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Előszó 
 

Az Üzleti tervezés ismeretanyaga az MSc képzésben mondhatni az egyik legfontosabb 

tantárgy. A szerzők nem kívánják ezt bizonyítani, mivel a T. Hallgatónak bőven lesz alkalma 

erről meggyőződnie. Mégis, mért állítható ez? A kérdés megválaszolásánál fontos 

szempontként kell figyelembe venni, hogy a gazdasági agrármérnökkel szemben 

megfogalmazott követelményeknek való megfelelés, az ismeretanyag jártasság és készség 

szintű elsajátítása, az ezekhez kapcsolódó kompetenciák kifejlesztése, nem képzelhető el 

önálló és team munkában való hallgatói munkavégzés nélkül. E követelmények teljesítéséhez 

nyújt kiváló lehetőséget egy üzleti terv elkészítése. Ami a legnagyobb nehézséget jelenti, az 

elemi ismeretek felhasználása egy adott probléma megoldásához. Ez feltételezi a 

problémafelismerő, szintetizáló képesség meglétét. Ennek fejlesztéséhez a tantárgy gyakorlati 

foglalkozásainak feladatai, a Modell Kft. üzleti tervének elkészítése, kiváló lehetőséget 

teremt. A tananyag összeállításánál – a hallgatókkal szemben megfogalmazott 

követelményeknek való megfelelés, a kapcsolódó kompetenciák fejlesztése céljából – 

központi kérdésnek a Hogyan? oktassunk kérdést tekintettük. Ennek alárendelten az 

elsajátítandó ismeretanyagot, az alábbi szempontokat figyelembe véve dolgoztuk ki: 

 

 az oktatandó ismeretanyagot alapvetően nem horizontálisan, hanem vertikálisan – azaz 

mélységében – differenciáltuk, az ok-okozati összefüggésekre, azok feltárására 

helyeztük a hangsúlyt; 

 fontos szerepet kap az önálló hallgatói munkavégzés, amelyet differenciáltan, részben 

egyéni, részben team munkában kell megoldani; 

 a hallgatói önálló munkavégzést célzottan megfogalmazott esettanulmány/ok/ra 

alapozva biztosítjuk; 

 igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy az önálló munkákat a hallgatók önálló előadás 

keretében, prezentációval összekötve ismertessék. 

 

A fentiekben említett szempontok, elvek rajzolták ki azt a mozgásteret, amely keretek között a 

jegyzet ismeretanyagát lehatároltuk, az ismeretanyag-átadásának módszereit rögzítettük. 

Mivel alapvetően nem új ismeretanyagra van szükség, az egyes tervezési feladatoknál adott 

esetben csak utalunk a kapcsolódó ismeretanyagra és az elméleti jegyzetre. (A Mit? Miért? és 

Hogyan? kérdések megválaszolása, az ok-okozati összefüggések részletes feltárása az Üzleti 

terv algoritmusa c. segédletben található meg). Az ismeretanyag feldolgozása gyakorlati 

órákon történik, tanári irányítás mellett. Az üzleti tervet – a megfogalmazott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően – team munkában kell önállóan elkészíteni és a 

megadott határidőre leadni, prezentáció keretében megvédeni. A hallgatók rendelkezésére áll 

a kidolgozás algoritmusa, és az üzleti terv egyes tartalmi elemeinek munkalapja. (Ezek a 

mellékletben találhatók, adott esetben feltüntetve a feladat maximális terjedelmét is, ami nem 

léphető túl.) Ami a vázolt koncepció és megvalósítás között lényeges eltérést okozhat – és ez 

a későbbiekben azt is eredményezheti, hogy koncepciónkat átdolgozzuk – az, az általunk 

feltételezett hallgatói és a tényleges aktivitás, az önálló munkavégzéshez való kedv, stb. Az 

elvárt hatékonyság biztosítása tehát feltételezi, hogy valamennyi eleme az elvárt színvonalon 

kell, hogy legyen. Várjuk tehát, az önálló hallgatói munkához való aktív hozzáállást, az 

érintettek őszinte kritikáját, pozitív és negatív észrevételeit egyaránt. A célok maradéktalan 

megvalósítása igazi csapatmunkát feltételez, ezért minden érintettnek jó munkát kívánunk. 

 

Keszthely, 2012. november 30. 

a Szerzők 
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1. Az üzleti terv helye a tervezés rendszerében, készítésének folyamata 
 

 

A vállalat és környezet közötti kölcsönhatások miatt, a környezet változásaihoz való 

eredményes alkalmazkodás érdekében, nem lehet nélkülözni azt a gazdasági jellegű 

cselekvési programot, amely hosszabb távra szólóan is tartalmazza a vállalat jövőjére 

vonatkozó elképzeléseket, a stratégiai célokat. E cselekvési program írásos formában való 

elkészítése az üzleti terv. Tehát, az üzleti terv a vállalat stratégiai célja megvalósításának 

konkrét időtávra kimunkált cselekvési programja. Az üzleti tervezési folyamat 

eredményeként jön létre, melynek során rögzítésre kerülnek – szöveges és számszerűsített 

formában – az adott időtávra szólóan (maximum 5 év): 

 

 az elérendő célok, 

 a megoldandó feladatok, 

 a megvalósításhoz szükséges külső és belső erőforrások, 

 a megvalósítás külső és belső lehetőségei és 

 a várható eredmény. 

 

Az üzleti terv helyét a stratégiai tervezés rendszerében az 1. ábra szemlélteti. Az ábra alapján 

látható, hogy az üzleti terv tartalma végső soron a stratégiai cél elérését szolgáló konkrét 

projektre vonatkozik. A stratégiai cél viszont a vállalat szűkebb és tágabb környezetébe 

ágyazottan került megfogalmazásra. A továbbiakban az üzleti terv fogalmát abban az 

értelemben használjuk, amikor annak elkészítése, illetve tartalma a stratégiai cél 

megvalósítását szolgálja és külső források – támogatás, hitel – igénybevételére is sor kerül. 

 

Ismert, hogy az üzleti tervet többféle célból is készíthetjük. Belátható, hogy az üzleti terv 

tartalma, részletezettsége, az üzleti tervvel szemben megfogalmazott követelmények a 

kapcsolódó céloknak megfelelően eltérnek egymástól. A saját célra készült üzleti tervek 

részletezettsége mélyebb lehet, vagy ennek ellenkezője sem kizárt, attól függően, hogy mit 

kívánnak, vagy mit kell hangsúlyozottan kezelni. Máshová kell a hangsúlyt helyezni akkor, ha 

egy idegen olvasó – hitelkérelmünket elbíráló pénzintézeti, vagy pályázatunkat bíráló 

szakember – számára kell érthetővé tenni, és meggyőzni őt stratégiai céljaink szakmai 

megalapozottságáról, annak jövedelmező voltáról. A külső érintettek számára készült üzleti 

terv esetében nem elhanyagolható szempont a terv megjelenítése, annak külső formája sem. 

Célszerű az olyan megjelenítés, amely az olvasóban szimpátiát kelt, igényességről tanúskodik. 

Fontos szempontként célszerű figyelembe venni, hogy az üzleti tervet úgy kell elkészíteni, 

hogy az megfeleljen annak a célnak, amiért, illetve akinek készítjük. 

 

A különböző céloknak megfelelő üzleti tervek közös pontjai, azok tartalmi részeiben 

jelölhetők meg. A tartalmi részek tehát alapvetően ugyanazon információkat hordozzák, de 

azokat – a céltól függően – differenciáltan, eltérő formai keretek között és eltérő 

részletezettséggel dolgozzák fel. Az üzleti terv nemcsak prognózis, hanem intézkedési terv is. 

azaz cselekvési program. Fontos annak hangsúlyozása, hogy az üzleti terv megvalósítását 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az eltérések okait fel kell tárni, ha kell, a szükséges 

módosításokat el kell végezni, a megváltozott körülményekhez igazítani. 
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1. ábra: A stratégiai tervezés folyamata: az üzleti terv helye a stratégiai tervezés rendszerében 
                      Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 
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2. Az üzleti terv tartalmi elemei 
 

 

Ahogy erre már az előző fejezetben utalás történt, az üzleti terv tartalmára és szerkezetére, 

terjedelmére vonatkozóan kötelező érvényű séma nincs. Irányadó a készítés célja és azok 

igénye, akik számára készül. Bocsó et.al (1999) szerint az üzleti terv tartalmának az alábbi 

kérdésekre kell választ adnia: 
 

 a tervkészítés időpontjában honnan indul a vállalkozás, 

 milyen adottságokkal rendelkezik, 

 hová, mennyi idő alatt és miért akar eljutni, 

 milyen eredménye lesz az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósításának, 

 hogyan, milyen eszköz- és forrás szükséglettel érhető el a kitűzött cél. 
 

Ha az üzleti terv külső források bevonását célozza meg, akkor a megválaszolandó kérdések az 

alábbiak: 
 

 milyen cél(oka)t szolgál a külső forrás, 

 milyenek a piaci lehetőségek, 

 hogyan történik a források felhasználása, 

 hogyan alakulnak a megtérüléshez kapcsolódó kondíciók, 

 milyen elképzelések vannak a környezet kedvezőtlen változásainak kivédésre. 
 

A fentiekben vázolt válaszok alapvetően meghatározzák az üzleti terv tartalmi részeit. Ezen 

tartalmi részek azonban eltérő hangsúlyúak lesznek, összhangban az üzleti terv 

rendeltetésével. Belátható, hogy pl. egy befektető számára kiemelten fontos kérdésként 

kezelendő a termék minősége, piaci helyzete, a gyártástechnológia korszerűsége stb., azaz a 

vállalati stratégia főbb elemeinek ismerete bír prioritással. A hitelt nyújtó pénzintézet viszont 

– nem figyelmen kívül hagyva az előzőekben felsorolt szempontokat sem – a megtérülési 

kondíciókat, a pénzügyi helyzet alakulását helyezi előtérbe. Az üzleti terv összetettségét, 

bonyolultságát befolyásoló tényezőként kell megemlíteni a vállalkozás méretét, piaci 

pozícióját, a piac jellegét és nagyságát, a piacon uralkodó viszonyokat is. Az üzleti terv 

felépítése tehát nagyon sokféle lehet. A kapcsolódó ismeretanyagot egy lehetséges üzleti 

terven keresztül tárgyaljuk. Vázlatosan, a lényeges tartalmi kérdésekre koncentrálva kerül sor 

az üzleti terv főbb tartalmi elemeinek ismertetésére a témához kapcsolódó forrásmunkák 

alapján (Bocsó et.al 1999.; Gyulai-Kresalek, 2002). 
 

Az üzleti terv az alábbi főbb tartalmi részekre bontható: 
 

1. Bevezetés 

2. Vezetői összefoglaló 

3. A forrásigény és forrásstruktúra bemutatása 

4. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

5. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

6. Működési terv (termelési terv 

7. Marketing terv 

8. Szervezeti terv 

9. Kockázatbecslés 

10. Pénzügyi terv 

11. Függelék 



 
 

9 
 

1. Bevezetés 

A vállalatra vonatkozó legfontosabb adatok rövid tömör összefoglalása, tartalma, a 

vállalat neve, címe, elérhetősége (telefon, fax-száma) a tulajdonosok neve, címe, 

elérhetősége, tulajdonosok részesedési arányai, a menedzsment adatai, a vállalkozás 

alapításának (cégbejegyzés) éve, rövid történeti bemutatása, a vállalkozás működési köre 

(jellege), a vállalkozás tőke, hitel és működési pénzigénye, a terv bizalmas kezelésére 

vonatkozó igény megfogalmazása.  

 

2. Vezetői összefoglaló 

A komplex üzleti terv valamennyi elemének kidolgozása után célszerű ezt a részt 

elkészíteni. Végső soron az üzleti terv szintézisét adja. Tömören, lényegre törően, az 

üzleti terv valamennyi részére kiterjedően, a jövőre vonatkozóan emeli ki a legfontosabb 

kérdéseket, a tervezett finanszírozási módot, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kondíciókat 

stb. 

 

3. A forrásigény és forrásstruktúra bemutatása 

A tervezett projekt forrásigénye összegének és struktúrájának bemutatását tartalmazza 

részletes bontásban, a hitelkondíciók és tervezett pénzáramok, stb. feltüntetésével. 

 

4. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

Ismert, hogy a vállalat szűkebb s tágabb környezetével egyaránt szoros kapcsolatban van. 

A vállalat számára tehát nem lehet közömbös, hogy milyen versenytársakkal kell 

felvennie a versenyt. Az iparág fogalmán azon, egymással versenyben lévő vállalatok 

csoportját értjük, amelyek ugyanazon vásárlók igényeit elégítik ki, ugyanazon vagy 

hasonló termékeikkel. Az iparágelemzés tehát arra irányul, hogy a jövőt illetően hogyan 

alakul az iparág piaca. A kérdés megválaszolása komplex elemzés segítségével történhet 

csak, valamennyi kapcsolódó kérdés vizsgálatára ki kell terjednie. Az elemzés 

elkészítésének főbb szempontjai az alábbiak lehetnek: 

 a makro környezet elemzése, 

 az iparág főbb jellemzői (a fejlődés bemutatása, dinamikája, trendje, a 

versenytársak bemutatása, a piac szegmentálása, az új termék helyzete, a piacra 

való behatolás és kilépés kilátásai stb.) 

 

5. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

A fejezet célja a vállalat olyan részletességű bemutatása, amely az érintettek számára 

világossá teszi, hogy mi a vállalat fő tevékenységi köre, milyen a gazdálkodás 

eredményessége, és mire vonatkozik a tervezett projekt. A fejezet tartalmi tagolása az 

alábbiak szerint készíthető el: 

 

A vállalatra vonatkozó adatok (1. melléklet) 

a/ Alapadatok: A vállalat neve, címe, jogi státusza. 

b/ A tulajdonosok adatai: A tulajdonosok neve, címe, az egyes tulajdonosok tulajdoni   

hányada. 

c/ A foglalkoztatottak adatai: Alkalmazottak és fizikai dolgozók létszáma, teljes- és 

részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma. 

d/ Pénzügyi információk a vállalatról: Az elmúlt három évre vonatkozóan az 

eredménykimutatás, forrásképződés, mérleg, a kapcsolódó fontosabb pénzügyi 

mutatószámok közlése. 
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A vállalat üzleti tevékenységének bemutatása: 

A vállalat termékeinek, szolgáltatásainak leírását tartalmazza ez a rész. Részletesen be kell 

mutatni a termék(ek), szolgáltatások funkcionális jellemzőit (előnyök, hátrányok). Ezeket 

a jellemzőket a fogyasztó szempontjából vizsgálva kell megfogalmazni. 

 

6. Működési terv (termelési terv) 

Az üzleti terv e tartalmi eleme az előállítandó termék(ek) vagy szolgáltatások termelési 

folyamatának bemutatását tartalmazza. Fontos mérlegelési szempont kell, hogy legyen a 

termelési folyamat bemutatásának részletessége. A tartalom annak is függvénye, hogy a 

vállalat kereskedelmi vagy termelő tevékenységet végez-e. Ha a vállalat termelő 

tevékenységet folytat, a terv-részt termelési tervnek, a kereskedelmi, szolgáltatási 

tevékenységet végző vállalat esetében kereskedelmi tervnek hívjuk. Ezeknek a terveknek 

szintén nincs általánosan elfogadott sémája. A tevékenységtől függően a főbb tartalmi 

elemek az alábbiak lehetnek: 

 

(A) Termelési terv esetében: 

A gyártási folyamat bemutatása: 

 az alkalmazott termelési módszerek, 

 szükséges erőforrások (gépek, berendezések, munkaerő), 

 inputok beszerzése (fontosabb szállítók megnevezése), 

 a gyártás költségeinek alakulása, 

 a rendelkezésre álló kapacitások, 

 jövőbeni erőforrás-igény, 

 innovációs programok (licencek, know how-ok) 

 A fontosabb alvállalkozók bemutatása 

(B) Kereskedelmi terv esetében: 

 az árubeszerzés módja, 

 az alkalmazott készletgazdálkodási rendszer, 

 a szükséges készletszintek, ezek költségei, 

 a rendelések nyilvántartási rendszere, 

 az alkalmazott logisztikai rendszer, 

 az értékesített áruk kiszerelésének, csomagolási módjának ismertetése. 

 

7. Marketing terv 

Általánosan elfogadott, hogy a marketing terv – a pénzügyi terv mellett – az üzleti terv 

legfontosabb része. Annak bemutatása a cél, hogy a tervezett eredményt milyen 

marketing-stratégiával kívánjuk elérni. Ennek megfelelően ez a rész bemutatja a piaci 

helyzetre vonatkozó elemzés eredményeit, és erre alapozva a kidolgozott marketing tervet. 

A terv-rész főbb tartalmai elemei az alábbiak lehetnek: 

 

a/ A piac és a lehetőségek jellemzése: 

Tartalmazza a várható keresletet, a célpiacokat, az egyes piaci szegmensek 

jellemzőit és azok jelentőségét a vállalat szempontjából. 

b/ A külső tényezők és versenytársak bemutatása: 

Ebben a részben ki kell térni az eredmények alakulását leginkább befolyásoló 

külső tényezők ismertetésére. Kiemelten kell kezelni a legfontosabb 
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versenytársakat, a versenytársak pozícióit, erős és gyenge pontjaikat, piaci 

részesedésüket, mint az egyik legfontosabb kockázati tényezőt. 

c/ A vállalat marketingstratégiájának bemutatása: 

A tartalmi részben azt kell összefoglalni, hogy a stratégiai időtávon belül a vállalat 

hogyan kívánja alkalmazni a marketing eszközrendszerét, milyen 

marketingstratégiát kíván alkalmazni.  

d/ Az értékesítési prognózis: 

Az árbevétel tervezett növekedését kell ebben a részben számszerűsíteni. Ezen 

túlmenően ki kell térni a piaci részesedés mértékének változására 

termékcsoportonkénti és fogyasztói csoportok szerinti bontásban. 

e/ Kiegészítő információk: 

Célszerű a marketing tervhez olyan kiegészítő anyagokat csatolni, amelyek 

alátámasztják az előzőekben vázoltakat, pl.: megkötött beszállítói szerződések, 

szakágazati tanulmányok stb. 

 

8. Szervezeti terv 

A vállalat eredményes működése szempontjából fontos tényezőként kell kezelni annak 

társasági- és tulajdonformáját is, ami egyben meghatározó eleme a vállalat 

vezetésszervezeti rendszerének is. A szervezeti formára vonatkozó információkat 

célszerű szöveges és organogram formában is megadni. Szöveges formában célszerű 

vázolni a döntési szinteket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a kapcsolódó munka- 

és felelősség megosztás szempontjait. Értékelést kell adni arra vonatkozóan is, hogy a 

vezetésszervezeti rendszer összhangban van-e a megfogalmazott célokkal, hogy milyen 

garanciákat jelent a stratégiai célok megvalósításához, a vállalat eredményes 

működéséhez. Ki kell térni a vállalat személyzeti politikájára és stratégiájára is, azaz 

foglalkozni kell az alkalmazottak kiválasztásával, képzésével és továbbképzésével, a 

vállalatnál alkalmazott érdekeltségi és ösztönzési rendszerrel. A szervezeti tervnek tehát 

olyan információkat kell tartalmaznia, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy ki 

irányítja és milyen szervezeti formában a vállalatot, ki kell derülnie annak, hogy milyen 

a vállalat humán erőforrás stratégiája. 

 

9. Kockázatbecslés 

Fontos követelmény az üzleti tervvel szemben, hogy reális és meggyőző legyen. Ehhez 

viszont szervesen hozzátartozik az is, hogy a vállalat felismerje azokat a kockázati tényezőket, 

potenciális veszélyforrásokat, amelyekkel a megfogalmazott célok eléréséhez vezető úton a 

vállalatnak számolnia kell. Csak ezek ismeretében lehet ugyanis azon stratégiát 

megfogalmazni és kidolgozni, amellyel a vállalat számára kedvezőtlen hatásokat mérsékelni 

lehet. A terv-rész lényeges tartalmi eleme tehát a kapcsolódó kockázati tényezők felsorolása, 

és a követendő cselekvési alternatíva felvázolása. A kockázati elemek sokfélék lehetnek. Más 

kockázati elemekkel kell számolni egy induló vállalatnak (pl.: piacra történő bejutás, vevőkör 

biztosítása stb.), mint egy régóta működőnek. Könnyen belátható az is, hogy egy tőkeerős 

nagyvállalat lehetőségei merőben mások, mint egy kevésbé tőkeerős kisvállalaté.  

 

10. Pénzügyi terv 

Az üzleti terv elengedhetetlen részét képezi. A megfogalmazott célkitűzések pénzügyi-

gazdasági szempontú bemutatását tartalmazza. Részben az előző fejezetek számszaki 

összefoglalására, részben azok kiegészítésére szolgál pénzügyi szempontból. A 

potenciális befektetők számára arról ad információt, hogy a vállalkozásba történő 

befektetéstől milyen hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani. A hitelezők számára 

az üzleti terv pénzügyi része az, amely információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a 
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törlesztés és kamatfizetés folyamatossága, megalapozottsága mennyire biztosított. 

Tartalmi tagolása az alábbi lehet: 

 

 Költség- és jövedelemterv (eredményterv); 

 Pénzforgalmi terv; 

 Mérlegterv; 

 Cash flow terv; 

 Egyéb pénzügyi információk (fedezeti pont elemezés, pénzügyi helyzetet 

bemutató mutatószámok stb.). 

 

11. Függelék 

Általános gyakorlat, hogy az üzleti terv adott részében hivatkozunk azon dokumentumokra, 

amelyek a függelékben vannak elhelyezve. Ezen dokumentumok a terv megalapozottságát, 

a vállalat gazdasági helyzetét, az egyes szöveges részeket támasztják alá, segítik az üzleti 

terv kedvező elbírálását (pl. a vállalat legfontosabb pénzügyi kimutatásai az előző 2-3 évre 

vonatkozóan, a vállalatra vonatkozó SWOT elemzés, a vezetők szakmai önéletrajza stb.). 
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3. Az üzleti terv készítése 
 

 

3.1. A „MODELL Kft.” bemutatása, státusz adatai 

 

A „MODELL Kft.” a ”Gyöngyszem” kistérségben található. Az Esettanulmányban a 

kistérség adottságai és a kistérség operatív programja ismert, a generált projektek ismertek. A 

„MODELL Kft.” a kapcsolódó stratégiai tervekbe rögzítetten kívánja fejleszteni és 

korszerűsíteni a termesztéstechnológiáit. Mivel egyre nagyobb igény jelentkezik, a 

környezetet kímélő precíziós technológiák, és a helyi tejtermékek iránt, a „MODELL Kft.” 

tulajdonosai jelentős fejlesztést akarnak megvalósítani. E fejlesztés két területet érint: 

 

 A precíziós technológiai alkalmazása iránt, a kistérségben jelentkező igény 

kielégítése. 

 Az 50 férőhelyes tehenészeti telep jelenlegi 35 db tehén és szaporulata állatállomány 

fejlesztése a telep kapacitásának mértékéig. 

 

„A „MODELL Kft.” jelen időszakig csak növénytermesztéssel foglalkozott. A 

termesztéstechnológiák színvonala a térségben mondhatni a legkorszerűbb. Az 

eszközellátottság minden szempontból maximálisan megfelel a szakmai szempontoknak. A 

talajok – a korábbi évek gyakorlatának eredményeként – tápanyag szolgáltató képessége jó, 

megteremti a lehetőségét a precíziós technológiák alkalmazásához. A kapcsolódó 

talajvizsgálati eredmények, a táblák tápanyagtérképe a hozamtérképek rendelkezésre állnak. 

A precíziós technológiák bevezetésének feltételei adottak a növényvédelem területén is. Ezt 

egy tavalyi évben elnyert pályázati forrással sikerült biztosítani. A jövőt illetően fontos 

szempontként kezelendő a kistérség mezőgazdasági vállalkozásainak igénye a precíziós 

növényvédelmi technológiák szolgáltatás címén történő igénybevételére. A kapcsolódó 

felmérés alapján mintegy 3050 ha halmozott igény jelentkezik, a szolgáltatás maximális ára 

3300 Ft/ha. Ewz az ár azt jelenti – ebben az esetben -, hogy ennél magasabb áron a 

szolgáltatást nem vennék igénybe.  

