző
időszak
módosításai

Tárgyidőszak

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

I.
03

Saját termelésű készletek állományváltozása

04

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)

III.

Egyéb bevételek
- ebből: visszaírt értékvesztés
05

Anyagköltség

06

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07

Egyéb szolgáltatások értéke

08

Eladott áruk beszerzési értéke

09

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

IV.
10

Bérköltség

11

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12

Bérjárulékok

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások
- ebből: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)

A.
13

Kapott (járó) osztalék és részesedés

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott
15

Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége
- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

16

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.
- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

17
VIII
.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

IX.

20

Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)
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B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C. +-D.)
Adófizetési kötelezettség

XII.

ADÓZOTT EREDMÉNY ( +-E. - XII.)

F.

G.

22

Eredménytart.igénybevétele osztalékra, részesedésre

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F + 22 - 23)
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MÉRLEG
A tétel megnevezése
1.

A.

2.

1.

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

4.

2.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

5.

3.

Vagyoni értékű jogok

6.

4.

Szellemi termékek

7.

5.

Üzleti vagy cégérték

8.

6.

Immateriális javakra adott előlegek

9.

7.

Immateriális javak értékhelyesbítése

II.
1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

2.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

3.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

4.

Tenyészállatok

15.

5.

Beruházások, felújítások

16.

6.

Beruházásokra adott előlegek

7.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

17.
III.

1.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

2.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

3.

Egyéb tartós részesedés

22.

4.

23.

5.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

6.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

7.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

B.

Forgóeszközök (27+34+40+45)
I.

KÉSZLETEK (28-33)

28.

1.

Anyagok

29.

2.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

3.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

4.

Késztermékek

32.

5.

Áruk

33.

6.

Készletre adott előlegek

34.

II.

KÖVETELÉSEK (35-39)

35.

1.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36.

2.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

3.

38.

4.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal
szemben
Váltókövetelések

5.

Egyéb követelések

39.
40.

III.

ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)

41.

1.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

2.

Egyéb részesedés

43.

3.

Saját részvények, saját üzletrészek

4.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

44.
45.

200..

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)

19.

27.

mód.

TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)

11.

26.

Tárgyidőszak

IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)

3.

18.

Előző
idősz.

Befektetett eszközök (2+10+18)
I.

10.

Előző
időszak

IV.

PÉNZESZKÖZÖK (46-47)

46.

1.

Pénztár, csekk

47.

2.

Bankbetétek
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48.

C.

Aktív időbeli elhatárolások (49-51)

49.

1.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

50.

2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51.

3.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)
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A tétel megnevezése
53.
54.

D.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

57.

III.

TŐKETARTALÉK

58.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

59.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

60.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

61.
E.

2012.

Céltartalékok (63-65)

63.

1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

3.

Egyéb céltartalékok

F.

67.

Kötelezettségek (67+71+80)
I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)

68.

1.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.
70.

2.
3.

Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz.sal szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

71.

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)

72.

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

2.

Átváltatoztatható kötvények

74.

3.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

5.

Egyéb hosszúlejáratú hitelek

77.

6.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

7.

Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk.sal szemben

8.

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek

79.
80.

III.

81.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)
1.

82.

Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az átváltoztatható kötvények

83.

2.

Rövid lejáratú hitelek

84.

3.

Vevőtől kapott előlegek

85.

4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)

86.

5.

Váltótartozások

87.

6.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben

88.

7.

Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással

8.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

89.
G.

Passzív időbeli elhatárolások (91-93)

91.

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

3.

Halasztott bevételek

94.

mód.

ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II.

90.

Tárgyidőszak

JEGYZETT TŐKE

56.

66.

Előző
idősz.

Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)
I.

55.

62.

Előző
időszak

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)
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