 

A családi kapcsolatok változása miatt – az idősebb fiú megházasodott és felesége örökölte a 

tehenészeti telepet, ami a „MODELL Kft.” tulajdonába került. A telep kapacitása 50 db tehén 

és szaporulata. A telepen jelenleg 35 db tehén és szaporulata található. A közeljövő stratégiai 

céljai között szerepel a tehénlétszám emelése 50 db-ra. Stratégia cél a tehenészet 

jövedelemtermelő képességének javítása, és egy tejfeldolgozó üzem létesítése. Ez utóbbi a 

helyi lakossági igények saját üzleten keresztül történő kielégítését szolgálná. Ezen túlmenően 

folyamatos igény jelentkezne a tej és tejtermékek iránt egyes intézmények (óvoda, iskolai 

menza, idősek otthona, helyi élelmiszerbolt stb.) részéről is. A tejfeldolgozó üzem és a saját 

értékesítés feltételeinek megteremtésére a tehénlétszám felfutása után kerülne sor, a terv 

szerint a beruházás a 3. évben kezdődik.”  

 

A tulajdonosok Önöket kérték fel – mint az „OKOSOK Kft.” szaktanácsadással és 

pályázatírással foglalkozó alkalmazottait - az üzleti terv elkészítésére. Tervezési feladatként 

jelentkezik tehát, - a stratégiai célokkal összhangban - a „MODELL Kft” üzleti tervének 

elkészítése. A Kft.-re vonatkozó főbb adatokat az 1. és 2. táblázatok tartalmazzák. Az üzleti 

terv kidolgozásánál az ÁFA-val kapcsolatos elszámolásokat figyelmen kívül hagyjuk. A 

melléktermékek tervezésétől – szalma, szerves trágya - azért tekinthetünk el, mert egy biogáz 

üzemmel rendelkező vállalkozó – a kötött szerzősében rögzített feltételeknek megfelelően – 

rendezi a Kft. számára. Tehát e termékeket nem hozamoljuk, a szerves trágya esetében a 
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kapcsolódó ráfordításokkal sem tervezünk.  

 

A terv első évének kidolgozása a gyakorlati órákon, tanári irányítás mellett történik. A 

tervezésnél a tervkészítés folyamatát algoritmizáló Microsoft Office Excel programot 

használjuk. Az algoritmus ok-okozati összefüggéseinek magyarázata az algoritmus leírását 

tartalmazó Oktatási segédletben a hallgatók számára rendelkezésre áll. A 4. év tervét a 

hallgatók team munka keretében önállóan dolgozzák ki, és elkészítik a Kft. komplex üzleti 

tervét a megadott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. A komplex tervet 

kinyomtatva le kell adniuk. A számonkérés az üzleti terv megvédése lesz. Ennek keretében a 

hallgatók prezentációt készítenek és megvédik az üzleti tervet. A védésnél jelen lesz az a 

banki szakember, ahova a Kft. a hitelkérelmét beadja.   

 

A tervezésnél – például a költségek részletezése, stb. - nem minden esetben követjük 

pontosan a számviteli előírásokat. Fontosabbnak tartjuk azt, hogy az ok-okozati 

összefüggések a hallgatók számára lépésről-lépésre, a számok alapján is nyomon követhetők 

legyenek. Az első évre vonatkozóan valamennyi fontos tétel tervezését részletesen 

tárgyaljuk.” 

 

A „MODELL Kft.” 2005. január 15-én alakult, határozatlan időre, és 2005. január 15- 2005, 

január 29-ig elő-társaságként működött. 

 

 A cégjegyzék száma: Cg.15-o2-305270 

 A cégjegyzék kelete: 2005. január 30. 

 A társaság tagjai: 

 Nagy Benőné (szül. Spórolós Lujza) (Üzletrész 30%/ 

 Nagy Benő (Üzletrész 30%) 

 ifj. Nagy Benő (Üzletrész 20%) 

 ifj. Nagy Benőné (szül. Okos Piroska) (Üzletrész 20%) 

 A társaság fő tevékenységi köre: Mezőgazdasági tevékenység – növénytermesztés, 

és állattenyésztés, mezőgazdasági szolgáltatás. 

 A társaság kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, alanya a társasági 

adónak, az ÁFÁ-nak. 

 Üzleti eredményét a Számviteli törvény alapján összköltséges és forgalmi költséges 

eljárással egyaránt ki tudja mutatni, ennek megfelelően alakította ki számlarendjét, 

könyvvezetését. Az éves beszámolójában a gazdálkodás eredményét 

összköltségeljárással „A” változat szerint állapítja meg. Éves beszámolót készít a 

naptári évről december 31-i fordulónappal. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

 Az Sz Tv 14. § -nak megfelelően az értékelés a gazdasági tevékenység folytatásának 

elvéből indul ki, ehát következetesen alkalmazza a tényleges bekerülési, illetve 

előállítási értéket. 

 

Alkalmazott értékelési eljárások: 

 

 Befektetett eszközök: 

 A mérlegben a nettó értéken szerepelnek 

 

 Forgóeszközök: 

 A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek értékelésre. 

 A saját termelésű készletek értékelése közvetlen önköltségen történik. 

 A vevői követelések, a vevők által is elismert összegben kerülnek kimutatásra. 
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 Az egyéb követelések egyedileg értékelve teljes összegben szerepelnek a 

mérlegben. 

 A pénzeszközök, a bankszámlakivonatokkal, illetve a házipénztárról készült  

jelentéssel egyezően kerülnek kimutatásra. 

 

 Források: 

 A jegyzett tőke a társasági szerződéssel és a cégbírósági bejegyzéssel egyezően 

kerül kimutatásra. 

 Eredménytartalékba kerül – a taggyűlés határozata alapján - az előző évek 

adózott eredménye és a tárgyévi mérleg szerinti eredmény. 

 Tőketartalékba kerül a kapott vissza nem térítendő állami támogatás. 

 A szállítók, egyedileg, a Kft. által elismert összegben kerülnek kimutatásra. 

 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékelése a szállítókhoz hasonlóan 

történik. 

 

A társaság a tárgyi eszközök közül, a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár alattiakat az üzembe 

helyezéskor egy összegben amortizálja. Az ÉCS számításánál maradványértékkel számol. A 

„MODELL Kft.” –re vonatkozó státusz-adatokat az 1.;2.;3.;4. és 5. táblázatok tartalmazzák. 

 

FELADAT: A rendelkezésre álló adatok alapján pótolja a záró vagyon mérleg hiányzó 

adatait, és nyissa meg a tervév induló vagyonmérlegét. (Pótolni kell az 1. táblázat hiányzó 

adatait a rendelkezésre álló státusz-adatok és a 2. és 3. táblázatban szereplő adatokkal. Ezt 

követően meg kell nyitni az első tervév vagyonmérlegét is, amit a tervezéshez használni kell. 

Ez a vagyonmérleg a pénzügyi tervrész 56. táblázata lesz. 
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1. táblázat. A MODELL Kft.” vagyonmérlege(E Ft) 

 

Megnevezés 
t 0 

záró 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 248685 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 279 

I/1 Szellemi termékek 279 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 248406 

II/1. Ingatlanok 91674 

II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 105109 

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 8023 

II/4. Tenyészállatok 14000 

 II/5. Beruházások, felújítások 29600 

III. BBEFEKTETETT PÉNZÜGYI SESZKÖZÖK   

B FORGÓESZKÖZÖK 46339 

I. KÉSZLETEK 41439 

I/1. Anyagok  814 

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 34229 

I/3. Növendék, hízó és egyéb állatok 3473 

I/4. Késztermékek  2923 

I/5. Áruk   

II. KÖVETELÉSEK 3368 

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1124 

II/5 Egyéb követelések 2244 

III. ÉRTÉKPAPÍROK   

IV. PÉNZESZKÖZÖK 1532 

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 295024 

D. SAJÁT TŐKE 270056 

I. JEGYZETT TŐKE 102500 

III. Tőketartalék 88573 

IV. Eredménytartalék 62025 

VII. Mérleg szerinti eredmény 16958 

E CÉLTARTALÉKOK   

F. KÖTELEZETTSÉGEK 15108 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11810 

I1/4. Beruházási és fejlesztési hitelek 11810 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3298 

III/2. Rövid lejáratú hitelek 498 

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1200 

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1600 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 9860* 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 295024 

 Vissza nem térítendő állami támogatás
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2. táblázat. A záró vagyonmérleg hiányzó tételeinek struktúrája 

 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
Ár (Ft) 

Mennyi-

ség 

Készlet-

érték 

( E Ft) 

Terv. 

időtávja 
Megjegyzés 

Késztermékek (Saját termelés) 

Szilázs t 8000 365 2923 290 nap Tartósan lekötött 

Vásárolt termékek 

Réti széna t 7000 59 414 180 nap Tartósan lekötött 

Sörtörköly t 20000 1,45 29 7 nap Bizt. készletszint 

Tejpótló táp kg 210 137 29 10 nap Bizt. készletszint 

Borjú indító táp kg 160 192 31 10 nap Bizt. készletszint 

Tejelő táp kg 130 2082 271 10 nap Bizt. készletszint 

Összesen       774     

Egyéb anyagok 

Állategészségügyi 

anyagok 
Ft/nap 

1000   10 10 nap Bizt. készletszint 

Egyéb anyagok Ft/nap 3000   30 10nap Bizt. készletszint 

Összesen       40     

ANYAGOK MINDÖSSZ.       814     

Nyitó követelések 

Vevők (Tej árbevétele) EFt     1124     

Tejkvóta EFt     231     

Gázolaj jövedéki adó EFt     1157     

ÁFA EFt     856     

Egyéb köv. összesen EFt     2244     

KÖV. MINDÖSSZESEN EFt     3368     

Nyitó kötelezettségek 

Szállítók EFt     1200     

Egyéb RLK  EFt     1600     

RLK MINDÖSSZ.       2800     
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3. táblázat. A „MODELL Kft.” befektetett eszközeinek struktúrája 

 
Megnevezés Központi igazgatás Növénytermesztés Precíziós technológia 

AÉ 
(EFt) 

Marad-

vány-

érték 

ÉCS alap % NÉ 
(EFt) 

AÉ 
(EFt) 

Marad-

vány-

érték 

ÉCS 
alap 

% NÉ 
(EFt) 

AÉ 
(EFt) 

Marad-

vány-

érték 

ÉCS 
alap 

% NÉ 
(EFt) 

Immateriális javak 417 0 417 33 279           

Épület, építmények 6470 647 5823 3 5500 4941 494 4447 3 4200     0 

Gépek, műszaki 

berendezések  
1280 246 1034 10 971 66850 13370 53480 14 44389      

Járművek 10370 2074 8296 20 7052           

Beruházás (Gépek)           27600 5520 22080 14  

Beruházás (Épület)           2000 200 1800 4 0 

ÖSSZESEN 18537 2967 15570  13802 71791 13864 57927  48589 29600 5720 23880   

 Segédüzem Tejtermelő tehenészet 

Gépek, műszaki 

berendezések  
50936 5094 45842 3 43296 405oo 4050 36450 2,5 38678 

Járművek 76280 15256 61024 14 59194 27000 5400 21600 14 20952 

ÖSSZESEN 127216 20350 106866   102490 27000 9450 58050   59630 

AÉ: Aktivált érték 

 

ÉCS: Értékcsökkenési leírás számításának alapja NÉ: Nettó érték 
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4. táblázat. A növényi sorrend alakulása 

A tábla  Tervév-1 Tervév-2 Tervév-3 Tervév-4 

 jele ha Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi 

Z-1 5 Kukorica Búza Búza Silókukorica Silókukorica Búza Búza Repce 

Z-2
* 

27 Repce Búza Búza Repce Repce Búza Búza Repce 

Z-3 30 Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Kukorica Kukorica Búza 

Z-4 13 Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Silókukorica Silókukorica Búza 

Z-5 33 Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Repce Repce Búza 

Z-6 10 Búza Kukorica Kukorica Silókukorica Silókukorica Búza Búza Kukorica 

Z-7 27 Búza Repce Repce Búza Búza Kukorica Kukorica Búza 

Z-8 116 Kukorica Búza Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Kukorica 

Z-9 29 Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Kukorica Kukorica Búza 

Z-10 6 Repce Búza Búza Kukorica Kukorica Búza Búza Búza 

Z-11 5 Silókukorica Kukorica Kukorica Búza Búza Silókukorica Silókukorica Búza 

Z-12 7 Silókukorica 
Nincs bérleti szerződés 

Z-13 14 Kukorica Silókukorica Silókukorica Búza Búza Kukorica Kukorica Silókukorica 

Összesen 322                 
*
A zölddel színezett táblák a Sárgarigó Nemzeti Parkba beékelődnek, ezért e táblákra 262 ha az AKG vonatkozik. 

5. táblázat. A vetésszerkezet alakulása 

Megnevezés Tervév-1 Tervév-2 Tervév-3 Tervév-4 

Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi Tavasz Köv. évi 

Búza 142 154 154 151 151 164 164 143 

Kukorica 135 120 120 122 122 100 100 126 

Silókukorica 12 14 14 15 15 18 18 14 

Repce 33 27 27 27 27 33 33 32 

Összesen 322 315 315 315 315 315 315 315 
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3.2 Az értékesítési terv készítése 

 

 

A követett tartalmi tagolás azt a célt szolgálja, hogy a tervkészítés folyamata, az egyes 

tervrészek közötti ok-okozati összefüggések, a kötelező számszaki egyezőségek nyomon 

követhetők legyenek. Mivel az egyes tervrészek egymásra épülnek, gyakran előfordul, hogy 

az egyes tervrészek elkészítése párhuzamosan kell, hogy történjen, azaz a követett tartalmi, 

merev elkülönítés a gyakorlati tervező munka során nem lehetséges. Mindez azt is jelenti, 

hogy sok esetben párhuzamosan kell az egyes tervrészeket kidolgozni, illetve az üzleti terv 

előzőekben vázolt tartalmi elemeinek sorrendje annak tartalmi felépítésére vonatkozik, de 

nincs szinkronban a tervkészítés folyamatával. Ezen túlmenően a mezőgazdaság sajátosságai 

is indokolják – ahogy ezt látni fogjuk – az egyes tervkészítési feladatok sorrendjének 

felcserélést. Valamennyi tervezési feladatra vonatkozóan fontos annak hangsúlyozása, hogy a 

tervezési időszak egy év. A tervezési időszak tagolásának egysége egy hónap. Fontos 

szempontkénként kell kezelni, hogy az egyes tervfeladatoknál a ráfordítások, a költségek 

bontása, az eredménykimutatás legyen összhangban a vállalkozás számviteli politikájával, 

könyvvezetési rendszerével is. Az értékesítési terv az értékesítésre kerülő termékek és 

szolgáltatások volumenének megtervezését jelenti. A vázolt stratégiák alapján a Kft. 

értékesítési terve az alábbi területeket öleli fel:  

 

 a növényvédelmi szolgáltatást; 

 a növénytermesztést; 

 a tejtermelő tehenészetet. 

 

A növényvédelmi szolgáltatás értékesítési terve: az értékesítési terv elkészítése e szolgáltatás 

esetében összetett feladatot jelent, mivel – szolgáltatásról lévén szó – az árképzést is magában 

foglalja. Ebből eredően több kapcsolódó tervezési feladat elvégzése után lesz csak 

lehetőségünk arra, hogy a növényvédelmi szolgáltatás értékesítési tervét megtervezzük. Mivel 

szolgáltatásról van szó az értékesítési terv és a termelési terv fedi egymást. Első lépésként 

tehát – a 6. és 7. táblázatban szereplő alapadatokra építve – arra van lehetőségünk, hogy az 

igényelt szolgáltatás volumenét meghatározzuk. Tervezési feladatként jelentkezik tehát a 

szolgáltatás volumenének - halmozott területének - és a növényvédőszer szükséglet 

féleségenkénti meghatározása – ez utóbbi esetben az egyszerűsítés céljából – eltekintünk a 

szerféleségek szerinti tervezéstől, a fajlagos növényvédőszer költséggel számolunk 

szercsoportonkénti bontásban. Az értékesítés volumenét a halmozott terület adja.  

 

Halmozott terület = Vetésterület * kezelések száma 

 

 

FELADAT: Mivel a forrásnyújtót meg kell győzni a precíziós technológiák alkalmazásának 

előnyeiről bevezetésének feltételrendszeréről, stb. a kapcsolódó tanulmányaik és irodalmi 

forrásmunkák alapján – team munkában – vázolják a precíziós technológiák – műtrágyázás, 

növényvédelem vetés, stb. – alkalmazásának előnyeit és hátrányait, az átállás feltétrendszerét 

és annak pénzügyi vetületeit. / A feladatot önállóan, team munkában kell megoldani. /A 

teamek előadást tartanak és beszámolnak a kapott eredményeikről, gyakorlati órák keretében.  

Az egyes teamek értékelik egymás munkáját/. A megoldásánál használják a Kft.-re 

vonatkozó információkat is. E feladat fontos része az üzleti tervnek is (iparágelemzés, 

marketing részhez is szervesen kapcsolódik. 

A feldolgozás elvárt eredményei: A komplexitás biztosítva legyen, a prezentáció beleférjen 

a 10 perces időkeretbe. A teamek értékelik egymás munkáját. 
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6. táblázat: A kezelendő terület és kezelések száma 

Megnevezés III. IV. V. VI. VII. Összesen 

növény ha      kezelés ha 

Búza 250   1 1 2   4 1000 

Őszi árpa 150   1 1     2 300 

Kukorica 500 1 1 1     3 1500 

Napraforgó 250     1     1 250 

Összesen 1150 1 3 4 2   10 3050 

 

MEGOLDÁS: 

 

7. táblázat: A halmozott terület megoszlása 

Megnevezés 
Terület 

(ha) 

III. IV. V. VI. VII. 
Össz. 

  

Búza 250   250 250 500   1000 

Őszi árpa 150   150 150     300 

Kukorica 500 500 500 500     1500 

Napraforgó 250     250     250 

Összesen 1150 500 900 1150 500   3050 

 
Az értékesítési terv tehát 3050 ha halmozott terület növényvédelmi szolgáltatását jelenti. 

 

8. táblázat: A fajlagos növényvédőszer-költség alakulása 

 
Megnevezés III. IV. V. VI. Össz. 

(Ft/ha) 
III. IV. V. VI. Össz. 

(EFt) hónap (Ft/ha) hónap (EFt) 

Búza Gyomirtó   2970     2970   743     743 

Gombaölő     862 950 1812     216 238 454 

Rovarölő       810 810       203 203 

Összesen 0 2970 862 1760 5592 0 743 216 441 1400 

Őszi árpa Gyomirtó   4290     4290   644     644 

Gombaölő     15850   15850     2378   2378 

Összesen 0 4290 15850 0 20140 0 644 2378 0 3022 

Kukorica Talajfert. 21730       21730 10865       10865 

Gyomirtó   12570 11530   24100   6285 5765   12050 

Összesen 21730 12570 11530 0 45830 10865 6285 5765 0 22915 

Napraforgó Gyomirtó     23140   23140     5785   5785 

Gombaölő     31100 1950 33050     7775 488 8263 

Összesen 0 0 54240 1950 56190 0 0 13560 488 14048 

MINDÖSSZESEN 21730 19830 82482 3710 127752 10865 7672 21919 929 41385 

 

A növényvédelmi szolgáltatás keretében a Kft. 41 385 ezer Ft növényvédőszer 

értékesítését tervezi.  
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A növénytermesztés értékesítési terve: a növénytermesztés értékesítési terve csak a 

vetésszerkezet ismeretében tervezhető. A vetésszerkezet pedig csak annak ismeretében 

alakítható ki, ha ismerjük az állattenyésztés takarmányellátásának szántóföldi területigényét. 

E terület a szükséges saját termelésű takarmánymennyiség területigényével lesz azonos. A 

szükséges takarmányt viszont csak a takarmányozási napok számának és a takarmányadagok 

összetételének ismeretében tudjuk számszerűsíteni. A takarmányozási napok számát viszont 

csak az állatállomány-változási tervek alapján lehet tervezni. A szántóterület 

számszerűsítésének összefüggése: 

 

Silókukorica igény (tonna) = 
formában) ós(Együtthat % Veszteség-1

szükségletSzilázs
 

 

Silókukorica területe (ha) = 
(t/ha) Hozam

igény(t)caSilókukori
 

 

A kapcsolódó tervezési feladat algoritmusa az Üzleti tervezés algoritmusa c. oktatási 

segédletben található. Az ott kapott eredmények alapján a tehenészet első évi szilázs 

szükségletének területigénye 14 ha, tehát ekkora területen kell silókukoricát vetni. A 

rendelkezésre álló adatok alapján a vetésszerkezet a tervezési időszakra vonatkozóan a  

9. táblázatban közölteknek megfelelően alakul. (Fontos annak hangsúlyozása, hogy a 

táblamértek miatt a pontosan számszerűsített takarmányszükségletet fedező területnagyságtól 

a tervezett terület eltér, illetve eltérhet.) 

 

9. táblázat: A vetésszerkezetre vonatkozó főbb adatok 

Megnevezés t1 t 2 t3 t4 

ha % ha % ha % ha % 

Búza 142 44,1 154 48,9 151 47,9 164 52,1 

Kukorica 135 41,9 120 38,1 122 38,7 100 31,7 

Silókukorica 12 3,7 14 4,4 15 4,8 18 5,7 

Repce 33 10,2 27 8,6 27 8,6 33 10,5 

Összesen 322 100,0 315 100,0 315 100,0 315 100,0 

 

Ahogy ez a 4. táblázat adata alapján látható, a Z-12 jelű táblát tulajdonosa nem hosszabbította 

meg a bérleti szerződést a Kft-vel. Ezért csökkent a szántó területe 7 ha-ral. A 315 ha a Kft. 

tulajdonososainak tulajdonában van. A vetésszerkezet ismeretében a tervezett hozamokat 

alapul véve – a tervezett termésátlagok búza: 6,2 t/ha, kukorica: 8,2 t/ha, repce: 3,3 t/ha, 

silókukorica 37,5 t/ha - a Kft. értékesítési terve a 10. táblázatban közölteknek megfelelően 

alakul.  

10. táblázat. A Kft. növénytermesztésének értékesítési terve 

Megnevezés 
VIII. X. Összesen 

/tonna/ hónap 

Búza 880  880 

Kukorica  1107 1107 

Repce 109  109 
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A tejhasznú tehenészet értékesítési terve: a tehenészet értékesítési terve szintén csak az 

ágazat termelési terve, azaz az állatállomány-változás ismerete alapján készíthető el. A 

tehenészetre megadott kapcsolódó alapadatok az alábbiak: 

 

 Két ellés között eltelt időszak: 410 nap 

 Átlagos tejtermelés: 7000 liter/laktáció 

 A szopósborjak/bikaborjak/ értékesítésre kerülnek 65 kg/db 

élősúllyal 

 A kiselejtezett tehenek vágómarhaként kerülnek 

értékesítésre 600 kg/db élősúllyal 
 

A húsra vonatkozó értékesítési volumenek az állatállomány-változási tervben szereplő 

értékekkel lesznek azonosak. A tej értékesítési volumenének számszerűsítéséhez ismerni kell 

az éves szintre számított tejhozamot. Ezt úgy tudjuk számszerűsíteni, ha a két ellés között 

eltelt időt egy évre korrigáljuk. A korrekciót arányosítással az 1. ábrán követhető algoritmus 

alapján tudunk elvégezni. 

1. ábra. Az éves átlagos tejtermelés számszerűsítése 

410 

laktációs időszak szárazon állás 

350-(85,4%) 60-(14,9%) 

365 

laktációs időszak /nap/ szárazon állás/nap/ 

365*0,854= 312 nap 365-312=53 nap 

Éves átlagos tejhozam (l/db) 

7000:350= 20 

20*312= 6240 

 

A tehenészet tervévi értékesítésének volumenadatai a 11. táblázatban közölteknek 

megfelelően alakulnak. A tervév átlaglétszáma 37 db, az összes tejhozam tehát 

37*6240=230880 liter. (Megjegyzés: A gyakorlatban a tejtermelés szinvonala ingadozik, 

más a nyári és téli időszakban. Az egyszerűsítés érdekében számolunk a táblázatban használt 

algoritmus szerint) 

 

 

3.3 A termelési terv tartalma, készítése 

 

 

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 összes kibocsátásának /hozamának/ a megtervezését jelenti természetes, illetve 

számított mértékegységben és pénzértékben. A természetes mértékegységben történő 

számbavételezés azért is szükséges, hogy a készlet közvetlen önköltségen számított értékét 

meghatározzuk. A számított mértékegységre, például a segédüzemek gazdaságtechnikai 

mérőszámai - műszakóra, műszaknap, nha, tkm, stb.- a segédüzem költségeinek felosztásánál 

van szükség. Nyilvánvaló, hogy az értékesítési és a termelési terv között nagyon szoros  
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11. táblázat. A tehenészet értékesítési terve 

 

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/het 

egymástól. Ezért az adott évben az értékesítetett termékek volumene, lehet több 

vagy kevesebb is, mint az adott év termelési tevékenységének kibocsátása (pl. a 

tárgyévben került értékesítésre az előző évben termelt, készleten lévő termék). 

 A termék előállítás /folyamatos termelés biztosítása/ szükségszerű velejárója, - 

adott termelési folyamat esetében -, hogy befejezetlen termékek, félkész-termékek 

képződjenek.  

 A vállalat, átgondolt kereskedelmi politikája alapján készletre is termelhet, vagy 

saját vállalkozásban végzett beruházást is megvalósíthat, stb. 

 

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 állományváltozásával tér el egymástól. A termelési terv – általánosságban 

- az alábbi tételeket foglalja magában: 

 

 Értékesítésre kerülő késztermékek 

 Értékesítésre kerülő félkész termékek 

 Értékesítésre kerülő szolgáltatások 

 Aktivált saját teljesítmények értéke 

 Saját termelésű készletek 

a) Befejezetlen termelés 

b)  Félkész termékek 

c) Késztermékek 

d) Állatok 

 

A kft. termelési terve a dőlten írt tételeket foglalja magában. 

Hónap Tej Borjú Selejt tehén 

liter kg 

I. 19240   

II. 19240   

III. 19240 260  

IV. 19240   

V. 19240   

VI. 19240 260 1800 

VII. 19240   

VIII. 19240   

IX. 19240 260  

X. 19240   

XI. 19240   

XII. 19240 260 1200 

Összesen 230880 1040 3000 
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A növényvédelmi szolgáltatás termelési terve. 

A növényvédelmi szolgáltatás esetében a termelési terv – a volument tekintve - azonos az 

értékesítési tervvel. Tehát az igényelt komplex növényvédelmi szolgáltatás halmozott területe 

3050 ha. A termelési terv a szolgáltatás esetében szintén a kultúránkénti növényvédelmi 

technológiák megtervezését jelenti, ami az alábbiakat foglalja magában: 

 

 kultúránkénti bontásban a halmozott terület nagyságát, 

 a növényvédőszer szükségletet, féleségenként és kultúránként,  

 a szükséges műszaknapok számát, 

 a szükséges munkanapok számát. 

 

E ráfordítások ismerete képezi alapját a költségek és a szolgáltatás ára tervezésének. Időbeni 

strukturálása, összhangban a technológiákkal és a pénzforgalmi tervvel, havi szinten kell, 

hogy történjen. 

 

A növénytermesztés termelési terve: a növénytermesztés termelési terve a tárgyévi 

vetésszerkezet, és a következő évi növénytermesztés – mezei leltár – ráfordításait foglalja 

magában. Elkészítésének alapja a vetésszerkezet és a technológiai tervek ismerete. A 

következő évi növénytermesztés tervezésére a tárgyévben azért van szükség, mert a felmerülő 

költségek, mint idényszerűen jelentkező forgóeszközök, a mezei leltáron keresztül vagyonná 

transzformálódnak, azaz készletként jelennek meg. Látni kell azt, hogy a készletként aktivált 

költségeknek a tárgyévi eredményre hatása nincs. A termelési tervek elkészítésének 

folyamatát – az ismeretanyag felelevenítése céljából – a búzát alapul véve tekintjük át. A 

búzatermesztés technológiai alapadatai 100 ha-ra vetítve a 12. és a 13. táblázatokban 

találhatók. A gyakorlatban a technológiákat táblaszinten – az adott tábla eltérő adottságai 

miatt – kell megtervezni. Belátható, hogy a termesztéstechnológia tervezett ráfordítása ennek 

függvényében változnak mert, eltérő a tervezett hozam, a kijuttatandó műtrágya mennyisége, 

más az elővetemény stb. A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a 

technológia tervben az alábbi ráfordítások kerülnek megtervezésre, időrendi sorrendben: 

 

 a munkafolyamatok, 

 a hozam, 

 az anyagszükséglet féleségenként (műtrágya, növényvédőszer, egyéb anyag), 

 a segédüzemi szolgáltatások ráfordításai (m.nap, nha, kombájnha, stb.) erőgép 

kategóriánként, 

 az idegen szolgáltatások mennyisége, 

 a közvetlen kézi munkaerőigény. 

 

A vetésszerkezet ismeretében (a tényleges terület és a 100 ha ráfordításainak szorzata) 

számszerűsíthető a Kft. vetésszerkezetének összes ráfordítása. Ennek ismeretében – az összes 

műszaknap szükségletet alapul véve - tervezhetők meg a segédüzemi szolgáltatások és a 

növénytermesztés költséghelyének – növénytermesztés általános költségei - tételeinek 

ráfordításai.  
 

A segédüzemi szolgáltatások termelési terve. 

A segédüzemi szolgáltatások termelési tervének alapját, a növényvédelmi szolgáltatás és a 

növénytermesztés gépi munka igénye adja. Ennek számszerűsítése a technológiai tervekben 

szereplő gépi munka igény összesítésével történik, az erőgépek kategóriájának megfelelően. 

A szükséglet számbavételére gazdaságtechnikai mérőszámokat használunk, pl. normálhektár, 
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12. táblázat. A búzatermelés tárgyévi technológia terve 

Munkafolyamat Ráfordítás Mennyiség 
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.  

Összesen 
hónap 

Műtrágya kijuttatás 
m.nap 2 2                 2 

MAS 400 kg/ha 40000                 40000 

Hengerezés m.nap 2 2                 2 

Permetezés 

m.nap 3   3               3 

Moddus 0,4 l/ha   40               40 

Amistar Xtra 0,8 l/ha   80               80 

Permetezés 

m.nap 3     3             3 

Granstar 75 DF 50 g/ha     5             5 

Puma extra 1,0 l/ha     100             100 

Karathe zeon 0,2 l/ha     20             20 

Permetezés 

m.nap 3     3             3 

Artea 0,5 l/ha     20             20 

Fertileader 954 3,0 l/ha     300             300 

Karathe zeon 0,2 l/ha     20             20 

Betakarítás 
Idegen szolg. 13000Ft/ha         X         0 

Gázolaj felhaszn. 17 l/ha         1700         1700 

Szállítás/saját/ m.nap           14         14 

Szárítás tonna 2100 Ft/t         X         0 

Tárolás hónap 220Ft/t/hó         X         0 

Bálázás m. nap           5         5 

Műszaknap /saját/ összesen 4 3 6 0 19 0 0 0 0 32 
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13. táblázat. A búzatermelés (következő évi) előveteménytől függő technológia terve 

 

 

Munkafolyamat 

 

Ráfordítás 

 

Mennyiség 

III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.  

Összesen hónap 

Búza – Következő évi /Elővetemény kukorica/ - 100 ha 

Műtrágya kijuttatás 

m.nap 3               3   3 

MAP 170 kg/ha               17000   17000 

m.nap 3               3   3 

K-60 165 kg/ha               16500   16500 

Vetőszántás 
m.nap 6               6   6 

Bactocell 1,0 l/ha               100   100 

Hengerezés m.nap 7               6   6 

Vetés 
m.nap 5               5   5 

Lupus 230 kg/ha               23000   23000 

Műszaknap /saját/ összesen               23 0 23 

MŰSZAKNAP /SAJÁT/ MINDÖSSZESEN 4 3 6 0 19 0 0 23 0 55 

Búza - Következő évi /Elővetemény repce/ - 100 ha 

Tarlóhántás m.nap 3         3         3 

Tarlóművelés m.nap 3           3       3 

Műtrágya kijuttatás 

m.nap 3               3   3 

MAP 170 kg/ha               17000   17000 

m.nap 3               3   3 

K-60 165 kg/ha               16500   16500 

Vetőszántás 
m.nap 3               3   3 

Bactocell 1,0 l/ha               100   100 

Hengerezés m.nap 3               3   3 

Vetés 
m.nap 3               3   3 

Lupus 230 kg/ha               23000   23000 

Műszaknap/saját/összeesen         3 3 0 15 0 21 

MŰSZAKNAP /SAJÁT/ MINDÖSSZESEN 4 3 6 0 22 3 0 15 0 53 
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kombájnhektár, műszaknap, stb. A Kft. esetében műszaknappal tervezünk. A segédüzemi 

költségek felosztása a költségviselőkre műszaknap alapján történik.  

 

A tejtermelő tehenészet termelési tervének alapja az állatállomány-változási terv. Ez 

magában foglalja az állatállomány létszámbeli változását (pl. szaporulat, külső és belső 

változások, stb.), a súlygyarapodás, és élőtömeg tervezését, a takarmányozási napok 

számának tervezését, korcsoportonkénti bontásban. A tejtermelő tehenészet állatállomány-

változási tervének elkészítésénél a hatékonysági mutatók az alábbiak voltak:    

 a két ellés között eltelt idő 410 nap,  

 kiesések,(elhullás, kényszervágás) 

o Szopósborjú: 5 % 

o Választott borjú 3% 

o Éven belüli üsző korcsoport 2% 

o Éven felüli üsző korcsoport 1%  

 a választott borjú értékesítésre kerül (a korcsoport időtávja:0-80 nap, súlyhatár: 

40-65 kg) 

 tehénselejtezés 15% 

 termékenyítési index 1,5 

 a tervezett tejtermelés (6675 liter/db/év) 

 tejkvóta 189000 liter/év 

A tehenészet induló létszámadatait a 14. táblázat tartalmazza. A létszám felfutása tehát saját 

szaporulatból három évet vesz igénybe. Az évenkénti létszámváltozással összhangban a 

szántóföldi területlekötés is változik. Ezen túlmenően, ahogy ezt a pénzügyi tervnél látni 

fogjuk, a fejlesztés jelentős mértékben hat a Kft. pénzügyi helyzetére is. A tehenészet 

tervezett létszámának elérése három évet vesz igénybe. A negyedik évben elérjük az 50 db 

tehénlétszámot. A fejlesztés eredményeit az állatlétszám alakulására a 15. táblázat 

tartalmazza. Az állatállomány korcsoportonkénti összetételének változását a 2. ábra 

szemléleti.   

15. táblázat. Az állatlétszám alakulása 

 

Megnevezés 
Nyitó 1. év 2. év 4. év 

db záró /db/ 

Tehén  35 39 44 50 

Szopós borjú 6 7 9 10 

Választott borjú 3 5 5 3 

Növ.üsző 1 évig 5 6 8 5 

Növ.üsző vemhességig 3 4 4 4 

Vemhes üsző ellésig 7 8 10 7 

Összesen 59 69 80 79 

 

FELADAT: FELADAT: Mivel az üzleti terv fontos tartalmi eleme az iparágelemzés, a 

készítsenek a szarvasmarha ágazatról részletes makroszintű elemzést. /A feladatot önállóan, 

team munkában kell megoldani. /A teamek előadást tartanak és beszámolnak a kapott 

eredményeikről, gyakorlati órák keretében./. A megoldásánál használják a 

Kutatásmódszertan tantárgy keretében kialakított adatbázist is. E feladat fontos része az 

üzleti tervnek is (iparágelemzés, marketing részhez is szervesen kapcsolódik). 

A feldolgozás elvárt eredményei: A komplexitás biztosítva legyen, a prezentáció beleférjen 

a 10 perces időkeretbe. A teamek értékelik egymás munkáját. 
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14. táblázat. A tehenészet első tervévi állatállomány-változási terve 

 

Megnevezés 
Tart. idő 

súlyhatár 
M.e. Nyitó 

Szaporu-

lat 
Áthozat 

Súlygya-

rapodás 

Össze-

sen 

Elhul-

lás 

Kény-

szervá-

gás 

Eladás Átvitel Záró 
Össze-

sen 

Tak. 

nap 

Tejelő tehén 
 db 35  9  44   5  39 44   

13512 
600 kg 21000  5400 0 26400   3000  23400 26400 

Szopós borju 
80 db 6 35   41 2  16 16 7 41   

2680 
40-65 kg 315 1400  838 2553 105  1040 1040 368 2553 

Választott ü. borjú 
100 db 3  16 0 19 1   13 5 19   

1450 
65-180 kg 368  1040 1668 3076 123   2340 613 3076 

Növ. üsző 1 évig 
180 db 5  13 0 18 1   11 6 18   

2160 
180-300 kg 1200  2340 1440 4980 240   3300 1440 4980 

Növ. üsző vemhességig 
120 db 3  11 0 14    10 4 14   

1260 
300-400 kg 1050  3300 1050 5400    4000 1400 5400 

Előhasi üsző 
285 db 7  10 0 17    9 8 17   

2708 
400-600 kg 3500  4000 1900 9400    5400 4000 9400 

Összesen 
  db 59 35 59 0 153 4  21 59 69 153   

23770 
 kg 27433 1400 16080 6896 51809 468 0 4040 16080 31221 51809 
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2.ábra: A fejlesztés hatása az állatállomány összetételére 

 

 

3.4. Az erőforrások tervezése 
 

A finanszírozás, a forrásstruktúra számszerűsítése a köztük fennálló ok-okozati összefüggések 

megértése igényli, hogy lényegre törően megvizsgáljuk és értelmezzük a kapcsolódó fogalmakat, 

összefüggéseket. A fejezet címe alapján több kérdést is feltehetünk magunknak. Mit nevezünk 

erőforrásnak? Miért kiemelt tervezési feladat? Miről lehet szó, amikor erőforrásról és kapacitásról 

beszélünk? Az erőforrás és kapacitás ugyanazt jelenti? Szükségünk van tehát arra, hogy értelmezzük 

az erőforrás és a kapacitás fogalmakat. Első lépésként az erőforrás fogalmát értelmezzük, ezt a 

fogalmat járjuk körül. Eddigi ismereteinek alapján tudjuk, hogy a vállalatoknak – a reálfolyamatok 

lefolytatásához inputokra van szükségük. Az inputok – vagy azok egy meghatározott hányada – 

értelmezhető a vállalat erőforrásaiként is. Azt is tudjuk, hogy a vállalatok – küldetésüknek 

megfelelően – eltérő vállalakozási tevékenységet folytatnak, tehát gazdálkodási területük ennek 

megfelelően differenciált, ezzel összefüggésben eltérő erőforrásokat, illetve az erőforrások eltérő 

kombinációját igénylik. 

 

Különböző nézetekkel lehet találkozni arra vonatkozóan, hogy mely termelési tényezőket soroljuk 

az erőforrásokhoz. Az erőforrásokhoz általában, a klasszikus felosztást követve az alábbiakat 

soroljuk: 

 emberi erőforrás,  

 épület és gépi erőforrások,  

 vásárolt anyagok.  

 

Ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk, az erőforrások köre – az elméleti megközelítés alapján - 

kiegészítendő a forgótőkeként funkcionáló forgóeszköz elemekkel, tehát ide sorolandó: 

 

 a készletek forgótőke hányada, 

 a követelések forgótőke hányada, és a  

 biztonsági pénzkészlet. 

 

Miután az erőforrásokat beazonosítottuk, valamivel könnyebb helyzetbe vagyunk a kapacitás 

fogalmának meghatározását illetően, főleg, ha a vásárolt anyagokat első próbálkozásunknál nem 
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kezeljük erőforrásként. Vegyük alapul először az emberi erőforrást. Baráti összejöveteleken - a 

hajszolt életvitelünk kapcsán – gyakran hallunk ilyen kijelentéseket, hogy arra már nincs 

kapacitásom. Vajon mire kell e mondat hallatán gondolni? Értelmi képességre, vagy valami másra? 

Jó magam is érintettje voltam annak az esetnek, hogy egy dunántúli termálfürdő bejáratánál egy 

félórát kellet várni a bemenetelre. (Ez a megjegyzés fontos: Nem azért, mert félórával a nyitás előtt 

értünk oda!) Hallgató koromban szobatársaimmal – ösztöndíjunk kiegészítése céljából – több 

alkalommal is alkalmi munkavállalóként dolgoztunk kőműves mellett aljzatbetonozás 

elkészítésénél. A tulajdonos által bérelt fél m
3
-es betonkeverő miatt borult a tervezett szombat 

délutáni programunk. Vajon mi a közös jellemzője a fenti példákban szereplő erőforrásoknak 

(termálfürdő és a betonkeverő). Az erőforrások keresett közös tulajdonsága azok valamilyen 

képességének összessége, más megfogalmazásban valamilyen teljesítőképessége. Tehát levonhatjuk 

azt a következtetést, hogy a kapacitás valamilyen teljesítőképességet jelent. A hozott példák alapján 

a teljesítőképesség rendre, az alábbiakat jelenti, arra már nem jutott idő, a termálfürdő megtelt, a 

betonkeverő űrtartalma kicsi volt. Az elmondottakból tehát levonhatjuk azt a további fontos 

következtetést, hogy a kapacitás fogalmára általános érvényű, valamennyi erőforrásra érvényes 

definíciót nem lehet megfogalmazni. Az erőforrás kapacitásának értelmezéséhez szükségünk van 

tehát az erőforrás ismeretére, azaz, hogy melyik erőforrás kapacitását akarjuk definiálni. Az 

erőforrásoknak tehát vannak közös jellemzői, de ugyanakkor sajátosságokkal is rendelkeznek. 

Közös jellemzői az egyes erőforrásoknak, hogy teljesítőképességük, kapacitásuk mérhető, számmal 

kifejezhető. A kapacitás számbavétele annak mérőszáma már viszont erőforrásfüggő. Értelmezzük 

tehát az egyes erőforrások kapacitását.  

 

Az épület (mint termelő tér), és gépek, berendezések (mint termelő-berendezések) kapacitása 

fogalmán ezen erőforrások maximális teljesítőképességét értjük, mely teljesítőképesség ezen 

erőforrások állagának aránytalan romlása nélkül, az adott technológia és az elvárható 

termelésszervezés mellett érhető el. A termelési kapacitást az egy év alatt elérhető output 

mennyiségével vagy az erőforrás éves szintű teljesítőképességével mérjük.   

 

.Az emberi erőforrás a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez 

szükséges képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint 

strukturált összessége (Chikán, 1997). A munkaerő, mint erőforrás kapacitása az a munkaidő 

– névleges időtartam - amelyet a munkavállaló munkahelyén, munkavégzés céljából eltölt. A 

kapacitást a munkarend szerinti kötelező munkaidővel mérjük. 

 

A fenti példákat alapul véve, hogyan lehet értelmezni a teljesítőképességet a vásárolt anyagok,  mint 

erőforrások esetében? Ezen erőforrások is rendelkeznek kapacitással? Ha igen, akkor ez a kapacitás 

vajon hogyan értelmezhető? A válasz az kell, hogy legyen; - bár átvitt értelemben – igen, ezen 

erőforrásoknak is van „kapacitása”, mert például adott termelési folyamat esetén a készletek, 

követelések állandó jelenléte nélkül a zavartalan termelés nem biztosított, de a biztonsági 

pénzkészlet - ismert funkciója révén - szintén betöltheti ezt a szerepet. A vásárolt alapanyag/ok - 

amelyekből késztermék készül – jó minősége alapvetően befolyásolja a termék egységköltségét – 

nem lesz selejt - végső soron versenyképességét. A termelésben és az output versenyképességében 

betöltött szerepük miatt értelmezhetők tehát ezek az inputok erőforrásként.  

 

A vásárolt alapanyag/ok közül azok tekinthetők erőforrásnak, amely/ek a termék fő komponensét, 

alkotják, az „A” csoportba tartoznak. „Kapacitásukat” az anyagnormával fejezhetjük ki, melyet az 

alapanyag minősége és a technológia alapvetően meghatároz.  

 

A készletek, a követelések, mint erőforrások kapacitásának fogalmán a forgótőke készletekben és 

követelésekben megjelenő állomány-értékének azon hatása értelmezhető, amely a termelési 
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folyamatok sajátosságainak és a kapcsolódó menedzsment döntéseinek kölcsönhatásának 

eredőjeként, a folyamatos termelés zavartalan lebonyolítását biztosítja.  

 

A kapacitás fogalma definíciójának értelmezésével sokat léptünk előre, de még nem értünk a 

probléma végére. Fontos kérdésként fogalmazható meg ugyanis; hogyan értelmezhetjük egy adott 

termék előállítása termelési folyamatának kapacitását, mivel tudjuk, hogy egy adott termelési 

folyamat beindítása, zavartalan lefolyásának biztosítása adott esetben egyidejűleg több erőforrást 

igényel, azaz az erőforrások különböző kombinációjára van szükség. Hogy milyen erőforrásokat 

kell biztosítani, azt az output által determinált termelési folyamat és annak technológiája 

egyértelműen meghatározza. Ha mindezt ismerjük, akkor csak azt a kérdést kell megválaszolni, 

hogy melyik erőforrás az, amely a kibocsátás maximumát meghatározza. Tudjuk, hogy a termelési 

folyamat – mint rendszer - csak akkor lesz működőképes, ha a rendszert alkotó elemek 

kölcsönhatásba lépnek egymással, azaz az erőforrások kölcsönhatása biztosított, tehát az 

összhangnak a kapacitások között is fenn kell állnia. A termelési rendszer kapacitását azon erőforrás 

fogja meghatározni, amely a termék, vagy szolgáltatás szempontjából meghatározó, az erőforrások 

között központi helyet foglal el. E központi szereppel bíró erőforrás kapacitásához kell igazítani a 

rendszer többi erőforrásának kapacitást, természetesen figyelembe véve a termelési folyamat 

gazdasági vetületeit, a gazdálkodás belső és külső feltételeit, stb.  

 

A fentiek alapján definiálhatjuk az erőforrás-tervezés fogalmát is. A kapacitások illetve erőforrások 

tervezése végső soron a kapacitások iránti szükségletek és a rendelkezésre álló kapacitások 

(fedezetek) összehangolására irányul. Azt a célt szolgálja, hogy a szükséges erőforrások megfelelő 

mennyiségben, minőségben, időben és helyen rendelkezésre álljanak. 

 

A kapacitás számbavétele, attól függően, hogy egy erőforrás, vagy egy adott terméket 

előállító, vagy egy adott szolgáltatást előállító rendszerről van-e szó, a jellemző sajátosságok 

miatt többféle mérőszámmal történhet. A kapacitás mérőszáma lehet; 

 

 természetes mértékegység, például 5000 db TV, 15 000 db kerékpár, 50 000 tonna 

liszt, a színházterem kapacitása 500 fő, egy korházban az ágyak száma 250 db, egy 

autógyár esetében a gyártott személygépkocsik száma, 50 db tehén és szaporulata 

tehenészeti telep stb. 

Az elmondottak alapján beszélhetünk például, gyártási kapacitásról, férőhely 

kapacitásról stb.  

 

 számított mértékegység, például 1000 műszakóra/év, 50 ezer tonna-kilométer 

/élettartam,   

Munka-mennyiségben (normaóra, munkaóra, stb.), mint normaóra, vagy 

munkaóra kapacitás, 

Gépi időráfordításban (gépóra, üzemóra, mint gépóra vagy üzemóra kapacitás, 

stb. 

 pénzértékben mérhetjük – illetve a szolgáltatás sajátosságai miatt nem is tehetünk 

mást - a kapacitását például egy banknak, amikor a kihelyezhető hitelek nagyságát Ft-

ban határozzák meg, de egy nyomda esetében sem lehet alkalmasabb eszközt találni a 

kapacitás kifejezésére, mint az árbevétel, de egy élelmiszerbolt kapacitását is csak a 

forgalom nagyságával – azaz az árbevétellel – jellemezhetjük, stb.   

 

Láthatjuk tehát, hogy a kapacitások számbavétele nem könnyű feladat. A termelési 

folyamatok sajátosságai miatt, azt mondhatjuk, hogy folyamat centrikus termelés esetén a 
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kapacitás kifejezésére az inputok, termék centrikus termelés esetén pedig az outputok 

volumenével jobban lehet mérni a kapacitást.   

 

A kapacitások összhangjának biztosítása, a központi erőforrás meghatározása, a kapacitások 

méretezése, telepítése, stb. komoly tervező munkát igényel, és nem túlzás azt állítani, hogy 

adott esetben professzionális ismeretekre van szükség. Mivel az erőforrások a termelés 

vitelének úgymond állandó „szereplői”, gazdasági hatásuk miatt, a termelési költségek 

alakulására döntő hatással vannak, mivel a kapcsolódó költségek akkor is jelentkeznek, ha 

termelés nem folyik, azaz állandó költségeit adják a termelésnek. Gondoljunk például egy 

épület, vagy egy gép, egy műszaki berendezés értékcsökkenési leírására, az állandó jelleggel 

foglalkoztatott munkaerő munkabérére, annak közterheire, a forgótőkeként funkcionáló 

forgóeszközök haszonáldozati költségére, stb. Mivel ezek a költségek függetlenek a 

kibocsátás volumenétől, nem mindegy tehát, hogyan alakul az adott erőforrás kapacitásának 

kihasználása. A kapacitáskihasználás egy ráta, azaz egy arányszám. A kihasználás mértéke, 

végső soron kapcsolatban van az output mennyiségével. Ha például a tehenészeti telep 50 db 

tehén és szaporulatát képes befogadni, a 35 db tehén és szaporulata a telep kapacitásának 

70%-át köti csak le. A tehenészeti telep meghatározó erőforrása a tehénistálló, mint 

„termelőtér” kapacitása, amit a tehénistálló férőhelyével fejezünk ki. Ehhez kell tehát 

igazítani a többi „termelőtér” kapacitását is (ellető, borjúnevelő, stb.) de az egyéb erőforrások, 

mint pl. a munkaerő kapacitását, továbbá a készletek nagyságát stb. is. A központi erőforrás 

kapacitása sok esetben egyértelműen determinálja a többi kapacitást is, adott esetben 

jogszabályi előírások vonatkoznak azokra (pl. növényvédőszer raktár). Ahogy ez már ismert a 

kapacitás-szükséglet tervezésének általános alapösszefüggése  

 

kapacitásFajlagos

kapacitásSzükséges
 

 

A Kft. erőforrásai, befektetett eszközök, munkaerő adott. Erőforrás tervezést a növényvédelmi 

szolgáltatás igényel csak.  

 

A növényvédelmi szolgáltatás erő- és munkagépszükségletének terve 

Ahogy ez ismert gépek esetében az általános összefüggés alapján tervezhető a szükséges gép 

darabszám. A szükséges kapacitást megkapjuk, ha a halmozott területet osztjuk egy gép 

tervezett teljesítményével. A tervezett teljesítmény 50 ha/ 10 órás műszaknap. Az 

elmondottaknak megfelelően 16. táblázatban szereplő adatok alapján adódik, hogy  

 

16. táblázat. Az erő- és munkagépszükséglet terve 

 
Megnevezés Terület 

(ha) 
III. IV. V. VI. Összesen 

(ha) hónap 

Búza 250   250 250 500 1000 

Őszi árpa 150   150 150   300 

Kukorica 500 500 500 500   1500 

Napraforgó 250     250   250 

Összesen 1150 500 900 1150 500 3050 

Szükséges műszaknap  10 18 23 10 61 

Kapacitás/10 órás m.nap/hónap/  15 21 24 25  

Erőgépszükséglet  1 1 1 1  

 

10: 15 =  0,66 ≈ 1 db erőgép 
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18 : 21 = 0,86 ≈ 1 db erőgép  

23:24= 0,95 ≈ 1 db erőgép 

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a növényvédelemben a permetezési fordulóval kell osztani 

és nem a szabadföldön ledolgozható és rendelkezésre álló munkanapok számával. (A Kft. 

esetében, a meglévő gépkapacitásokat is figyelembe vesszük, ezért a fenti algoritmus szerint 

tervezünk.)  

 

A számított 1 db erőgépigénynek megfelelően 1 db munkagépre van szükség. A kiszolgálás 

erő- és munkagép igénye szintén 1-1 db. Az összesített erő és munkagépszükségletet az 5. 

táblázat tartalmazza. A növényvédelmi szolgáltatás erő- és munkagép állománya, a 

raktárkapacitás a 17. táblázatban található.   
 

17. táblázat. A növényvédelmi szolgáltatás befektetett erőforrásai 

Megnevezés Mért. 

egység 

Mennyiség Beruházási költség
 

Landini Legend 165 TDI db 1 14000 

MTZ-82 db 1 4 800 

Berthoud 3200 db 1 7 200 

DETK 3015 db 1 1 600 

Növényvédőszer raktár db 1 2000 

Összesen   29 600 

 

A növényvédelmi szolgáltatás emberi erőforrás igénye: 

Az igényelt szolgáltatás többletlétszám biztosítását nem igényli. A szolgáltatás összesen 61 

munkanapot, azaz 610 munkaóra igényt jelent.  A szolgáltatás emberi erőforrásigénye a 

Kft. alkalmazásában álló munkaerővel – 4 fő szakmunkás - megoldható.  

 

AZ ANYAGSZÜKSÉGLET TERVEZÉSE 

 

A növényvédelmi szolgáltatás anyagszükségletének tervezése: 

Az anyagszükséglet tervezése szerféleségenként történik. A tervezés során, ahogy erre már 

utaltunk az egyszerűsítés érdekében szercsoportonként és csak a fajlagos költséggel 

tervezünk.  

 

A növénytermesztés  anyagszükségletének tervezése 

A technológiai alapadatok és a vetésszerkezet ismerete alapján történik a fontosabb 

anyagféleségek és ráfordítások tervszámainak összesítése. Erre azért van szükségünk, mert az 

anyagféleségek beszerzésének ütemezéséhez, a raktározáshoz stb. kapcsolódó szempontok 

miatt a volumen pontos ismerete nem nélkülözhető. Ezen túlmenően az esetleges 

árengedménynél is fontos szempont az igényelt mennyiség volumene.  És végül, de utolsó 

sorban alapját képezi a termelési költségek tervezésének is. A tervezés a tárgyévi és következő 

évi búzatermesztés bontásban kell, hogy történjen. Ennek ismerete nem nélkülözhető az 

önköltség és a mezei leltár készletértékének tervezésénél sem. A fontosabb anyagféleségek – 

mint ráfordítások - összesített tervszámait a búzatermesztésre vonatkozóan 18. és a 19. 

táblázat tartalmazza.  
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18. táblázat. A 142 ha őszi búza tárgyévi anyag-, és műszaknap szükségletének alakulása 

 

Megnevezés Ráfordítás Algoritmus III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.  

Összesen 

hónap 

MAS 400 kg/ha 142*Ráfordítás 56800                 56800 

Moddus 0,4 l/ha   56,8               56,8 

Amistar Xtra 0,8 l/ha   113,6               113,6 

Granstar 75 DF 50 g/ha     7,1             7,1 

Puma extra 1,0 l/ha     142             142 

Karathe zeon 0,2 l/ha     28,4             28,4 

Artea 0,5 l/ha     71             71 

Fertileader 954 3,0 l/ha     426             426 

Karathe zeon 0,2 l/ha     28,4             28,4 

Gázolaj
* 

17 l/ha          2414         2414 

Műszaknap /saját/ összesen 4 3 6 0 19 0 0 0 0 32 
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19. táblázat. A 157 ha következő évi őszi búza anyag-, és műszaknap szükségletének alakulása 

 

Megnevezés Ráfordítás Algoritmus III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.  

Összesen 

hónap 

Búza kukorica után 124 ha 

MAP 17o kg/ha 124*Ráfordítás              21080    21080 

K-/0 165 kg/ha              20460    20460 

Bactocel 1 l/ha        124  124 

Vetőmag 23o kg/ha        28520   

Műszaknap /saját/ összesen        29  29 

Búza repce után 33 ha 

MAP 17o kg/ha 33*Ráfordítás              5610    5610 

K-/0 165 kg/ha              5445    5445 

Vetőmag 23o kg/ha        7590  7590 

Műszaknap /saját/ összesen      1 1  5  7 

Következő évi búza mindösszesen 157 ha 

MAP - -        26690   26690 

K-/0 - -        25905   25905 

Bactocel - -        124  124 

Vetőmag - -        36110  36110 

Műszaknap /saját/ mindösszesen     1 1  34  36 
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A műszaknap-szükséglet a technológiai tervek és a vetésszerkezet ismeretében tervezhető. Ezt 

szintén meg kell bontani a tárgyévi és következő évi növénytermesztésre. A műszaknap-

szükséglet alapján – erőgép teljesítmények szerinti bontásban - tervezzük meg a segédüzemek 

műszaknaptól függő változó ráfordításait, például gázolaj szükséglet, illetve ezek ismeretében 

a segédüzemek változó költségeit, például. üzemanyag, kenőanyag, javítás költsége stb. Ezen 

elv alapján kerül sor a növénytermesztés általános költségeként kezelt munkagépek javítási 

költségeinek megtervezésére is. A segédüzemek és a növénytermesztés általános költségeinek 

költségviselőkre történő felosztása a műszaknap alapján is történhet. (A Kft. esetében ezt az 

elvet követjük.) A műszaknap-szükséglet alakulásáról a 20. táblázat adatai tájékoztatnak.  

A segédüzem gázolajszükségletének tervezése. 

A gázolajszükséglet mennyiségének ismerete nem nélkülözhető egyrészt a már említett 

segédüzemi változó költségek tervezéséhez, másrészt a gázolaj jövedéki adójának 

visszaigényléséhez. A visszaigényelhető adó mértékét, és a visszaigénylés alapjául szolgáló 

egy ha-ra vetített gázolaj maximális mennyiségét a kapcsolódó rendeletek tartalmazzák. A 

Kft. tervezési időszakában a felhasznált gázolaj mennyiségéről a 21. táblázat adatai 

tájékoztatnak. A tervezés alapja a műszaknapra jutó fajlagos érték – gyakorlati tényszámok 

alapján - . 

21. táblázat. A gázolajszükséglet alakulása 

 

Megnevezés 
Gázolaj szükséglet 

(liter) 

1. év 28929 

2. év 24920 

3. év 25620 

4. év 25340 

 

 

3.4.1 A forgótőkeként funkcionáló forgóeszközök, mint erőforrások tervezése 

 

A tejtermelő tehenészet esetében megvalósítandó fejlesztés gazdasági hatásaival kiemelten kell 

foglalkozni. Szükséges értelmezni - a termelés sajátosságait is figyelembe véve - a tenyészállatok, a 

készletek, követelések forgótőke hányada fogalmakat. Ahogy ez már ismert  

 

 a forgótőke a forgóeszközök körforgásának folyamatában, egy adott időszakra 

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

a termelés szervezésének sajátosságai által meghatározottan, állandóan megjelenő 

vagy jelen lévő forgóeszköz-féleségek tőkeként funkcionáló állományértéke. elemei; a 

folyamatos termelés viteléhez nélkülözhetetlen készletek, követelések és a 

pénzeszközök biztonsági pénzkészlet hányada.  

 

 az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azok, amelyek a forgótőkén felül 

jelentkeznek. a gazdálkodás gyakorlatát alapul véve a körforgás készenléti és 

ráfordítási szakaszában, készletekben és a készletekre nem felosztható, közvetett 

költségek, mint készpénzköltségek formájában jelennek meg és rejtve maradnak. a 

körforgás megtérülési szakaszában követelésekben, forgatási céllal vásárolt 

értékpapírokban és pénzeszközökben lehetnek jelen.
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20. táblázat. A műszaknap-szükséglet alakulása a tervezési időszakban 

 

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

(m.nap) hónap  

1. év 

Silózás                  2       2 

Tárgyévi növénytermesztés   1 12 25 10 2 23 0 4 14 0   91 

Következő évi növénytermesztés     0 0 0 0 7 7 21 37 1   73 

MINDÖSSZESEN  0 1 12 25 10 2 30 7 27 51 1 0 166 

2. év 

Silózás                  2       2 

Tárgyévi növénytermesztés 0 1 13 23 15 2 33 0 6 12 0   105 

Következő évi növénytermesztés 0 0 0 0 0 0 7 7 22 34 1 0 71 

MINDÖSSZESEN  0 1 13 23 15 2 40 7 30 46 1 0 178 

3. év 

Silózás                  3       3 

Tárgyévi növénytermesztés 0 1 13 24 15 2 32 0 8 12 0 0 107 

Következő évi növénytermesztés 0 0 0 0 0 0 6 6 21 38 2 0 73 

MINDÖSSZESEN  0 1 13 24 15 2 38 6 32 50 2 0 183 

4. év 

Silózás                  3       3 

Tárgyévi növénytermesztés 0 1 13 21 15 3 34 0 8 10 0 0 105 

Következő évi növénytermesztés 0 0 0 0 0 0 7 7 25 32 2 0 73 

MINDÖSSZESEN  0 1 13 21 15 3 41 7 36 42 2 0 181 
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Fontos, tisztázandó kérdés, hogy a mezőgazdasági vállalatok esetében értelmezhető-e minden 

fenntartás nélkül a forgótőke fogalma, azonosnak tekinthető-e a szakmai körökben ismert a 

tartósan lekötött forgóeszközök fogalmával. Ha a forgótőke és a tartósan lekötött forgóeszköz 

állomány termelésben betöltött szerepét vesszük alapul, akkor a válasz, igen. Ezen túlmenően 

a két fogalom „találkozási pontja” csak az időbeliség, azaz a finanszírozás, a forrásigény 

szempontjából fedezhető fel. A mezőgazdasági termelés ismert sajátosságai (idényszerűség, a 

termelési-, és munkafolyamat szétválása) miatt azt a forgóeszköz állományt kell tartósan 

lekötöttnek tekinteni, amely ahhoz szükséges – mint ahogy ez a folyamatos, iparszerű 

termelés esetében is fennáll -, hogy a folyamatos termelés zavartalansága biztosított legyen. A 

forgótőke fontos sajátossága, hogy éves szinten, és állandó összegben vannak lekötve a 

forgóeszközök adott csoportjai. E sajátosságok a mezőgazdasági vállalatok esetében csak 

vállalati szinten, és évek viszonylatában értelmezhető, és igazak. E kitételek megfogalmazása 

a mezőgazdaság termelési folyamatainak sajátosságival magyarázható, de egyben szükségessé 

is teszik azok megfogalmazását. A tartósan lekötött forgóeszköz állomány értékének 

számszerűsítése és értelmezése – a termelési munkafolyamatok időbeni szétválása miatt - 

szükségszerűen, egy adott időpontra vonatkoztatva kell, hogy történjen. De miért állíthatjuk 

ezt? Ennek megválaszolásához értelmezni kell az alábbiakat: 

 

 A termelés – a gazdálkodás - zárási időpontját 

 A termelési folyamat működési ciklusát és a kapcsolódó sajátosságokat.  

A termelés – a gazdálkodás - zárási időpontja 
Mivel a termelés egyben vállalkozási tevékenységnek is minősül, melyben értékeket 

transzformálunk szükségletek kielégítésére alkalmas új érték előállítása érdekében, a termelés 

folyamatát méréssel nyomon kell követni, ezt nem lehet nélkülözni. Ez a mérési időpont 

hazánkban – ahogy ez ismert – december 31. A gazdasági év tehát azonos a naptári évvel. A 

termelés folyamatossága biztosításának többféle feltétele van, pl. kapcsolódó törvényi 

előírások, rendelkezések, de a kapcsolódó menedzsmentdöntések sem nélkülözhetők. A 

termelés mérésének időtávja tehát egy év. Az időtáv történéseit – gazdasági eseményeit – a 

számvitel rögzíti, és az éves beszámolóban, illetve annak egyes részeiben foglalja össze.  Az 

évet egy nyitó és egy záró értékelés fogja közre. Az éves időtávon belül - a termelési folyamat 

sajátosságai által is meghatározottan – a termelés pl. tejtermelés esetén, napi szinten valósul 

meg. A mérés fordulónapjának fontos szerepe van a termelés folyamatosságának 

értelmezésénél olyan esetekben is, amikor a termelési folyamat sajátosságai miatt – a 

munkafolyamat és termelési folyamat időben szétválik – a folyamatosság évek viszonylatában 

értelmezendő. A termelési folyamat tehát a tárgyévben megkezdődik, és a következő évben 

fejeződik be, de a fordulónapon zárni kell az évet. Ez az állapot a mezőgazdaság termelési 

folyamatainak egyik nagyon fontos sajátossága, szükségszerű, nem kiküszöbölhető.   

      

A termelési folyamat működési ciklusa és a kapcsolódó sajátosságok 

A termelési folyamatok - a forgóeszközök körforgását alapul véve - annak függvényében, 

hogy az inputok felhasználása és transzformációjuk eredményeként megjelenő output időben 

hogyan viszonyul egymáshoz, nyílt és zárt ciklusúak lehetnek. A nyílt ciklusú termelési 

folyamatok sajátossága, hogy az inputok felmerülésével párhuzamosan outputhoz jutunk, pl. a 

tejtermelés, a tojástermelés. A zárt ciklusú termelési folyamatoknak fontos sajátossága, pl. 

növénytermesztési ágazatok, hústermelés, stb., hogy az outputok a termelési folyamat végén 

jelennek meg. A termék előállítás időigénye tehát akár több évet is igénybe vehet pl. 

ültetvények, búzatermesztés, tenyészállatok, stb. Az őszi vetésű növények termelése jó példa 

arra, hogy a „termelés folyamatossága” évek viszonylatában értelmezhető, és a fordulónapi 

állapotnak megfelelő forgóeszköz, az őszi vetésállomány, azaz a mezei leltár.   
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A vázolt sajátosságok a termelési folyamat működési ciklusában – mint a forgóeszközök 

körforgása – is tetten érhetők. A finanszírozás szempontjából kiemelendő sajátosságok tehát 

alábbiakban összegezhető: 

 

 a körforgásnak fontos, de egyben elválaszthatatlan eleme a befejezetlen  

    termelés, 

 a termelési folyamat kezdete és befejezése a gazdasági éven átívelő, ami  

    adódhat a termelési folyamat sajátosságaiból, pl. búzatermesztés, vagy   

    szervezési okokból, pl. a keltetőgépben lévő  tojás a mérési időpontban, 

 a mérési időpontban a termelési folyamatba befektetett forgóeszközök 

vagyonná transzformálódnak,   

 a termelési folyamat outputja a gazdasági évben csak egyszer jelenik meg, 

ezért készletezésük szükségszerű,   

 a készletek volumenét az e termékeket felhasználó más ágazatok igénye 

határozza meg, 

 az igény számszerűsítésének időtávja újraterméstől fordulónapig, és a 

következő gazdasági év január 1-től újratermésig, 

 a készletként funkcionáló, vagyonná transzformálódott forgóeszközök 

fordulónapi állományértéke tekinthető tartósan lekötött forgóeszköz 

állománynak, azaz a forgótőke elemének, 

 e forgóeszköz állomány szintje az a minimális szint, amely elengedhetetlen 

feltétele az évek viszonylatában értelmezendő folyamatos termelésnek,  

 e fordulónapi állapot az új gazdasági év nyitásával megszűnik – befejezetlen 

termelés - létezni, a készletek állománya a felhasználás intenzitásának 

megfelelően folyamatosan csökken.   
 

A mezőgazdaságban az előzőekben említett sajátosságok jellemzik a növénytermesztést. A 

növénytermesztés estében a mezei leltár – mint vagyonná transzformálódott közvetlen 

termelési költség - képezi az ágazat forgótőke lekötését.  
 

A sajátosságok közül kiemelten kell megemlíteni az egyes ágazatok között fennálló kapcsolati 

viszonyokat, pl. a növénytermesztés és annak termékeit felhasználó állattenyésztési ágazatok 

között, az egyes növénykultúrák kedvező hatását, amelyet a vetési sorrend tervezésénél 

figyelembe kell venni. E kapcsolati viszonyokat belső üzemi teljesítménynek nevezzük. 

Napjainkra ezek a belső üzemi teljesítmények, több tényező kölcsönhatásának eredőjeként – 

tulajdoni struktúra változása, földtulajdon-földhasználat kettéválása, stb. – nagymértékben 

fellazultak, és egyre nagyobb mértékben jelentkeznek ennek kedvezőtlen hatásai, pl. 

trágyakezeléssel kapcsolatos problémák, környezetvédelmi hatások, stb.  
 

A fentiekben vázolt sajátosságok ismerete a kapcsolódó döntéseknél fontos szempontként 

kezelendő. Minden olyan, a termelési folyamatba történő beavatkozás, amely a forgótőke 

elemeként funkcionáló állományértékeket növeli, - ha ez nem tudatos beavatkozás eredménye 

– komoly finanszírozási problémákat eredményezhet.  
 

Az előzőekben vázolt elméleti összefüggések - a tehenészetre értelmezve - a 3. ábra alapján 

követhetők nyomon. A tartalmi összefüggéseket a 22. táblázat tartalmazza. A vállalkozási 

tevékenységet alapul véve belátható, hogy a forgóeszközök állományának az a szükséges 

szintje, amely a folyamatos termelés érdekében rendelkezésre kell, hogy álljon, a december 

31-i állapotnak felel meg. 
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3. ábra: A tehenészet forgótőke igényének elemei 

Forrás: a szerző saját munkája

Befejezetlen termelés 
(mezei leltár) (7) 

Pénz’ 

(5) 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 

ÁLLATTENYÉSZTÉS, MINT 

TERMÉK ELŐÁLLÍTÓ 

RENDSZER 

Takarmányvonzat/Növénytermeszt

és+vásárolt takarmány+egyéb 

anyagok/(6) 

Pénz Tenyészállat 

(1) 

Termelés 

Késztermék 
(Saját termelésű Takarmány 

készlet)(8) 
 

Anyagok (vásárolt biztonsági 

takarmány készlet) (6) 

 

KÉSZTERMÉK 
(8) 

Követelés 

(4) 
Megtérülés az 

állatokon keresztül 
HÚS 

TEJ 

TENYÉSZ ÁLL.(3) 

Forgóeszközök 

 

  TÁRGYI ESZKÖZÖK 

      TENYÉSZÁLLATOK (1+3) 

   ANYAGOK (6) 

  KÉSZLETEK 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

  NÖV. HÍZÓ ÉS EGYÉB 

ÁLLATOK(2)   BEFEJEZETLEN TERMELÉS (7) 

PÉNZESZKÖZÖK (5) 

 

KÖVETELÉSEK (4) 

 
ÉRTÉKPAPÍROK 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

AKTÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK 

   KÉSZTERMÉKEK (8) 

Növ. hízó és egyéb 

állatok (2) 
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22. táblázat: A forgótőke elemei és azok tartalma egy tejtermelő tehenészeti vállalat 

esetében 

 
Forgóeszközök Forgótőke Megnevezés 

Készletek Készletek  

 - Anyagok 
   - Biztonsági takarmány készlet  - Vásárolt takarmányok (táp, réti széna, 

sörtörköly) 

   - Egyéb anyagok - Gyógyszer készlet, stb. 

   

 - Befejezetlen termelés 

   

   - Mezei leltár 

- A következő évi szántóföldi tömeg- és 

abraktakarmányok vetésállománya, 

talajmunkák, stb. 

 - Növendék, hízó és     

    egyéb állatok 

 

  - Növendék tenyészállatok 

- Azok a növendék tenyészállatok, 

amelyek a tenyészállat utánpótlást 

szolgálják 

  

- Késztermékek 

 

 - Saját termelésű takarmányok 

- Szálas tömegtakarmányok és lédús 

takarmányok  január l-től újratermésig 

(pl. szilázs, réti széna, lucerna széna stb.) 

 

Követelések 

 

Követelések 

- Értékesített tej nettó árbevétele 

- A vásárló fizetési határidejétől függően, 

a ki nem egyenlített tej ellenértéke, ennek 

átlagos állományértéke 

Pénzeszközök Pénzeszközök 

- Biztonsági pénzkészlet 

- A menedzsment döntésétől függően pl. 

egy havi bér és közterhe 

   Forrás:a szerző saját munkája 

 

 

A táblázatban feltüntetett fogalmak alapján látható, hogy a készletek vannak túlsúlyban. A 

készleteken belül a vásárolt készleteket az anyagok azon csoportja képviseli, amelyeknek a 

szintje nem mehet a biztonsági készletszint alá, pl. vásárolt keveréktakarmányok biztonsági 

készletszintje. (Lásd: 2. táblázat, 7-290 nap közötti időtáv). A mezei leltár szintén 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az állatállomány következő évi tömegtakarmány szükségletét 

megtermeljük, például a szilázst. A saját termelésű tömegtakarmányok év végi készlete az 

újratermésig kell, hogy fedezze az állatállomány igényét. Ez a készletszint tehát az év 

folyamán fokozatosan csökken, a felhasználás intenzitásának megfelelően átmegy a tej vagy 

az állatok értékébe. Az állatok készletcsoporton belül, - a termelésben való szerepük alapján – 

kettő csoportot kell elkülöníteni. 

 

Az első csoportba azok a növendék tenyészállatok sorolhatók, amelyek a tenyészállat 

utánpótlást szolgálják. Ha a tehénlétszámot saját szaporulatból fejleszteni, majd tartani 

akarjuk, akkor – a tenyésztési és szaporulati mutatóknak megfelelően – egy adott létszámot 

kell biztosítani. Belátható, hogy ha ezt a létszámot csökkentjük, akkor a termelés fenntartása 

kerül veszélybe, mivel a szükséges utánpótlást saját szaporulatból nem tudjuk biztosítani. 

 

A második csoportba azok az értékesítésre váró növendék hízóállatok tartoznak, amelyek 

úgymond még nem készültek el, nem érték el az értékesítési végsúlyt. Ha kereslet lenne 

irántuk, eladhatók lennének, nem veszélyeztetnék a folyamatos termelést. (Az egy más 

kérdés, hogy a jövedelem alakulása szempontjából milyen súllyal érdemes értékesíteni.) 

Mivel a tej értékesítése folyamatos, és a vevő csak meghatározott időtartamon belül utalja át a 

vállalat számára a tej ellenértékét, ebből az következik, hogy az év minden egyes napján a 

vállalatnak – a fizetési kondícióktól függően - valamekkora követelésállománya van. A 

biztonsági pénzkészlet értelmezése nem jelenthet problémát. Ha a vállalkozást fenn akarjuk 

tartani, akkor – az évek viszonylatában – december 31-én a folyamatos termelés biztosítása 

érdekében a tartósan lekötöttnek minősülő forgóeszközök állományértékét – mint forgótőkét - 
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fenn kell tartani. A pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából ehhez lejárat nélküli – saját 

tőkét - vagy hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni. A forgótőkeként funkcionáló 

forgóeszközök állományértékének meghatározása és számszerűsítése csak a termelési 

költségek és árbevétel ismeretében végezhető el. Ezért a tehenészet forgótőke igényének 

számszerűsítésére is ott kerül sor.  

 

A tehenészet takarmányszükségletének tervezése. 

A tehenészet ráfordításai közül – fontossága miatt – csak a takarmányszükséglet tervezését 

tárgyaljuk részletesen. A Döntéstámogató módszerek jegyzetben lineáris programozással 

határoztuk meg a tehenészet napi takarmányadagjának összetételét. A takarmányszükségletet 

ennek alapján tervezzük meg. Az egyes korcsoportok napi takarmányadagjának összetételét és 

az állatállomány éves takarmányszükségleteit a 23. táblázat tartalmazza. A 

takarmányszükséglet készletértékének alakulása illetve ennek meghatározott hányada – ahogy 

ezt láttuk - eleme lesz a tehenészet forgótőke lekötésének, és ez által a forrásszükséglet 

alakulását is befolyásolja. Ennek számszerűsítésére szintén a pénzügyi tervezésnél kerül sor. 

 

23. táblázat. Az állatállomány takarmányszükségletének alakulása 

 
 

Megnevezés 

 

Takarmányszükséglet 

kg/nap 1. év 2. év 3. év 4. év 

tonna/év 

Tehén Kukorica szilázs 22 297 333 377 402 

Réti széna 5 68 76 86 91 

Sörtörköly 5 68 76 86 91 

Tejelő táp 5 68 76 86 91 

Szopós borjú Réti széna 0,25 1 1 1 1 

Tejpótló táp 1,5 4 5 6 6 

Választott borjú Kukorica szilázs 6 9 11 6 8 

Réti széna 2,5 4 5 3 3 

Borjú indító 1,5 2 3 2 2 

Éven belüli   növ. 

üsző 

Kukorica szilázs 6 13 18 13 12 

Réti széna 2,5 5 7 5 5 

Borjú indító 1,5 3 4 3 3 

Éven túli        növ. 

üsző 

Kukorica szilázs 18 23 30 25 21 

Réti széna 6 8 10 8 7 

Előhasi üsző Kukorica szilázs 20 54 68 63 43 

Réti széna 6 16 21 19 13 

M
IN

D
Ö

S
S

Z
E

S
E

N
 Kukorica szilázs   396 460 484 486 

Réti széna   102 120 122 120 

Sörtörköly   68 76 86 91 

Tejpótló táp   4 5 6 6 

Borjú indító táp   5 7 5 5 

Tejelő táp   68 76 86 91 
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3.5 A pénzügyi terv tartalma és készítésének folyamata 

 

Emlékezzünk vissza arra, hogy a vállalatban reál (anyagi jellegű) és nominál, /pénzügyi/ 

folyamatok zajlanak. A reálfolyamatok pénzügyi folyamatokat gerjesztenek. A pénzügyi 

folyamatok – a gazdasági eseménnyel egyidejűleg vagy némi időeltolással - 

pénzáramlásokban kelnek életre. A pénzáramlások kiadásokat vagy bevételeket 

eredményeznek. A költségek, illetve annak meghatározott tételei – az értékcsökkenési kiadás 

például nem – kiadásokat, az árbevétel – annak pénzügyi realizálásakor – bevételeket 

eredményeznek. E pénzáramok időbeni eloszlása, egymáshoz viszonyított aránya /abszolút 

nagyságrendje/ a források alakulása szempontjából fontos. Ha a bevétel és kiadások 

egyenlege negatív – több a kiadás, mint a bevétel – a vállalat külső forrás bevonására 

kényszerül, ami viszont gazdasági teherrel jár, azaz kamatot kell fizetni használatárért. Ez is 

alátámasztja annak fontosságát, hogy a jelentős nagyságrendet képviselő vásárlásainkat 

hogyan ütemezzük, milyen fizetési feltételeket kapunk a beszállítóktól. Természetesen 

ugyanez igaz az értékesítések esetében is. Végső soron a reál és nominál folyamatok között 

fennálló szoros kölcsönhatás miatt nem nélkülözhető a befektetési és finanszírozási döntések 

együttes hatásainak végiggondolása és számszerűsítése. Magát a folyamatot pénzügyi 

tervezésnek, a folyamat eredményét – számszerűsített formában – pedig pénzügyi tervnek 

nevezzük. Ismert számunkra az is, hogy az egyes tervtípusok kölcsönhatásban vannak 

egymással, minden egyes tervnek van pénzügyi vonzata is, amely az adott év pénzügyi 

tervének szerves része. A hosszútávra szóló terv a vállalat egészére koncentrál, a 

megfogalmazott stratégiai célokat számszerűsíti. A középtávú pénzügyi terv a stratégiai terv 

nagyvonalú pénzügyi vetületeként értelmezhető. Az éves pénzügyi tervben egy évre 

koncentrálunk, és a vállalat likviditásának biztosítása az elsődleges cél, tehát a rövid lejáratú 

források számszerűsítésére helyezzük a hangsúlyt. A pénzügy terv végső soron az értékesítési 

és termelési terv forintosítását jelenti. A potenciális befektetők számára arról ad információt, 

hogy a vállalatba történő befektetéstől milyen hozamra, illetve megtérülésre lehet számítani. 

A hitelezők számára az üzleti terv pénzügyi része az, amely információt szolgáltat arra 

vonatkozóan, hogy a törlesztés és kamatfizetés folyamatossága, megalapozottsága mennyire 

biztosított. 

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a pénzügyi tervezésnél határozottan érvényesül, illetve kell, 

hogy érvényesüljön az úgynevezett gördülő tervezési technika, illetve tervezési szemlélet, ami 

a fentiekben említett kölcsönhatások egyértelmű következménye. Valamennyi tervvel 

szemben fontos követelmény, hogy folyamatosan biztosítsa az előrelátást a kiválasztott 

időtávra. Az időtáv hossza és a rendelkezésre álló információk megbízhatósága közötti 

viszony ellentétes irányú, tehát minél hosszabb az időtáv annál nagyobb a bizonytalanság és 

pontatlanság. A pénzügyi terv egyes részeinek összefüggése az alábbiak szerint értelmezendő: 

 

Nyitó állomány + Forgalomnövekedés = Forgalomcsökkenés + Záró állomány 
 

Az üzleti terv pénzügyi tervének főbb tartalmi elemei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 Eredményterv 

   - Az árbevétel és aktivált saját teljesítmények terve 

   - A ráfordítások és termelési költségek terve 

 Pénzforgalmi terv 

 Tőkeigény és forrásstruktúra 

 Mérlegterv 

 Cash flow terv 

 Egyéb pénzügyi információk  
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3.5.1 Az árbevétel tervezése 

 

Az eredmény tervezése nem nélkülözheti az árbevétel és a termelési költségek ismeretét. 

Ahogy erre már utalás történt, a terv elkészítésének alapját a termelési terv szolgáltatja.  

A nettó árbevétel (ÁFA-val engedményekkel csökkentett bruttó árbevétel) tervezése az ár 

ismeretében nem jelenthet különösebb nehézséget. Az árbevételt a piackutatás során előre 

jelzett értékesítési adatok alapján célszerű tervezni. A mezőgazdaságban – ahogy ez ismert – 

nem így van. Az elmondottak alapján adódik, hogy   

 

Nettó árbevétel = Árutermék x Egységár 

 

A tervezett nettó árbevétel időbeni tagolása, annak struktúrája meg kell, hogy egyezzen a 

többi tervrész időbeni tagolásával. (Tervezni kell tehát az árbevétel időbeni – havi szintű - 

megoszlását is.) 

 

Az egyéb bevételek tervezése a számviteli előírásokat is figyelembe véve történik, pl. tejkvóta 

utáni támogatás, üzemviteli támogatások (AKG, területalapú támogatás stb.). A kapcsolódó 

tételeknél jó támpontot adhatnak az előző év tényadatai is.  

 

3.5.1.1. A növénytermesztés árbevétele és egyéb bevétele 

 

Az értékesítési terv és az egységárak ismeretében tervezhető. Ahogy erre már utalás történt 

havonkénti bontásban kell tervezni. Az egyéb bevételek címén a Kft. esetében az alábbi 

tételek tervezhetők: 

 AKG programban való részvétel alapján járó támogatás; 

 területalapú támogatás; 

 felhasznált gázolaj után a jövedéki adó visszatérítés összege. 

Az üzemviteli támogatások időbeni ütemezése az előző évek tapasztalata alapján történhet. A 

Kft. esetében úgy járunk el, hogy éves szinten tervezzük, év végén követelésként tartjuk 

nyilván.  

Az elmondottak alapján az első év árbevételének és egyéb bevételének tervszámai a 24. 

táblázatban találhatók.  

 

24. táblázat. A növénytermesztés árbevételének és egyéb bevételének tervszámai 

 
Megnevezés Árbevétel 

Algoritmus VIII. IX. X. XI. Összesen 

E Ft 

Kukorica 135*8,2*50     55350  55350 

Búza 142*6,2*55 48422       48422 

Repce 33*3,3*140 15246       15246 

Összesen   63668 0 55350 0 119018 

  Egyéb bevétel 

AKG  262*35     9170 

Alaptámogatás 140*290*315     12789 

Gázolaj jöv. adó visszatérítés 28929*80     2314 

Összesen      24273 

MINDÖSSZESEN  63668  55350  143291 
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3.5.1.2. A szolgáltatás árbevétele 

 

Az értékesítési volumen már ismert, a halmozott területtel azonos, tehát 3050 ha. Az 

árbevétel tervezéséhez ismerni kell a szolgáltatás tervezett árát, de az ár viszont csak a 

költségek ismeretében tervezhető. A költségek tervezésénél kerül sor az árképzés elveinek 

tárgyalására is. A szolgáltatás tervezett egységára 3300 Ft/ha lesz. Ennek figyelembevételével 

a szolgáltatás tervezett árbevétele a 25. táblázatban közölteknek megfelelően alakul. 

25. táblázat. A szolgáltatás tervezett árbevétele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.3. A tehenészet árbevétele és egyéb bevétele 

 

A tehenészet árbevétele és egyéb bevétele az értékesítési terv és az egységárak, valamint az 

aktuális támogatási rendszer ismeretében tervezhető. A tervezett értékesítési árak az alábbiak:  

 Tej:    88 Ft/l 

 Borjúhús:  870 Ft/kg 

 Kényszervágás: 500 Ft/kg 

 Selejt tehén:  650 Ft/kg  

A számviteli elszámolás alapján, a selejt tehén árbevételét egyéb bevételként kell elszámolni, 

és ezzel összefüggésben a selejt tehén értékét pedig egyéb ráfordításként. A szarvasmarha 

állomány kapcsolódó tervszáma a 26. táblázatban találhatók. 

 

 

3.5.2. A termelési költségek tervezése 

A termelési költségek tervezésének feladata a termelési tervben rögzített tevékenységek 

zavartalan viteléhez szükséges és indokolt költségek számszerűsítése. Ennek ismerete 

elengedhetetlenül szükséges az eredmény számszerűsítéséhez, de a takarékos  

 

Megnevezés 
Növ.szer Szolgáltatás Összesen 

ezer Ft 

I.     

II.     

III. 10865 1650 12515 

IV. 7672 2970 10642 

V. 21919 3795 25714 

VI. 929 1650 2579 

VII.     

VIII.     

IX.     

X.     

XI.     

XII.     

Összesen 41385 10065 51450 
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26. táblázat. A tehenészet első évi árbevételének és egyéb bevételének tervszámai 

 

 

 

költséggazdálkodás, a költségek alakulásának ellenőrzéséhez is fontos információt ad. 

Számszerűsítésük az alábbi összefüggés alapján történik: 

 

Termelési költség = Ráfordítás mennyisége x Egységár 

 

A tervezés történhet: 

 Költségnementként, 

 Költségviselőként és 

 Költséghelyenként 

 

A számvitel rendszerétől függően elsődleges illetve másodlagos költségnem könyvelés esetén 

– összhangban az eredménykimutatás rendszerével -, hogy összköltséges vagy forgalmi 

költséges eredménykimutatásról van-e szó -, változik a költségek tervezésének menete is. Az 

összköltséges eredménykimutatás esetében elsődlegesen költségnemenként történik a 

költségek számbavétele. Forgalmi költséges eredménykimutatás esetén viszont elsődlegesen 

költségviselőkre illetve költséghelyre történik a számbavétel és másodlagosan könyvelnek 

költségnemek szerint. A kötelező tartalmi és ok-okozati összefüggések miatt természetesen az 

eredményben ez nem jelenthet különbséget, mint ahogy nem is jelent. Az ÜTE mindként 

esetben ugyanaz kell, hogy legyen. Az első évre vonatkozóan ezt látni fogjuk, mert az 

eredménykimutatást mindkét módszerrel megtervezzük.  

 

A költségek tervezésének alapja a felhasznált ráfordítások volumenének ismerete, természetes 

mértékegységben. Az eredményre ható ráfordítások illetve ezek költségei között tervezni kell 

az anyagjellegű, a személyi jellegű, az értékcsökkenési leírás valamint az egyéb 

 

Hónap 

Értékesítés Árbevétel, egyéb bevétel   

Tej Borjú Selejt 

tehén 

Tej Borjú Selejt 

tehén 

Támo-

gatás 

Összesen 

liter kg E Ft 

I. 19240     1693       1693 

II. 19240     1693       1693 

III. 19240 260   1693 225   231 2149 

IV. 19240     1693       1693 

V. 19240     1693       1693 

VI. 19240 260 1800 1693 225 975 231 3124 

VII. 19240     1693       1693 

VIII. 19240     1693       1693 

IX. 19240 260   1693 225   231 2149 

X. 19240     1693       1693 

XI. 19240     1693       1693 

XII. 19240 260 1200 1694 230 975 231 3130 

Összesen 230880 1040 3000 20317 905 1950 924 24096 
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ráfordításokat. Az egyes ráfordítások mennyiségét – a termelési folyamat sajátosságait is 

figyelembe véve – célszerű részletesen, főbb ráfordítás-féleségenként is megtervezni. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a ráfordítás fogalmán a számvitel mást ért, mint ahogy 

a tervezés során azt adott esetben használjuk. A tervezés során az üzemgazdasági 

szempontoknak megfelelően tervezzük a ráfordításokat.  

 

A költségnemenkénti tervezés általánosan elterjedt gyakorlatnak tekinthető. A költségek 

megjelenési formája szerinti tervezést jelenti. A költségnemek az alábbiak: 

 

 Az anyag és anyagjellegű ráfordítások tervezését részben az anyagszükségleti 

terv alapján, az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásokat a kapcsolódó üzleti tervrészben 

szereplő adatok alapján végezzük. 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 

három költségtételt kell figyelembe venni: bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, 

valamint bérjárulékok. A bérköltség a tevékenység folyamán igénybe vett és felhasznált 

élőmunka ellenértékeként elszámolt pénzbeli és természetbeli munkabér, munkadíj, amely 

lehet időarányos és teljesítményarányos. 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 esetén 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, m
2
 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 az addig elszámolt 

elszámolt összes (halmozott) 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. 
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is. Ezzel párhuzamosan növelő tétel lehet a befektetett eszköz vásárlása, a kapott apport, 

valamint a saját előállításban megvalósult beruházás. Ez utóbbi esetben a közvetlen 

önköltségen számított értéket aktivált saját teljesítmények állománya címén is figyelembe 

kell venni, az összköltséges eredménykimutatásnál.. 

 

 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 költségviselők azon tevékenységeket jelentik, amelyek esetében a költség felmerülése 

pontosan ismert, tehát egy adott tevékenység érdekében merül fel a költség. A Kft esetében 

kötségviselőként értelmezendők az alábbiak 

 Búzatermesztés 

 Kukoricatermesztés 

 Silókukorica termesztés 

 Tehenészet 

 Növényvédelmi szolgáltatás 

 Silózás 

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 a növénytermesztés általános költsége stb. Ezen költséghelyek 

költségeit szintén költségnemenként kell megtervezni, és különböző vetítési alapok 

felhasználásával a tevékenységekre, illetve költségviselőkre – közvetlen költségként – 

felosztani. Ez utóbbi költségeket összetett költségeknek is nevezik. A központi irányítás 

költségeit szintén költséghelyként kell tervezni. A Kft. esetében költséghelyként tervezendők. 

 segédüzemi szolgáltatás költségei; 

 növénytermesztés általános költségei; 

 központi irányítás általános költségei. 

 

3.5.2.1. A növénytermesztés költségeinek tervezése 

A költségek tervezése a technológiai tervek, a vetésszerkezet és a ráfordítások egységárának 

ismerete alapján történik. Elsődleges költségnem könyvelés esetén költségviselőnként és 

költségnemenként tervezünk. Mindez azt jelenti tehát, hogy meg kell tervezni 

 a tárgyévi növénytermesztés érdekében felmerült költségnemeket, 

 és a következő évi növénytermesztés –mezei leltár – érdekében felmerült 

költségnemeket.  

Az elmondottakból következik, hogy költségnem szerinti tervezés esetén a tárgyévi 

növénytermesztés költségnemei között a saját segédüzemi szolgáltatások nem jelennek meg. 

A segédüzemek költségének egy része – például az üzem és kenőanyag költsége, a javítás 

karbantartás költsége – az teljesítményfüggő, azaz a végzett munka mennyiségétől függ. Ezek 

ismeretében tudjuk majd tervezni a segédüzemi szolgáltatások költségét. Ugyanez vonatkozik 

a növénytermesztés általános költségeinek tervezésére is. Természetesen a gyakorlatban 
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többféle megoldás is előfordulhat. Gyakran alkalmazott eljárás, hogy például a munkagépek 

javítási, karbantartási költségét – egy kisebb vállalakozás esetében – az erőgépek költségei 

között mutatják ki és számolják el. A Kft. esetében az általános költségeket külön tervezzük 

és a műszaknap arányában osztjuk szét az egyes ágazatokra, azaz költségviselőkre. A 

növénytermesztés első tervévi költségeinek tárgyévi alakulásáról a 27. táblázat adatai 

tájékoztatnak. A következő évi növénytermesztés költségei a 28. táblázatban találhatók. A 

tárgyévi növénytermesztés költségeinek időbeni megoszlása a 29. táblázatban található. 

Fontos követelmény, hogy a költségek költségnemenkénti összege és azok időbeni 

megoszlása megegyezzen egymással.  

27. táblázat. A tárgyévi növénytermesztés és silózás közvetlen költségének tervszámai 

 

28. táblázat. A mezei leltár közvetlen költségeinek tervszámai az első évben 

 
Sor-

szám 

Megnevezés Mérték-

egység 

Búza Kuko-

rica 

Silóku-

korica 

Repce Össze-

sen 

1 Terület ha 154 120 14 27 315 

2 Műtrágya ezer Ft 9133 7337 825 1249 18544 

3 Növényvédőszer ezer Ft 0 0 0 560 560 

4 Vetőmag ezer Ft 2744 0 0 363 3107 

  Anyagköltség összesen ezer Ft 11877 7337 825 2172 22211 

5 Mezei leltár összesen ezer Ft 11877 7337 825 2172 22211 

 

Ahhoz, hogy az egyes termékek közvetlen önköltségét számszerűsítsük szükségünk van a 

segédüzemek és a növénytermesztés általános költségeinek ismeretére is. E költségeket a 

műszaknap arányában osztjuk fel a költségviselőkre. Miután rendelkezésre állnak a 

segédüzem és növénytermesztés általános költségei, lehetőségünk van a hozamok 

önköltségének meghatározására (30. táblázat)

Megnevezés Kukorica Buza Repce Silóku-

korica 

Silózás Összesen 

ezer Ft 

Terület (ha) 135 142 33 12   322 

Műtrágya 12095 5169 1576 382   19222 

Növényvédőszer 1854 6658 1638 165   10315 

Vetőmag 3525 0 0 336   3862 

Egyéb anyag         27 27 

Gázolaj 803 845 196 147   1991 

Anyagköltség összesen 18277 12672 3410 1030 27 35417 

Légi gép   270    

Betakarítás 2903 1846 428 216   5178 

Szárítás 3100 2188 252    5540 

Tárolás 288 228 24     540 

Igénybe vett id. szolg. össz. 6290 4263 974 216 0 11743 

MINDÖSSZESEN 24567 16935 4384 1246 27 47160 
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29. táblázat. A tárgyévi növénytermesztés költségeinek időbeni megoszlása 

Megnevezés Terület Ráfordítás II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. Össz.  

(ezer Ft) ha Hónap 

Kukorica 135 Műtrágya   746 8647     2703         12095 

Búza 142   5169                 5169 

Silókukorica 12     382 0 0 0 0 0 0 0 382 

Repce 33 825 751                 1576 

Összesen 322  825 6665 9029 0 0 2703 0 0 0 0 19222 

Kukorica 135 Növ.szer       1854             1854 

Búza 142     2249 4409             6658 

Silókukorica 12       165             165 

Repce 33   798   214 626           1638 

Összesen 322  0 798 2249 6642 626 0 0 0 0 0 10315 

Kukorica 135 Vetőmag     3525               3525 

Silókukorica 12     336               336 

Összesen 147  0 0 3862 0 0 0 0 0 0 0 3862 

Kukorica 135 Gázolaj                 803   803 

Búza 142           845         845 

Silókukorica 12               147     147 

Repce 33         196           196 

Összesen 322  0 0 0 0 196 845 0 147 803 0 1991 

Kukorica 135 Idegen 

szolgál-tatás 
  0 0 0 0 0 0 0 6002 288 6290 

Búza 142   0 0 0 0 4034 228 0 0 0 4263 

Silókukorica 12               216     216 

Repce 33 0 0 0 138 812 24 0 0 0 0 974 

Összesen 322   0 0 0 138 812 4058 228 216 6002 288 11742 

Silózás Egyéb anyag               27     27 

MINDÖSSZESEN   825 7463 15140 6780 1635 7606 228 390 6805 288 47159 
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30. táblázat. A növénytermesztés és a silózás közvetlen költségeinek alakulása 

Sor-

szám 
Megnevezés 

Búza Kukorica Silókukorica Repce Szilázs Összes költség      (E Ft) 

Érték/mennyiség Érték/mennyiség Érték/mennyiség Érték/mennyiség Érték/mennyiség 

Köv. 

évi 
Tárgyévi 

Mindösz-

szesen 
Összesen 

(tonna,         

E Ft) 

Fajlagos 

(Ft/t) 

Összesen 

(tonna,         

E Ft) 

Fajlagos 

(Ft/t) 

Összesen 

(tonna,         

E Ft) 

Fajlagos 

(Ft/t) 

Összesen 

(tonna,         

E Ft) 

Fajlagos 

(Ft/t) 

Összesen 

(tonna,         

E Ft) 

Fajlagos 

(Ft/t) 

1 Összes termés 880 6,2 1107,0 8,2 450,0 37,5 109 3,3 396 33,0       

2 Mezei leltár felhasználása                           

3 Műtrágya 8236 9359 8235 7439 702 1560 1518 13927     18691   18691 

4 Növényvédőszer   0       0 660 6055     660   660 

5 Vetőmag 2414 2743       0 429 3936     2843   2843 

6 Segédüzemi szolgáltatás 4544 5164 2700 2439 300 667 1386 12716     8930   8930 

7 Szervestrágya   0       0   0     0   0 

  Növterm.általános 2465 2801 1950   140 311 500 4587     5055   5055 

8 Mezei leltár összesen 17659 20067 10935 9878 1142 2538 4493 45384     34229   34229 

9 Tárgyévben felmerült költségek   0                       

10 Műtrágya 5169 5874 12095 10926 382 849 1576 14459   0   19222 19222 

11 Növényvédőszer 6658 7566 1854 1674 165 366 1638 15028   0   10315 10315 

12 Vetőmag   0 3525 3184 336 748   0   0   3862 3862 

13 Egyéb anyag 845 960 803 725 147 327 196 1798 27 68   2018 2018 

14 Földbérleti díj   0       0   0   0   0 0 

15 Igénybe vett (külső) szolgáltatás 4263 4844 6290 5682 216 480 974 8936   0   11743 11743 

16 Segédüzemi szolgáltatás 5437 6178 8243 7446 1403 3118 877 8046 351 886   16311 16311 

17 Kombájnköltség   0   0   0   0   0   0 0 

18 Biztosítási díj   0   0   0   0   0   0 0 

19 Növénytermelés ált. költsége 2272 2582 3445 3112 586 1302 366 3358 147 371   6816 6816 

20 LE: káresemény miatt elsz. össz.               

  LE: melléktermék értéke                           

21 Összes közvetlen költség 42303 48072 47190 42629 4377 9727 10120 97008 525 1326   103990 103990 

22 A főtermékek közvetl. költsége 42303   47190   4377   10120   525   34229 103990 138219 

23 Főtermék közvetlen önköltsége   48072   42629   9727   97008   1326       
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A termékek közvetlen önköltsége a táblázat adatai alapján nyomon követhető. Az egyes 

ágazatok mezei leltár címén kimutatott költségeinek összege az előző évi mezei leltár 

állományértékével meg kell, hogy egyezzen. (Vagyonmérleg Késztermékek értéke, 1. táblázat, 

34229 E Ft (17659 E Ft+10935 E Ft+1142 E Ft+4493E Ft )   

A szilázs önköltsége a silókukorica és a silózás költségei alapján számszerűsíthető a 31. 

táblázatban közölteknek megfelelően.   

 

31. táblázat. A szilázs közvetlen önköltségének meghatározása 

Megnevezés Érték 

Silókukorica közvetlen költsége (E Ft) 4377 

Silózás közvetlen költsége (E Ft) 525 

Összesen 4902 

Szilázs hozama(t) 396 

Szilázs közvetlen önköltsége (Ft/t) 12378,80 

 

 

3.5.2.2. A szolgáltatás költségeinek tervezése 

A költségeket – összhangban a pénzforgalmi terv részletezettségével, havonkénti bontásban 

kell megtervezni. A szolgáltatás összes költségét a 32. táblázat tartalmazza. Az 

értékcsökkenés számításánál ügyelni kell arra, hogy a nettó érték – az aktivált érték – az 

elszámolt értékcsökkenés összege adja, tehát nem az ÉCS alapból kell az elszámolt 

értékcsökkenést levonni. A kapott nettó érték (NÉ) a befektetett eszköz könyv szerinti értéke, 

ez kerül be a vagyonmérleg záró állományaként. Azt is fontos figyelembe venni, ha a 

befektetett eszköz nettó értéke elérte a maradványértéket, ÉCS nem számolható el, az eszközt 

a maradványértéken kell nyilvántartani. A 17. táblázat tartalmazza a szolgáltatás 

erőforrásigényét. A tervezett beruházás forrásstruktúrája a 32. táblázatban található.  

32. táblázat. A beruházás forrásstruktúrája 

 

Megnevezés 
Saját erő Hitel Támogatás Összesen 

E Ft 

Növszer raktár 1 000 1 000  2 000 

Landini  Legend 165 TDI 3 500 5 500 5 000 14 000 

MTZ-82 1 200 1 900 1 700 4 800 

Berthoud 3200 1 800 2 800 2 600 7 200 

DETK 3015 400 640 560 1 600 

Összesen 7 900 11 840 9 860 29 600 

 

Az igényelt és folyósított hitel összege 11840 ezer Ft. Feladatként jelentkezik a hitel 

pénzáramának számszerűsítése. A hitel visszafizetését változó összeggel törlesztjük. A 

hitelkondíciók az alábbiak: Futamidő 7 év, hitel kamatlába 10%. E kondíciók mellett a hitel 

pénzáramai a 33. táblázatban közölteknek megfelelően alakulnak A törlesztés összege: 

11840/7 = 1691ezer Ft, a kamatot mindig a fennálló hitel után kell fizetni. A törlesztés egy 



 
 

54 
 

évben egy alkalommal, december hónapban történik. Az egyes évek záró hitelállománya a 

vagyonmérleg hosszú lejáratú kötelezettségek tétele lesz.  

33. táblázat. A szolgáltatás költségének tervezése 

 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
Fajlagos 

Algoritmus 

Összesen  

E Ft Ft/ha 

Növényvédőszer E Ft/év     41385 13568,9 

Landini Legend 165 TDI Ft/ha 554 554*3050 1690 554,1 

MTZ-82 Ft/ha 101 101*3050 308 101,0 

Üzemanyag összesen       1998 655,1 

Landini Legend 165 TDI Ft/ha 250 3050*250 763 250,2 

MTZ-82 Ft/ha 101 3050*101 308 101,0 

Berthoud 3200 E Ft/év 170 1*170 170 55,7 

DETK 3015 E Ft/év 150 1*150 150 49,2 

Anyagjellegű szolg. össz.       1391 456,1 

Anyag és anyagjellegű 

ráfordítás összesen.       44774 14223,9 

Munkabér Ft/óra 872 872*610 532 174,4 

Közteher Ft/óra 235,5 235,5*610 144 47,2 

Szem. jell. ráfordítás össz.       676 221,6 

Értékcsökkenési leírás
*
  E Ft/év     3163 1037,0 

Biztosítás, adók  E Ft/év     140 45,9 

Egyéb ráfordítások összesen       140 45,9 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN       48753 15528,5 

 
*
Értékcsökkenés tervezése 

Precíziós technológia beruházási költségei 

AÉ         

(EFt) 

Marad-

vány-érték 

ÉCS 

alap 
% 

NÉ       

(EFt) 

27600 5520 22080 14   

2000 200 1800 4 0 

29600 5720 23880     

ÉCS számítása 

ÉCS alap Algoritmus ÉCS  NÉ 

22080 
22080*0,14 

27600-3091 

3091 
 

24509 

1800 
1800*0,04 

2000-72 

72 

 1928 

Összesen  3163  26437 
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34. táblázat. A hiteltörlesztés pénzáramai 

 

 

Év 

Hitelállomány   Kamat Törlesztés Részlet 

Induló Algoritmus Záró Algoritmus ezer Ft 

1 11840 11840-1691 10149 11840*0,1 1184 1691 2875 

2 10149 10149-1691 8458 10149*0,1 1015 1691 2706 

3 8458 8458-1691 6767 8458*0,1 846 1691 2537 

4 6767 6767-1691 5076 6767*0,1 677 1691 2368 

5 5076 5076-1691 3385 5076*0,1 508 1691 2199 

6 3385 3385-1691 1694 3385*0,1 339 1691 2030 

7 1694 1694-1694   1694*0,1 169 1694 1863 

Össz.         4738 11840 16578 

 

A szolgáltatás árképzése. A szolgáltatás árképzéséhez valamennyi szükséges tervszám 

rendelkezésünkre áll. Fontos kérdés, hogy milyen árstratégiát kívánunk alkalmazni. A kérdés, 

hogy mekkora legyen a szolgáltatás egységárának adózás előtti eredmény-tartalma. A 

rendelkezésünkre álló adatok alapján számszerűsíthetjük a szolgáltatás fajlagos költségét. 

(Lásd: 35. táblázat) A kapott fajlagos érték azonban a közvetlen  önköltséget jelenti.  A 

növényvédőszer költségen kívüli összes költség  

15524,5Ft/ha – 13568,9 Ft/ha = 1955,6 Ft/ha 

 

Nem vettünk figyelembe számos tételt, például az általános költségeket, a növényvédőszer 

raktározásának költségeit, a lekötött tőke haszonáldozati költségét, a hitel kamatát sem. 

Fontos szempont, hogy a szolgáltatás ára fedezze a hitel kamatának költségét, és a hitel 

törlesztő részletét is. A hitel kamat átlagosan ételnek fedeznie kell a felvett hitel kamatát is, 

ami átlagosan 683 ezer Ft/év, a törlesztés 1691 ezer Ft/év. Számszerűsítsük tehát, hogy e 

tételek hogyan hatnak a szolgáltatás árára. A hitel kamata – mivel a pénzügyi műveletek 

ráfordításai címén elszámolható - korrekció nélkül kezelhető. A törlesztés forrása viszont a 

mérleg szerinti eredmény. Ebből következik, hogy annak összegét korrigálni kell az adózás 

előtti eredményre. Mivel a TÁNYA 15%, a törlesztés adózás előtti eredményre korrigált 

értéke az alábbi lesz; 

1691E Ft/0,85 = 1989 E Ft/év 

A szolgáltatás közvetlen költségét tehát az alábbi tételekkel kell növelni: 

  Hitel kamata:       683 E Ft 

  Törlesztő részlet korrigált eredménye:  1989 E Ft 

  Összesen:      2672 E Ft 

    

A szolgáltatás árában érvényesítendő fajlagos értékek tehát az alábbiak lesznek: 

Hitel kamata:      683/3050 = 223,90 Ft/ha 

Törlesztő részlet:                1989/3050 = 652,13 Ft/ha  

Összesen:                         876,03 Ft/ha 
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A hitel gazdasági terheivel korrigált tervezett ár 2831,63 Ft/ha. A lekötött tőke 

haszonáldozati költsége – kockázatmenetes államkötvény hozama 6% - 29600 * 0,06 = 1776 

ezer Ft/év, ami egy hektárra 582,3 Ft (1776/3050). Ennek figyelembevétele esetén az ár 

3413,93 Ft/ha lenne. Az Esettanulmányban leírtak alapján (Döntéstámogató módszerek, 

gyakorlati jegyzet) azonban az ár felső határa 3300 Ft/ha.  

Az előzőekben tárgyalt összefüggések alapján a szolgáltatás árbevételénél tehát ezt az árat 

vesszük alapul. (Lásd: 25. táblázat) A tervszámok alapján a szolgáltatás összesített értékeit 

tartalmazó mutatószámok az alábbiak szerint alakulnak: 

ELÁBÉ szint = ×100=80,43%       Árrés szint =  ×100= 19,6% 

Haszonkulcs=  

35. táblázat. A szolgáltatás ára és az ár struktúrája 

Megnevezés EFt Ft/ha 

Szem.jell.ráfordítás össz. 676 221,6 

Üzemanyag összesen 1998 655,1 

Anyagjellegű szolg. össz. 1391 456,1 

Értékcsökkenési leírás 3163 1037,0 

Biztosítás, adók 140 45,9 

Költség összesen 7368 2415,7 

Kamat 677 222,0 

Törlesztés  1989 652,0 

MINDÖSSZESEN 10034 3289,7 

Ár max.   3300,0 

Egyenleg   10,3 

 

3.5.2.3. A tehenészet költségeinek tervezése 

A tehenészet költségeinek tervszámai a 36. táblázatban találhatók. A továbbiakban csak azon 

költségtételek tervezésével foglalkozunk, amelyek még nem fordultak elő az eddigi tervezési 

munka során. A saját takarmány költségének tervezése, mivel már ismert a szilázs közvetlen 

önköltsége tervezhető. A tervezés algoritmusa és tervszámok a 37. táblázatban közölteknek 

megfelelően alakulnak.  

Az összes költség ismeretében tudjuk kiszámítani a tej a borjú és az egyes korcsoportok 

közvetlen önköltségét. Ezek ismeretében pedig az állatállomány záró készletértékét, illetve 

készletértékének állományváltozását, az átminősített előhasi üszők saját teljesítményértékének 

meghatározását is. Az élőtömeg önköltség számítása a 38. táblázatban követhető nyomon. A 

tej önköltségének számítási algoritmusa a 39. táblázatban található. Mivel a tehenészetben 

ikertermékek keletkeznek, egyenértékszámos önköltségszámítást végzünk.. A vezértermék a 

tej. Tehát született borjak súlyát tejegyenértékre kell átszámítani. 1 kg borjú hús= 8 liter tej 
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36. táblázat. A tehenészet költségének tervezése (E Ft) 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Tehén 
Szopós 

borju 

Válasz-

tott 

borju 

Növ.üsző 

választás-

tól egy 

évig 

Növ.üsző 

egy évtől 

vemhes-

ségig 

Előhasi 

üsző 

ellésig 

Össze-

sen 

Saját takarmány 2395   79 129 215 489 3307 

Vásárolt tömegtakarmány 1836 7 28 35 56 112 2074 

Vásárolt abrak 8840 840 320 480     10480 

Összesen 13071 847 427 644 271 112 15861 

Áram, víz, gáz 858 165 90 135 75 177 1500 

Üzemanyag, kenőanyag 500 96 53 79 44 103 875 

Állategészségügyi költség 300 17 9 23 5 11 365 

Termékenyítés költsége 444       108   552 

Teljesítményvizsgálat 37           37 

Egyéb anyag 111 21 10 20 10 21 193 

Fenntartó üzemi költség 109 4 4 14 13 14 158 

Anyag és anyagjell. ráford. össz. 15430 1150 593 915 526 438 19541 

Munkabér 2257 236 238 356 398 475 3960 

Közteher 677 131 71 107 59 143 1188 

Személyi jellegű ráford. összesen 2934 367 309 463 457 618 5148 

Tenyészállat ÉCS 840           840 

Értékcsökkenési leírás 1870 294 295 442 517 517 3935 

Értékcsökkenési leírási összesen 2710 294 295 442 517 517 4775 

Egyéb ráfordítás 185 14 8 18 12 45 282 

KÖLTSÉGEK 

MINDÖSSZESEN 21259 1825 1205 1838 1512 2050 29746 

38. táblázat. Önköltségszámítás 

Súlygyarapodás   838 1668 1440 1050 1900 6896 

Súlygyarapodás önköltsége   2177,8 722,4 1276,6 1440,0 851,6   

Nyitó készletérték   252 176 756 609 1680 3473 

Súlygyarapodás költsége   1825 1198 1813 1512 2050 8398 

Áthozat költsége 4319 984 1247 1994 3023 3811   

Összes tárgyévi költség   3061 2621 4563 5144 7541 22929 

Összes súly   2553 3076 4980 5400 9400   

Élőtömeg önköltség    1198,8 852,0 916,2 952,7 802,2   
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37. táblázat. A saját termelésű takarmány költségének tervezése 

Megnevezés Algoritmus 
Mennyiség 

(t) 

Érték  

(E Ft) 

Szilázs induló készlet 
Induló vagyonmérleg késztermék 

készlet tétele 

365 2923 

Tárgyévi termelés a 31. táblázat adata 396 4902 

Összes forrás 365+396 761 7825 

Felhasználás (igény 396 t) 
365 (készlet) 

31*12378,8(új termés) 

365 

31 

2923 

384 

Összes felhasználás 365+31 396 3307 

Záró készlet 
761-396 

7825-3307 
365  

4518 

A készletváltozás 365-365 0 1595 

 

 A 984 E Ft a szopósborjú tárgyévi költsége lesz. Az élőtömeg alapján az állatállomány 

változási terv adatait alapul véve, az állománymozgás létszám illetve súlyadatainak értéke, 

meg kell, hogy egyezzen az egyes korcsoportok tárgyévi költségeinek összegével. Ezt a 43. 

táblázat adatai alapján ellenőrizhetjük. A 38. táblázatban az előhasi korcsoportból az 

átminősítésre került állatok értéke 4319 E Ft.  

 

39. táblázat. A tej és borjú önköltségének számítása 

Megnevezés Algoritmus 
Mennyiség 

 (l, kg) 

Költség 

(E Ft, Ft/kg, Ft/l) 

Tej 37*6240 230880  

Borjú 1400*8 11200  

Összesen 230880+11200 242080 21259 

Önköltség 21259:242080  87,82 

- TEJ 230880*87,82  20275 

- BORJÚ 11200*87,82  984 

Ellenőrző szám 20275+984  21259 

 

Az állattenyésztésben az értékcsökkenési leírás összege kettő nagy tételből áll össze. Az egyik 

a befektetett tárgyi eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a másik tétel pedig a 

tenyészállatok után elszámolt értékcsökkenési leírás összege. Az elszámolás elvét a vállalat 

számviteli politikájában rögzíteni kell. A kft. esetében a tenyészállatok értékcsökkenését úgy 

tervezzük, hogy a nyitó állományértékéből levonásra kerül a kiselejtezett állatok élőtömeg 

önköltségen számított értéke. Az így kapott érték 50%-.ának – a másik ötven százalék a 

maradványérték – a 14%-a adja az értékcsökkenés összegét, ami az első tervévben 840 E Ft. 

A tehénállományra vonatkozó adatok a 40. és 41. táblázatban találhatók.  
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40. táblázat. A tehénállomány állományértékeinek alakulása 

Megnevezés 

1.év 2. év 3. év  4. év Változás 

mindösz-

szesen 
Nyitó Záró Változás Záró Változás  Záró Változás Záró Változás 

1. 2. 2.-1. 3. 3.-2. 4. 4.-2. 5. 5.-4. 

E Ft   

Tenyészállatok 14000 15533 1533 18458 2925 22356 2820 22816 460 8816 

-  NYITÓ   14000   15533 1533 18458   22356     

- NÖVEKEDÉS   4373   6235 1862 7530   4935     

- ÉRTÉKCSÖKKENÉS   840   920 80 1116   1346     

- SELEJT   2000   2390 390 2517   3130     

Záró állomány   15533 1533 18458 2925 22356 2820 22816 460 8816 

 

41. táblázat. A tehénállományra vonatkozó fontosabb adatok alakulása a tervezési időszakában 

Megnevezés  1. év   2. év   3. év   4. év  

Nyitó érték(EFt) 14000 15 533 18 458 22 356 

Növekedés(EFt) 4373 6 235 7 530 4 935 

  18373 21768 25989 27291 

ÉCS alap(EFt) 6000 6572 7971 9613 

ÉCS % 14% 14% 14% 14% 

Tenyészállat écs.(EFt) 840 920 1116 1346 

Selejt önköltsége (Ft/kg) 666,7 663,8 699,2 745,2 

Selejt értéke (EFt) 2000 2390 2517 3130 

Záró érték (EFt) 15533 18458 22356 22815 

Átlaglétszám 37 42 47 50 

Átlagtehén, EFt/db 420 439 476 456 
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A növendék, hízó és egyéb állatok állományértékének strukturális változásai - természetesen 

összhangban az állatállomány változási terv létszám és súlyváltozásaival - a 42. táblázatban 

követhetők nyomon..   

42. táblázat. Az állatok készletértékének változása (E Ft)  

Megnevezés Sz.borjú Válaztott N.ü<l év N.ü<Ve Előh Összesen 

1.  ÉV 

Elhullás 126 105 221 0 0 452 

Eladás-Kényszervágás 1247 0 0 0 0 1247 

Átminősítés 1247 1999 3044 3825 4373 14488 

Záró állomány 441 524 1328 1339 3239 6871 

Összesen 3061 2628 4593 5164 7612 23058 

2. ÉV 

Elhullás 128 108 226 0 0 462 

Eladás-Kényszervágás 1509 0 0 697 0 2206 

Átminősítés 1509 2837 4242 5178 6235 20000 

Záró állomány 578 537 1810 1394 4723 9042 

Összesen 3724 3481 6278 7270 10958 31710 

- ÉV 

Elhullás 183 126 259 0 523 1090 

Eladás-Kényszervágás 2630     1181   3811 

Átminősítés 751 2025 4202 4500 7530 19009 

Záró állomány 613 377 1293 1575 3661 7519 

Összesen 4176 2528 5753 7257 11714 31429 

- ÉV 

Elhullás 185 119 265 0 588 1157 

Eladás-Kényszervágás 2431 0   1252   3683 

Átminősítés 988 2094 3645 3815 4935 15478 

Záró állomány 619 357 1326 1669 4113 8084 

Összesen 4223 2570 5236 6736 9636 28401 

 

A táblázatokban szereplő záró, illetve azok állományértékeinek változása, kerülnek be a 

vagyonmérlegbe, másrészt az összköltséges eredmény-kimutatásnál e tételekkel szintén 

számolni kell. A leellett előhasi üszők adják a saját termelésű teljesítményértéket, az állatok 

állományértékének változásai pedig a saját termelésű készletek állományváltozásával 

egyeznek meg. Az adatok alapján látható, hogy a kitűzött célt, a fejlesztés eredményeként a 

negyedik évben érjük el. 

 

3.5.3. A költséghelyek költségeinek tervezése 

 

3.5.3.1. A segédüzemi szolgáltatás költségeinek tervezése 

Ahogy erre már utalás történt, a segédüzemek költségeinek jelentős hányada állandó 

költségként kezelhető. Miután ismerjük a növénytermesztés és silózás műszaknap igényét, 

tervezni tudjuk a segédüzem közvetlen költségeit is. A 20. táblázatban található adatok 

alapján az első tervév műszaknap szükségletének megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
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Megnevezés 
Műszaknap 

összesen 

Silózás 2 

Tárgyévi növénytermesztés 91 

Következő évi növénytermesztés 73 

Összesen 166 

 

A műszaknapok ismeretében és a fajlagos értékeket felhasználva a segédüzemi szolgáltatások  

költségei a 43. táblázatban találhatók.  

Megnevezés Fajlagos érték 

Gázolaj 140 l/m.nap 

Egységár 350 Ft/l 

Egyéb anyag  2000 Ft/m.nap 

Javítás karbantartás 8000 Ft/m.nap 

 

A számítás algoritmusa egyértelmű, a műszaknap és a fajlagos értékek szorzata adja a 

segédüzem gázolaj, egyéb anyag és a javítás, karbantartás költségeit. Adódik tehát, hogy  

 
Megnevezés Algoritmus Érték (E Ft) 

Gázolaj 140*166*350 8134 

Egyéb anyag 166*2000 332 

Javítás, karbantartás 166*8000 1328 

 

A segédüzem tervévi költségei a 43. táblázatban találhatók. Egy műszaknapra jutó költség 

175,39 E Ft (29114/166). A költségek felosztása a műszaknap alapján történik (44. táblázat). 

 

 3.5.3.2. A növénytermesztés általános költségeinek tervezése 

A növénytermesztés általános költségeinek tervezése a segédüzemi szolgáltatásoknál 

elmondott elvek alapján történik. A munkagépek egy műszaknapra jutó tervezett karbantartási 

javítási költsége 74,169 ezer Ft/m.nap. A tervezett összes költséget a 45. táblázat tartalmazza. 

A költségek felosztása a költségviselőkre az alábbiak szerint alakul:  

 

 

 

A költségek felosztása után tudjuk a hozamok önköltségét meghatározni.  

 

 

3.5.3.3. A központi irányítás költségeinek tervezése 

 

A központi irányítás szintén költséghelyként kezelendő. Költségeit költségnemenkénti 

bontásban tervezzük. A központi irányítás tervévi költségei a 46. táblázatban találhatók.  

 

 

Silózás 147 ezer Ft 

Tárgyévi növénytermesztés 6816 ezer Ft 

Következő évi növénytermesztés 5350 ezer Ft 

ÖSSZESEN 12312 ezer Ft 
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43. táblázat. A segédüzemek költségeinek tervszáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. táblázat. A segédüzem változó költségeinek tervszámai 

 
Megnevezés Algoritmus Érték (E Ft) 

Silózás 2*175,39 351 

Tárgyévi növénytermesztés 91*175,39 15960 

Következő évi növénytermesztés 73*175,39 12803 

ÖSSZESEN  29114 

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

(E Ft) hónap 

Munkabér 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 

Közteher 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1944 

Szakképzési hozzájárulás           54           54 108 

Személyi jell. ráf. összesen 762 762 762 762 762 816 762 762 762 762 762 816 9252 

Gázolaj    49 588 1225 490 98 1470 343 1323 2499 49 0 8134 

Egyéb anyag   2 24 50 20 4 60 14 54 102 2 0 332 

Javítás karbantartás /Erőgép/   8 96 200 80 16 240 56 216 408 8 0 1328 

Biztosítás           25           25 50 

Anyag és anyagi jell. 

ráf.össz. 0 59 708 1475 590 143 1770 413 1593 3009 59 25 9844 

Erőgépek értékcsökkenése                         8543 

Épület értékcsökkenése                         1375 

Értékcsökkenés összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9918 

Egyéb ráfordítás           50           50 100 

MINDÖSSZESEN 762 821 1470 2237 1352 1009 2532 1175 2355 3771 821 891 29114 
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45. táblázat. A növénytermesztés általános költségeinek tervszámai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 

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

sen hónap 

Informatikai szolgáltatás     100     100     100     100 400 

Szaktanácsadás     50     50     50     50 200 

Munkagépek javítási költsége   5 60 120 60 15 150 35 135 255 5 0 840 

Egyéb szolgáltatás összesen 0 5 210 120 60 165 150 35 285 255 5 150 1440 

Bér 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

TB 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Szakképzési hozzájárulás           18           18 36 

Személyi jellegű ráfordítás  össz.  268 268 268 268 268 286 268 268 268 268 268 286 3252 

Értékcsökkenési leírás
*
                         7620 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN 268 273 478 388 328 451 418 303 553 523 273 436 12312 
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46. táblázat. A központi irányítás költségeinek tervszámai 

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

(EFt) 
Hónap 

Ügyvezető igazgató 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

Könyvelő  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Titkárnő 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Takarítónő 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1020 

Költségátalány 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

TB járulék/27%/ 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1896 

Szakképzési hozzájárulás           53           53 106 

Személyi jellegű ráfordítás össz. 763 763 763 763 763 816 763 763 763 763 763 816 9262 

Víz 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Villany 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

Gáz 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 

Papír, írószer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Egyéb anyag 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Vásárolt anyag összesen 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1596 

Javítás, karbantartás     50     50     50     50 200 

Bankköltség 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Biztosítási díj     150     150     150     150 600 

Egyéb igénybevett szolgáltatás 25 25 225 25 25 225 25 25 225 25 25 225 1100 

Építményadó     100           100       200 

Iparűzési adó     400           400       800 

Innovációs járulék     60           60       120 

Cégautó adó     15     15     15     15 60 

Egyéb ráfordítás összesen 0 0 575 0 0 15 0 0 575 0 0 15 1180 

Értékcsökkenési leírás                         1989 

MINDÖSSZESEN 921 921 1696 921 921 1189 921 921 1696 921 921 1189 15127 
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3.5.4. A működés pénzáramai  

Az árbevétel és a termelési költségek tervezésénél nem vettük figyelembe azt, hogy azok 

pénzügy realizálása mikor történik. Azt viszont tudjuk, hogy az árbevétel és termelési költség 

pénzügyi realizálása pénzáramlásokat indukál. E pénzáramlások, viszont tényleges 

pénzbevételeket illetve tényleges pénzkiadásokat jelentenek. A folyamatos működés 

forrásigénye szempontjából nem közömbös, hogy a bevételek és kiadások időbeni összhangja 

hogyan alakul. A menedzsmentnek – bizonyos korlátok között - van ráhatása a 

pénzáramlásokra. Gondoljunk arra, hogy a fizetési határidő kitolása – egy szállítói 

kötelezettség vonatkozásában, vagy a vevők fizetési határidejének csökkentése a 

pénzáramlások szempontjából nem lehet közömbös a vállalat számára. Ezért bír nagy 

jelentőséggel, hogy a vállalat alkupozíciója – értékesítéseit, illetve vásárlásait illetően – 

hogyan alakul. A működés pénzáramainak a számszerűsítése végső soron a folyamatos 

működés forrásigényének számszerűsítését jelenti. Ennek eszköze a pénzforgalmi terv. A 

pénzforgalmi terv elkészítése viszont nem nélkülözheti a működés pénzáramainak ismeretét 

sem. A működés pénzáramainak számszerűsítése a bevételek és kiadások egyenlegének 

meghatározását jelenti havonkénti bontásban. A kötelező összefüggésnek minden esetben 

fenn kell állnia, ami az alábbiakban foglalható össze: 

Nyitó kötelezettség + Vásárlás = Tényleges kiadás+Záró kötelezettség 

a bevételek vonatkozásában pedig,  

Nyitó követelés+Árbevétel = Befolyt bevétel+Záró követelés 

A mérlegegyenletek tartalmi összefüggése természetesen igaz, a tényleges pénzkiadással járó 

költségtételekre is, tehát 

Nyitó kötelezettség+Pénzkiadással járó termelési költség = Tényleges kiadás+Záró 

kötelezettség 

Az egyéb bevételek között elszámolandó tételek kötelező egyezőségét az alábbi 

mérlegegyenlet fejezi ki, 

Nyitó egyéb követelések+Egyéb bevétel=Tényleges bevétel+Záró egyéb követelések 

 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a működési pénzáramokat annál a költségviselősénél 

illetve költséghelynél kell számszerűsíteni, ahol a pénzkiadással járó költség, illetve 

pénzbevétel elsődlegesen felmerül.  

 

Az elmondottak szemléltetésére vegyük alapul az állattenyésztés működési pénzáramának 

meghatározását. A termelési költségek pénzárama a 47. táblázatban található. A táblázatban 

szereplő kiadások között, ahogy ez látható, nem szerepelnek a saját termelésű takarmány, a 

silókukorica és a silózás kiadásai. Természetesen az értékcsökkenési leírás sem, mivel az 

olyan költség, ami nem jelent kiadást. A pénzkiadással járó termelési költségek és a tényleges 

kiadások egyenlege, rövid lejáratú kötelezettségként jelentkezik. Ennek oka az, hogy a 

költségként elszámolt tételek az eredményt csökkentik, de mivel pénzkiadással nem jártak,  
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47. táblázat. A tehenészet termelési költségeinek pénzárama 

 

 

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

összesen 
RLK 

Ellenőr-

ző szám 

Sörtörköly   113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1243 117 1360 

Széna           714             714   714 

Abrak   873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873 9603 877 10480 

Összesen 0 986 986 986 986 1700 986 986 986 986 986 986 11560 994 12554 

Áram, víz, gáz   125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1375 125 1500 

Üzemanyag, kenőanyag   73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 803 72 875 

Állategészségügyi költség   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 35 365 

Termékenyítés költsége   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 506 46 552 

Teljesítményvizsgálat           18           19 37 0 37 

Egyéb anyag   16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 176 17 193 

Fenntartó üzemi költség   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 143 15 158 

Anyag és anyagjell. ráford. 

össz. 0 1289 1289 1289 1289 2021 1289 1289 1289 1289 1289 1308 14930 1304 16234 

Személyi jellegű ráford. 

összesen   429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 4719 429 5148 

Egyéb ráfordítás   23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 258 24 282 

ÖSSZESEN 0 1741 1742 1741 1742 2473 1742 1741 1742 1741 1742 1760 19907 1757 21664 

ÉCS                             4775 

Saját takarmány                             3307 

ELLENŐRZŐ SZÁM                         19907 1757 29746 
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kötelezettségként – tehát a forrás oldalon, a mérleg egyezőségének biztosítása miatt – kell az 

ilyen tételeket kimutatni. Ajánlott, hogy a költségek és kiadások között előzőekben említett 

mérlegegyezőségét mindig ellenőrizzük le, csak az ellenőrzés után végezzük tovább a 

számításokat. Ezt azért célszerű megtenni, mert a későbbiekben - mivel aggregált számokkal 

dolgozunk - az esetlegesen előforduló hibát már nehéz lesz megkeresni, ha a mérlegben, vagy 

a cash flow elkészítésénél nem áll fenn a kötelező egyezőség. A bevételek és a működés 

pénzárama a 48. táblázatban található.  

 

 

A tervezett árbevétel és egyéb bevétel, valamint ténylegesen befolyt pénzösszeg egyenlege a 

követelésállományt adja. Ez kerül a mérleg követelések tételéhez. A bevételek és kiadások 

egyenlege a működés pénzárama. Ahogy ez látható, a működés pénzárama pozitív, de ez csak 

a végösszegek egyenlegére igaz. Ez tehát nem jelentheti azt – az időbeni realizálások eltérése 

miatt -, hogy külső forrás bevonására nincs szükség. A Kft. egészére vonatkozó működési 

pénzáram a 49. táblázatban található 
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48. táblázat. A tehenészet bevételi és működési pénzáramának alakulása 

 

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

lés 

Ellenőr-

ző szám 

Tej 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1694 20317     

Borjú     225     225     225     230 905     

Selejt tehén           975           975 1950     

Kényszervágás                               

Nettó árbevétel összesen 1693 1693 1918 1693 1693 2893 1693 1693 1918 1693 1693 2899 23172     

Tejkvóta     231     231     231     231 924     

Mindösszesen 1693 1693 2149 1693 1693 3124 1693 1693 2149 1693 1693 3130 24096     

Bevétel     

Tej 1129 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1694 19753 564 20317 

Borjú     225     225     225     230 905     

Selejt tehén           975           975 1950     

Kényszervágás                               

Összesen 1129 1693 1918 1693 1693 2893 1693 1693 1918 1693 1693 2899 22608 564 23172 

Tejkvóta     231     231     231       693 231 924 

BEVÉTEL ÖSSZESEN 1129 1693 2149 1693 1693 3124 1693 1693 2149 1693 1693 2899 23301 795 24096 

KIADÁS ÖSSZESEN 0 1741 1742 1741 1742 2473 1742 1741 1742 1741 1742 1760 19907 1757 21664 

MŰKÖDÉS PÉNZÁRAMA  1129 -48 407 -48 -49 651 -49 -48 407 -48 -49 1139 3394     
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49. táblázat. A Kft. működési pénzáramának alakulása 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(EFt) hónap  

Növénytermesztés tárgyévi 0 0 -824 -7463 -15140 -6779 -1635 -7606 63440 -363 48545 -288 71886 

Növénytermesztés következő évi 0 0 0 0 0 0 0 0 -1809 -7700 -12702 0 -22211 

Silózás                   -27     -27 

Növénytermesztés általános 0 -268 -273 -478 -388 -328 -451 -418 -303 -553 -523 -291 -4274 

Segédüzem 0 -762 -821 -1470 -2237 -1456 -905 -2532 -1175 -2355 -3771 -950 -18434 

Szolgáltatás 0 0 -10900 4176 -12476 23217 1913 0 -35 0 0 -35 5860 

Tehenészet 1129 -48 407 -48 -49 651 -49 -48 407 -48 -49 1139 3394 

Központi irányítás 0 -921 -1696 -921 -921 -1189 -921 -921 -1696 -921 -921 -989 -12017 

MŰKÖDÉS PÉNZÁRAMA 1129 -1999 -14107 -6204 -31211 14116 -2048 -11525 58829 -11967 30578 -1414 24177 
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3.3.5. 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, 

 eredményt érintő és 

 eredményt nem érintő 

bevételét és kiadását egyaránt magában foglalja, azokat összesítve előre jelzi. Miután a 

működési pénzárama ismert, feladatként jelentkezik a nyitó tételek – nyitó pénzeszközök, 

követelések és kötelezettségek – és a működés pénzáramának 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.(Ezt 

már megterveztük. Lásd. 33. táblázat). Egyébként a bankok megkövetelik, hogy az 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 nettó pénzáram számszerűsítése. A nettó pénzáram a nyitó pénkészlet és a 

működés pénzáramának egyenlegeként definiálható.  

 

3. A finanszírozási igény számszerűsítése, amit a nettó pénzáram nyitó tételekkel 

való korrekció eredményeként kapunk. Ha pozitív, akkor a záró pénzkészlet – mint 

biztonsági pénzkészlet - valamint az esedékes kamatfizetési és hosszú lejáratú 

kötelezettség törlesztésére fordítandó összeg levonása után fennmaradó szabad 

pénzeszköz fordítható az üzemviteli hitel törlesztésére, természetesen annak kamatátával 

együtt.  

 

4. A kummulatív finanszírozási igény számszerűsítése. A kummulatív 

finanszírozási igény számszerűsít az adott időszak üzemviteli hiteligényét. Akkor kell 

üzemviteli hitelt felvenni, ha a finanszírozási igény, a záró pénzkészlet és az adott havi 

kötelezettségekel korrigált végső egyenlege negatív.  

 

5. A pénzforgalmi terv ellenőrzése. Az ellenőrzés az összes pénzforrás és összes 

pénzcsökkenés egyenlegének meghatározásával biztosítható. Ha a kapott egyenleg 

megegyezik a pénzforgalmi terv december havi záró pénz készletével akkor a 

pénzfogalmi terv számszakilag helyes. Az elmondottak alapján az összevetés tételei az 

alábbiak lesznek.  
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Nyitó pénzkészlet 

Realizált bevétel (Nyitó követelésállományból) 

Hitelfelvétel  

Nyitó hitelállomány (Üzemviteli hitel) 

Működési pénzáram egyenlege (Ha az pozitív) 

Összes forrás 

Fizetett kamat 

Hiteltörlesztés összege 

Rövid lejáratú kötelezettségek (Nyitó tételek) 

Működés pénzárama (Ha a végső egyenleg negatív) 

Összes kiadás 

EGYENLEG = ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 

 

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 (pontosabban: ezeken 

belül a fizetett kamatokkal) stb.  

 

Az eredményt nem érintő bevételek előrejelzése az adott időszakhoz kapcsolódóan történik. 

Olyan tételekről van tehát szó, amelyek az eredménytervben nem szerepelnek, de pénzügyi 

realizálásukkal számolni kell, pl. adó visszatérítés, a vállalat által kezelt idegen pénzeszközök, 

befizetett tőkeemelés, céltámogatások – de csak azok, amelyeket a tőketartalékba kell 

helyezni -, a fizetendő ÁFA stb. 
 

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. 

 

A működés pénzáramainak és a vállalat pénzforgalmi tervének kötelező formai előírása nincs. 

A szakmai szempontoknak megfelelően kell azokat elkészíteni. Lehetséges megoldásokat a 

50.;51.;52.;53. táblázatok szemléltetnek. A Kft. pénzforgalmi tervét a 54. táblázat 

tartalmazza. Értelmezzük az említett összefüggéseket a Kft.. pénzforgalmi tervévnek 

tervszámai alapján. Vegyük alapul a II. és III. hónapok pénzáramlásait. A számításokhoz az 

alábbiakat kell figyelembe venni. Az üzemviteli hitel kamatlába 12% (1%/hónap). A hitelt 

mindig a hónap első napján vesszük fel és utolsó napján törlesztjük kamatával együtt.  

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

 

50. táblázat: A bevételek pénzáramának számszerűsítése  
 

me.: E Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

Értékesítés nettó árbevétele              

Befolyt árbevétel              

     - Folyó értékesítésből              

     - Vevőállományból              

Egyéb bevétel              

Pénzügyi műveletek bevétele              

Rendkívüli bevétel              

Eredményt érintő bevételek összesen              

Nyitó vevőállomány              

Záró vevőállomány              

Fizetendő ÁFA              

      - Tárgyhavi bevétel ÁFA-ja              

      -  Vevőállomány ÁFA-ja              

Egyéb eredményt nem érintő bevétel              

Eredményt nem érintő bevétel összesen              

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN              

 

  

51.. táblázat: A kiadások pénzáramának tervezése 

 
me.: E Ft  

Megnevezés 
Hónapok 

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

Anyagjellegű kiadások              

     - Folyó vásárlásból              

     - Szállítóállományból              

Személyi jellegű kiadások              

Egyéb kiadások              

Eredményt érintő kiadások összesen              

Nyitó szállítóállomány              

Záró szállítóállományból              

Visszaigényelhető ÁFA              

 Eredményt nem érintő egyéb kiadások               

Eredményt nem érintő kiadások összesen              

KIADÁS MINDÖSSZESEN              
 

 

52.  táblázat: A folyamatos működés forrásigényének számszerűsítése 

me.: E Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

Nyitó pénzkészlet              

Működés pénzárama              

Biztonsági pénzkészlet              

Finanszírozási igény              

Fizetendő kamat              

Kumulatív finanszírozási igény              

Hitelfelvétel              
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53. táblázat: A vállalat pénzforgalmi terve 
me.: E Ft 

Megnevezés 
Hónapok 

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

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              

 

Fogadjuk el, hogy a biztonsági pénzkészlet 1000 E Ft, azaz ez alá a záró pénzkészlet nem 

mehet. Ha szabad pénzeszköz áll rendelkezése, azt törlesztésre fordítjuk, de a törlesztés 

kamatát is rendezni kell. A törlesztést, kamatával együtt a tárgyhónap utolsó napján 

tervezzük. A II. hónapban a finanszírozási igény pozitív, de nem elegendő a biztonsági 

pénzkészlet követelménye teljesítéséhez, ezért 273 E Ft hitelt veszünk fel (1000-727=273). A 

harmadik hónap finanszírozási igénye -13107 E Ft. Fizetni kell a II. hónapban felvett hitel egy 

havi kamatát. Ennek összege 3 E Ft (273x0,01). A biztonsági pénzkészlet 1000 E Ft, tehát a 

kumulatív finanszírozási igény, azaz a felveendő hitel összege 14110 E Ft (13107+3+1000). 

A IV. és V. hónap negatív finanszírozási igénye, valamint az előzőekben ismertetett okok 

miatt szintén hitelt kell felvenni. A VI. hónapban a finanszírozási igény pozitív, 15116 E Ft. 

A VI: hónap elején fennálló hitelállomány (munkatáblázat) 52149 E Ft. Ennek kamata 521 E 

Ft. A fennmaradó szabad pénzeszköz 13595 E Ft, mert 15116-521-1000. A törlesztésre és a 

törlesztés kamatára rendelkezésre álló pénzösszeg tehát 13595 E Ft. Fontos annak ismételt 

hangsúlyozása, hogy a törlesztés kamatát is rendezni kell. Mivel a törlesztés a hónap végén 

történik, a törleszthető összeg futamideje egy hónap. A rendelkezésre álló pénzösszeg tehát a 

kamattal növelt összeggel egyezik meg. Akkor a kamatmentes összeg 13460 E Ft, mert 

13595:1,01=13460. A fizetendő kamat tehát 135 E Ft, azaz a két összeg különbsége 13595-

13460 = 135.   

A többi hónap pénzáramait az ismertetett algoritmusok alapján tudjuk megtervezni. Az 

ellenőrzés eredményét az 55. táblázat tartalmazza.  

 

Záró pénzkészlet              
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54. táblázat. A Kft. pénzforgalmi terve 

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

E Ft 

Nyitó pénzkészlet   19292 2726 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5707 1000 24172   

Működés pénzárama   1129 -1999 -14107 -6204 -31211 14116 -2048 -11525 58829 -11967 30578 -1414 24177 

Beruházási hitel    11840                         

Nettó pénzáram   32261 727 -13107 -5204 -30211 15116 -1048 -10525 59829 -6260 31578 22758   

Köv áruszállítás és szolgáltatásból 1124 1124                         

Egyéb követelés 2244 2244                         

Beruházási szállítók 29600 29600                         

Egyéb RLK 2800 2800                         

Finanszírozási igény   3229 727 -13107 -5204 -30211 15116 -1048 -10525 59829 -6260 31578 22758   

Fizetendő kamat   5 0 3 144 207 656 387 411 1062 0 146 1184 4205 

    - Éven belüli hitel kamata   5   3 144 207 521 387 411 531   73   2282 

 - Törlesztés kamata             135     531   73   739 

   - Éven túli hitel kamata                         1184 1184 

Kumulatív finanszírozási igény     273 14110 6348 31418   2435 11936   7260       

Törlesztés   498 0 0 0 0 13460 0 0 53060 0 7097 1691 75806 

 - Éven belülüli hitel   498         13460     53060   7097   74115 

   - Éven túli hitel                         1691 1691 

Záró pénzkészlet   2726 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5707 1000 24172 19883   

 
Munkatáblázat a számításokhoz 

Nyitó hitelállomány   498 0 273 14383 20731 52149 38689 41124 53060 0 7260 0   

Üzemviteli hitel felvétel     273 14110 6348 31418   2435 11936   7260     73780 

Üzemviteli hitel törlesztése   498         13460     53060   7260   74278 

Éven túli hitel törlesztése                         1691 1691 

Záró hitel   0 273 14383 20731 52149 38689 41124 53060 0 7260 0 0   
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55. táblázat. A Kft. pénzforgalmának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. Az eredmény tervezése 

 

Miután valamennyi kapcsolódó tétel rendelkezésünkre a vállalati eredménytervet is eltudjuk 

készíteni. A kétféle – összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás - levezetésben 

az üzemi tevékenység eredményének számszerűsítése más értékkategóriák alapján történik, 

de azonos eredményt kapunk. Ennek oka az alábbi összefüggésben keresendő: 
 

Tárgyévi összes költség ± Aktivált saját teljesítmények értéke = Értékesítés közvetlen és 

közvetett költségei 
 

A forgalmi költséges eredménykimutatásban szereplő költségtételek között csak az 

értékesítésre kerülő termékek közvetlen költségen számított értéke és a fel nem osztott 

költségek szerepelnek. Az aktivált saját teljesítményekre jutó közvetlen költséget tehát 

figyelmen kívül hagyjuk, nem számolunk vele. Az összköltséges ereménykimutatás esetén a 

költségek a vállalat összes költségét tartalmazzák, amelyeknek egy része viszont az aktivált 

saját teljesítmények, illetve az aktivált készletek állományváltozásának értékében van. Mivel e 

tétel esetén a költség vagyonná transzformálódik, korrekciós tételként kezeljük, azaz ha a 

változás pozitív, akkor hozzáadjuk az árbevételhez, ha állományértékük csökkent, akkor 

levonjuk az árbevételből.   
 

Ahogy ezt a termelési terv tárgyalásánál már értelmeztük, az értékesítési és termelési tervben 

tervezett termékek a saját termelésű készletek és az aktivált saját teljesítmények 

állományváltozásával térnek el egymástól. Láttuk, hogy a termelési terv az alábbi tételeket 

foglalja magában: 

 

 Értékesítésre kerülő késztermékek 

 Értékesítésre kerülő félkész termékek 

 Értékesítésre kerülő szolgáltatások 

 Aktivált saját teljesítmények értéke 

Megnevezés 
Összesen 

(E Ft) 

Nyitó pénzkészlet 19292 

Realizált bevétel(Nyitó követelésállományból) 3368 

Hitelfelvétel  73780 

Beruházási hitel 11840 

Működési pénzáram egyenlege (Ha az pozitív) 24177 

Összes forrás 132457 

Fizetett kamat 4205 

Hiteltörlesztés összege 75969 

Beruházási szállítók 29600 

Rövid lejáratú kötelezettségek (Nyitó tételek) 2800 

Működési pénzáram egyenlege (Ha az negatív)   

Összes kiadás 112574 

EGYENLEG=ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 19883 
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 Saját termelésű készletek állományváltozása 

  - Befejezetlen termelés 

  - Félkész termékek 

  - Késztermékek 

         - Állatok 

 

E tételeket természetes mértékegységben és pénzértékben is megterveztük, tehát a szükséges 

korrekciók elvégzése nem jelenthet problémát.  

Az aktivált saját teljesítmények közül a készletek állományváltozásának számszerűsítése az 

alábbi összefüggés alapján tervezhető: 

 

Megnevezés Nyitó érték 

(ezer Ft) 

Záró érték 

(ezer Ft) 

Változás 

(ezer Ft) 

Saját termelésű készletek    

 

A Kft. esetében adódik tehát 

 

Megnevezés Nyitó érték 

(ezer Ft) 

Záró érték 

(ezer Ft) 

Változás 

(ezer Ft) 

Befejezetlen termelés és félkész 

termékek  

34229 40364 6135 

Késztermékek  2923 4518 1595 

Növendék, hízó és egyéb állatok  3473 6871 3398 

Összesen 40625 51753 11128 

    

 

Az aktivált saját teljesítményt a tenyészállattá átminősített, azaz a leellett üszők jelentik. Ezek 

élőtömeg-önköltségen számított értéke 4373 ezer Ft. Kiemelten kell megemlíteni, hogy e 

tételnél nem az állományváltozást kell kimutatni. Ennek oka egyrészt, hogy a 

teljesítményérték aktivált értéke a tárgyév termelési költségei között szerepel, ezért ha 

aktiváljuk, a tárgyév eredményét nem befolyásolja, illetve mivel a kapcsolódó költségek 

vagyonná transzformálódnak, az eredményére hatásuk nem lehet. Másrészt, a saját 

teljesítményértékben az adózott mérleg szerinti eredmény felhasználásról van szó. A cash 

flow tervezésénél ezt egyértelműen látni fogjuk. 

 

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 eredményt az adott tervévben realizálandó, nem ismétlődő, azaz eseti jellegű 

gazdasági események alapján lehet csak megtervezni. Ilyen eseti gazdasági események 

lehetnek pl. átvett pénzeszköz, az ellenérték nélküli (térítés nélküli) átadások stb. Kiemelten 

kell megemlíteni, hogy rendkívüli tételként kizárólag a Számviteli törvényben nevesített 

tételeket lehet szerepeltetni.  

 

Az eredmény számszerűsítését annak egyes tételeit – összköltség eljárás esetén - az 56. 

táblázat tartalmazza. 
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56. táblázat. A KFt eredményének alakulása összköltség eljárással 

Megnevezés 

Állattenyésztés Növénytermesztés Segéd-

üzem 

Növterm. 

általános 

Szolgál-

tatás 

Központi 

irányítás 

ÖSSZE-

SEN 
Állat. Silózás Össz. Tervévi Köv.évi Össz. 

E Ft 
Nettó árbevétel 21222   21222 119018   119018     51450   191690 

Aktivált 

saját telj. 

áll. vált. 

Tenyészállatok 4373   4373     0         4373 

Állatok 3398   3398     0         3398 

Mezei leltár     0   6135 6135         6135 

Késztermékek   1595 1595     0         1595 

Összesen 7771 1595 9366 0 6135 6135         15501 

Tejkvóta 924   924               924 

Gázolaj jövedéki adó visszatérítés     0     2314         2314 

AKG     0     9170         9170 

Alaptámogatás     0     12789         12789 

Tenyészállat értékesítés 1950   1950               1950 

Egyéb bevétel összesen 2874 0 2874 0 0 24273 0 0 0 0 27147 

Összesen 31867 1595 33462 119018 6135 149426 0 0 51450 0 234338 

Anyag és anyagjellegű ráf. összesen 16234 27 16261 47132 22211 69343 9844 1440 44774 2696 144358 

Személyi jellegű ráf. Összesen 5148   5148     0 9252 3252 676 9262 27590 

Értékcsökkenési leírás 4775   4775     0 9918 7620 3163 1984 27460 

Egyéb ráfordítások 2282   2282     0 100 0 140 1180 3702 

Összesen 28439 27 28466 47132 22211 69343 29114 12312 48753 15122 203110 

Üzemi tevékenység eredménye 3428 1568 4996 71886 -16076 80083 -29114 -12312 2697 -15122 31228 

Pénzügyi műveletek eredménye           4205 

Szokásos váll. eredmény                     27023 

Rendkívüli eredmény                     0 

Adózás előtti eredmény                     27023 

Adófizetési kötelezettség/15%/                     4053 

Adózott eredmény                     22970 

Eredménytartalék igénybevétele                     0  

Jóváhagyott osztalék                     0  

Mérleg szerinti eredmény                     22970 
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3.5.6. A forrásigény és forrás struktúra 

 

A tőkeigény és forrásstruktúra számszerűsítése szakmai felkészültséget igényel, tisztában kell 

lenni a kapcsolódó alapvető összefüggésekkel és fogalmakkal. Nem haszontalan tehát, ha a 

tervezéshez külső szakembereket vonunk be. Egyes projektek esetében ez nem kikerülhető. A 

számszerűsítés a pénzügyi befektetések, a beruházások, és a kapcsolódó forgótőke 

forrásigényének kimutatását jelenti. A pénzgazdálkodás egyik fontos alapelve a normativitás 

elve. A normativitás elve a forrás összetételére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. Mindez azt 

jelenti, hogy az idegen források igénylésének egyik feltétele lehet az összes forrásigényen 

belül a saját erő adott hányadának biztosítása. A saját erő összegére vonatkozó előíráson túl 

kötött lehet a források felhasználásának sorrendje is. Először a saját erő, majd az állami 

támogatás, és csak ezután kerülhet sor a hitel felhasználására. A hiteligény kimutatását a 

fejlesztés anyagi-műszaki összetételének részletes számszaki bemutatásával már 

megterveztük. Fontos kérdés, hogy a tehenészet forgótőke igénye hogyan alakul, szükséges-e 

forgóeszközhitel felvételére. Először számszerűsíteni kell a forgótőke nagyságát, ezt követően 

vizsgálni szükséges, hogy a képződött saját forrásból, azaz a mérleg szerinti eredményből a 

szükséges forgótőke növekmény biztosítható-e, azaz feltöltődik-e.  A tervezéshez valamennyi 

szükséges adat rendelkezésünkre áll és ismerjük – az elméleti összefüggések tárgyalásának 

eredményeként – a figyelembeveendő tételeket és összefüggéseket. Mivel fejlesztésről van 

szó, az úgymond beállt állomány adatai lesznek a mérvadók. A kapcsolódó feltételek keretei 

között a negyedik évet alapul véve a tehenészet forgótőke igényének alakulása a táblázatban 

közölteknek megfelelően alakul. Fontos kérdés a pontosságra való törekvés milyensége. Nem 

kell különösebben bizonyítani, hogy e vonatkozásban több kockázati tényezővel is számolni 

kell, például inputok áremelkedése, a szaporulati és hozammutatók romlása stb. 

Természetesen tökéletes pontosságra nem törekedhetünk. Milliós nagyságrendű eltérésekről 

nyilvánvalóan nem lehet szó, ezért elfogadjuk a rendelkezésünkre álló tervszámokat. Az 

állatokon kívüli forgóeszközök forgótőke állományát az 57. táblázatban szereplő tételek 

adják.  

 

57. táblázat. Az állatállomány forgóeszközeinek forgótőke állománya 

 

Megnevezés 

1.év 4.év 
Változás 

Záró Záró 

E Ft 

Anyagok összesen 814 875 61 

Mezei leltár (silókukorica) 1142 1582 440 

Késztermékek (szilázs) 2958 5030 2072 

Készletek összesen 4914 7487 2573 

Követelések 1121 763 -358 

Állatok 3473 8084 4611 

MINDÖSSZESEN 9508 16334 6826 

   A dőlt számok a fejlesztés vonzata 

 

A tehénállomány induló értéke 14000 E Ft, a beállt állomány esetében a záró érték 22816 E 

Ft. Az állatállomány teljes tőkelekötése tehát, 39147 E Ft. A teljes tőkenövekmény 15639 E 

Ft-ot tesz ki. Mivel a vállalat – az induló vagyonmérleg adatai alapján az időbeliség elvének 

maradéktalanul eleget tesz, és a tervezési időszakban minden évben a tőkenövekményt 

meghaladó mérleg szerinti eredményt realizált, saját forrásból a szükséges forgótőke 

növekményt fel tudja tölteni. Külső forrás bevonására nincs szüksége. Ha figyelembe vesszük 

azt, hogy az alaptámogatás, az AKG programban való részvétel és a gázolaj jövedéki adó 
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visszatérítés címén mintegy 24 millió Ft bevételt realizál, akkor az adatokból látható, hogy e 

támogatási források nélkül gazdálkodása veszteséges lenne, és a tehenészet fejlesztése sem 

lenne lehetséges.   

 

3.5.7. A mérleg terv készítése 

 

Ismert, hogy a mérleg egy adott időpontra vonatkozóan a vállalat vagyonát mutatja ki, kétféle 

vetületben, pénzértékben. Az eszközök a vagyon rendeltetése, megjelenési formája szerint, a 

források a vagyon eredete szerinti csoportosítást tükrözik. A mérlegterv a vállalat befektetési 

és finanszírozási döntéseinek együttes hatását tükrözi vissza. A kapcsolódó ismeretanyagot a 

mérleg részletes tervezési módszerét alapul véve tekintjük át. 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 tárgyalt ismereteink birtokában belátható, hogy a mérlegterv nem élhet önálló életet, 

az üzleti terv-részek nagyon sok esetben tartalmaznak olyan tételeket, amelyek az eszköz- és 

forrás-állománnyal Az egyes tételek tervezésénél a leggyakrabban alkalmazható tervezési 

eljárás a már megismert mérleg eljárás, melynek általános összefüggése az alábbi: 

 

 

 

 

 

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 

 

Az 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 

Záró állomány = Nyitó állomány + Állománynövekedés – Állománycsökkenés 
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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) 

 

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: 

 

 
 

 

 

 

 

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 

Záró hitelállomány = Nyitó hitel állomány + Hitelfelvétel – Hiteltörlesztés 
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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. 

 

A kft. vagyonmérlegének elkészítéséhez minden adat rendelkezésre áll. A tárgyalt 

összefüggések és a kapott tervszámok alapján a Kft. vagyonmérlege elkészíthető. A KFt. 

vagyonmérlegét az 58. táblázat tartalmazza. 

 

3.5.8. A cash flow terv 
 

 

A cash flow tervelkészítésénél szükséges vázolni annak elméleti hátterét, a kapcsolódó 

legfontosabb elméleti összefüggéseket, melyeket a pénzeszköz bázison - a vállalat pénzügyi 

helyzetében a tárgyidőszakban bekövetkezett pénzeszközök állománya változásának 

számszerűsítése - alapján értelmezünk. Hogy mi ezzel a célunk? "Csak annyi", hogy 

számszerűsítsük a pénzáramlásokat befolyásoló tényezők hatását, és azokat a szakmai 

szempontoknak megfelelően csoportosítsuk. A kapott információk szükségesek a pénzügyi 

elemezéshez, de a forrásstruktúra számszerűsítéséhez is.  

 

Alapvetően nem új ismeretekre lesz szükségünk, csak a már tanultakat a pénzáramlásokra 

gyakorolt hatások szempontjából vizsgáljuk. A kiindulás alapja a vagyon mérleg. Feladatként 

jelentkezik az egyes mérlegtételek pénzeszközökre gyakorolt hatásainak értelmezése. Ennek 

érdekében csoportosítsuk a mérleg tételeit. A mérleg kötelező egyezőségét alapul véve 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)   

 

Tegyük meg ugyanezt a források esetében is. 
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58. táblázat. A Kft. vagyonmérlege 

 

 

Megnevezés 

t 0 t1 t 2 t3 t4 

záró nyitó záró záró záró záró 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 268111 268111 243044 219324 256739 232374 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 279 279 142 0 0 0 

I/1 Szellemi termékek 279 279 142 0 0 0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 267832 267832 242902 219324 256739 232374 

II/1. Ingatlanok 91674 93674 91098 88522 85946 83370 

II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 124535 152135 129990 107845 85700 63555 

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 8023 8023 6261 4499 2737 2634 

II/4. Tenyészállatok 14000 14000 15553 18458 22356 22815 

 II/5. Beruházások, felújítások 29600       60000 60000 

III. BBEFEKTETETT PÉNZÜGYI SESZKÖZÖK             

B FORGÓESZKÖZÖK 64099 64099 97518 133023 111859 156380 

I. KÉSZLETEK 41439 41439 52567 52553 49048 52217 

I/1. Anyagok  814 814 814 821 814 814 

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 34229 34229 40364 38764 36509 38298 

I/3. Növendék, hízó és egyéb állatok 3473 3473 6871 9042 7519 8075 

I/4. Késztermékek  2923 2923 4518 3926 4206 5030 

I/5. Áruk             

II. KÖVETELÉSEK 3368 3368 25068 24855 24961 25084 

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1124 1124 564 640 714 763 

II/5 Egyéb követelések 2244 2244 24504 24215 24247 24321 

III. ÉRTÉKPAPÍROK             

IV. PÉNZESZKÖZÖK 19292 19292 19883 55615 37850 79079 

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK             

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 332210 332210 340562 352347 368598 388754 

D. SAJÁT TŐKE 289452 299312 322282 337102 354415 375508 

I. JEGYZETT TŐKE 102500 102500 102500 102500 102500 102500 

III. Tőketartalék 107999 107999 107999 107999 107999 107999 

IV. Eredménytartalék 61995 88813 88813 111783 126603 143916 

VII. Mérleg szerinti eredmény 16958   22970 14820 17313 21093 

E CÉLTARTALÉKOK     
      

  

F. KÖTELEZETTSÉGEK 32898 2098 18280 15245 14183 13246 

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     10149 8458 6767 5076 

I1/4. Beruházási és fejlesztési hitelek     10149 8458 6767 5076 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 32898 2098 8131 6787 7416 8170 

III/2. Rövid lejáratú hitelek 498 498         

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 30800 30800- 1812 1965 2101 2163 

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1600 1600 6319 4822 5315 6007 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 9860           

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  ÖSSZESEN 332210 301410 340562 352347 368598 388754 
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    FORRÁSOK (F) 

                                                                                 Mérleg szerinti eredmény (ME) 

                                        Saját tőke (ST)                 

                                                                                Egyéb saját tőke (EST) 

                                         Céltartalékok (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 fentiekben alkalmazott jelöléseket felhasználva. 

 

                       E                    =                           F 
       BFE + NPFE + P + AIE      =       ME + EST + CT + HSK + HLK + RLK + PIE 

 

A továbbiakban fejezzük ki a pénzeszközöket 

 

         P = ( EST + ME + 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. A többi elem viszont a forgótőke 

összetevőit adja. Ez az átrendezés elégíti ki azt az alapelvet, hogy a befektetések által 

gerjesztett pénzáramokat reálisan fogalmazzuk meg. Ennek a követelménynek felel meg a 

pénzeszköz bázison számított cash flow.  Az elmondottaknak megfelelően adódik tehát, 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 egyes tételek értékösszegére, akkor igaznak kell lennie azok 

változására is (  ). Az elmondottaknak megfelelően adódik tehát, hogy   

 

 P =  (EST+ ME + HSK + HLK - BFE) +  (CT + RLK + PIE - NPFE - AIE ) 

 

A változás alatt az év eleji és év végi állományérték-változást értjük, illetve általános 

megfogalmazásban a t = 0 és a t = l időszak közötti változásokat kell az egyes tételeknél 

számszerűsíteni. Mivel arra vagyunk kíváncsiak, hogy a pénzáramlást a fenti elemek 

változása hogyan érinti, ezért célszerű, ha azok hatását konkrétabban is megvizsgáljuk. Ennek 

tesz eleget az alábbiakban közölt elvi sémánál (4. ábra) követett csoportosítás. 

 

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, illetve bevétel.  A 4. ábrán található elvi sémában használt "+" és "-". 
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Megnevezés                                                                            A mérlegtételek változásának 

                                                                                                      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.Rövide 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, fejlesztésre        

                     HLK törlesztése         

          HSK törlesztése                                

                     Osztalékra          

18 PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN(17)       

 

19.NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZÖKBEN (16-18)     
 

4. ábra. A pénzeszköz bázison számított cash flow elvi sémája 

 



 
 

85 
 

előjelek,  azokat a szükséges korrekciókat jelölik, amelyek a számviteli elszámolás rendszere  

miatt szükségszerűek azért, hogy a számvitelnek a cash flow szempontjából "torzító" hatását 

kiküszöböljük. Értelmezzük ezt egy adott példán. Ismert, hogy az eredménykimutatás első 

tétele az árbevétel. Előfordulhat az, hogy az árbevétel bizonyos hányada pénzügyileg nem 

realizálódik. Mivel a kimutatott eredmény 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 melyik mérlegtétel az úgymond "ellenpárja", azaz az eredménnyel milyen 

kapcsolatuk van a pénzáramlás szempontjából. A szükséges korrekciót tehát ennek 

megfelelően kell elvégezni.  

 

Az elkészítés alapja a mérleg és az eredménykimutatás. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 

valós pénzügyi helyzet változásának kimutatásakor egyéb szempontokra is tekintettel kell 

lenni. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – néhány tétel 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 – azaz eredményt csökkentő tétel -, 

ami nem kiadás. A pénzáramlás szempontjából tehát a pénzeszközök állományát növeli.  

 

BFE állománycsökkenésének jogcímei lehetnek; értékesítés, ellenérték nélküli átadás, 

apportálás, vagy elemi kár miatti csökkenés.  

 

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 az állomány csökkenéseket a könyvekből kivezetni. A csökkenések 

tehát olyan egyéb ráfordítások, 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. Ilyen hatások vannak, például a tehénlétszám állományértékének 

változásainál, az előhasi üszőkből átminősített állatállomány, a selejt tehenek értéke.  Fontos 

hangsúlyozni azt, hogy ha például 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.  

 

Az 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 

egyidejűleg nem jelent kiadást is. Az értékesítés és értékvesztés figyelembevétele a BFE-nél 

leírtakkal azonos korrekciót igényel.  

 

A készletek állománynövekedése pedig pénzeszközöket köt le, a tárgyévi eredményre hatása 

nincs. A pénzáramlás szempontjából adott esetben - fölösleges, elfekvő készletek - 

kedvezőtlen hatásával számolni kell. A követeléseknek közvetlen kapcsolatuk a bevételekkel, 
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van, illetve lehet. 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 kell, hogy legyen, mivel az eredményszámítás nem a pénzügyi 

realizációs elvre épül. Ilyen esetekben az eredmény adott hányada követelés formájában van 

jelen.  

 

Az ÉP a készletekhez hasonlóan kezelendők. Az AIE hatása összetettebb. Ha a képződés 

jogcíme kiadás, költségként való elszámolásuk - az eredményre gyakorolt hatás - csak a 

tárgyévet követő időszakban nyer elszámolást, ugyanakkor pénzügyi szempontból a tárgyév 

kiadásai. 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. Kiemelten kell megemlíteni, hogy e tételek hatása nagyon 

összetett, a hozzájuk – közvetetten – kapcsolható pénzmozgások máshol jelennek meg. 

Ugyanakkor pénzmozgással nem járó bevételeket és ráfordításokat keletkeztetnek, 

amelyekkel a cash flow számításakor az eredményt korrigálni kell. (Nagyon ügyelni kell tehát 

a cash flow számításánál az időarányos elhatárolásokra)  

 

A pénzáramlás forrás oldalát tekintve hangsúlyozottan kell megemlíteni a ST-hez kapcsolódó 

hatások figyelembevételét. Ha a mérleg szerinti eredmény > 0 és külső forrás bevonása (pl. 

állami támogatás, alapítók befizetése stb.) nem történt, akkor a ST változásának egyedüli 

forrása a mérleg szerinti eredmény. A külső források 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 e 

tételek pénzáramai korábbi időszakban már realizálódtak. Ilyen esettel találkozunk, amikor az 

előző év mérleg szerinti eredményt nyitáskor átvezetjük az eredménytartalékba, attól 

függetlenül, hogy az nyereség, vagy veszteség. A ST változásának számszerűsítésénél tehát 

szintén körültekintően kell eljárni.  

 

Röviden foglakozni kell az EST elemeinek olyan változásával is, mely a vállalkozás 

pénzárama szempontjából végső soron pénzkiadást fog majd jelenteni. Jelen esetben az 

eredménytartalék bevonásáról van szó, osztalék fizetése céljából. Az eredménytartalék 

bevonása az osztalékba nem jelent eszközoldali változást, kötelezettséget keletkeztet, és a 

RLK növekedését eredményez, a csökkenés és növekedés kioltja egymást. Az osztalék 

kifizetése fog végleges pénzkiáramlást jelenteni, ekkor változik meg a cash flow.  A cash flow 

készítésénél tehát nem elegendő csak a mérleg és eredménykimutatás adataira támaszkodni. A 

CT állományváltozásának a pénzáramlásra hatása nincs - nevezhetjük belső változásnak is - a 

korrekció az eredményre gyakorolt hatása miatt szükséges.  

 

A RLK esetében könnyen belátható, hogy állományváltozásának korrekciós tételként történő 

figyelembevétele miért indokolt. Ezen tételek egy része olyan - nevezzük külső változásnak - 

minősíthető, amely a pénzállományt növeli, 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 úgynevezett átfutó tételeket (pl. ÁFA, fogyasztási adó, 

egyéb adók stb.), amelyeknek hatása semleges, vagy pénzeszköz csökkenéssel jár.  

Állománynövekedésük, - ha átmenetileg is – de pénzbeáramlásként értelmezhető.  

 

A PIE - t illetően, tartalmánál fogva szintén összetett hatásokkal kell számolni. Hatással 

vannak az eredményre, de a hatás az AIE-hoz viszonyítva ellentétes irányú. 
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A vázolt csah 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 adózott 

jövedelem felhasználására ad információt. Tehát azon tételeket tartalmazza, amely a 

vállalkozás számára végleges pénzlekötéssel, illetve pénzkiáramlással járnak.  

 

A hatályos számviteli törvény kötelezővé teszi – az éves beszámoló részeként – a cash flow 

kimutatás elkészítését az éves beszámolót készítő vállalakozások számára.  
 

A konkrét tervező munka során az a feladatunk, hogy a vállalatra vonatkozóan értelmezzük és 

alkalmazzuk a megismert összefüggéseket. A szakmai, de a számszaki összefüggések 

ellenőrzésére is szolgál a cash flow, ugyanis egyes tételei, a terv kapcsolódó részeiben 

megtalálhatók. A készletek nyitó és záró állományának értéke meg kell, hogy egyezzen a cash 

flow kimutatásban szereplő értékkel, a változás irányának megfelelően jelölve. A cash flow 

tervben kimutatott pénzeszköz állomány meg kell, hogy egyezzen a vagyon mérleg nyitó és 

záró pénzeszközök állományának különbségével. A tartalmi összefüggésekre értékes 

információt szolgáltat a folyamatos működésből származó pénzeszközök állományának 

alakulása stb. Az egyes évek cash flow-ja az 59. táblázatban található. 
 

59. táblázat. A Kft. pénzeszközbázison számított cash flow-ja 

Megnevezés t1 t2 t3 t4 

Mérleg szerinti eredmény 22970 14820 17313 21093 

Értékcsökkenési leírás 27460 27545 27599 26170 

Belső forrásképződés (1+2) 50430 42365 44912 47263 

Készletek változás -11128 14 3505 -3169 

Követelések változása -21700 213 -106 -123 

AIE változása         

NPFE változása összesen (4+5+6) -32828 227 3399 -3292 

RLK változása 4813 -1344 629 754 

PIE változása         

Pénzeszk. folyamatos működésből (3+7+8+9) 22415 41248 48940 44725 

Pénzeszköz pénzügyi akciókból (HLK növ) 11840       

BF csökkenése (tenyészállat értékesítés) 2000 2390 2517 3130 

Rendelkezésre álló pénzeszköz (10+11+12+13) 36255 43638 51457 47855 

Pénzeszköz felhasználás         

    - Beruházásra 29600   60000   

    - Fejlesztés/Tehenészet/ 4373 6235 7530 4935 

    - HLK törlesztésére 1691 1691 1691 1691 

Pénzeszközök felhasználása összesen(15+16) 35664 7926 69221 6626 

Nettó változás a pénzeszközökben 591 35712 -17764 41229 

Mérleg alapján 591 35732 -17765 41229 

Eltérés 0 20 -1 0 
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A számított és a mérleg adatai alapján a cash flow értékek közötti kis eltérés kerekítési 

hibákból ered. A tehenészet állománynövelő tételei végleges pénzeszközlekötésnek 

tekinthetők, mivel úgymond „beruházásként” szerepelnek. A selejtezésre kerülő 

tenyészállatok – melyek egyéb ráfordításként kerülnek elszámolásra, eredményt csökkentő 

tételek. Ugyanakkor olyan ráfordítások, amelyek pénzkiáramlással nem járnak. Ezért kell 

azokat pénzeszközök növekedését okozó tételként kezelni. A hosszú lejáratú hitelek 

törlesztése szintén végleges pénzkiadásként értelmezendők. A pénzeszközök 

állományváltozásának struktúrája fontos információt szolgáltat a menedzsment számára is, 

elsősorban a folyó működésből származó tételek hatását illetően.  

 

3.5.9. Egyéb pénzügyi információk 
 

 

Ez a tervrész végső soron a tervszámok alapján, a forrásnyújtó számára készített elemzéseket 

tartalmazza, hatékony segédeszköze a terv-tény adatok összehasonlításánál (monitorozásnál) 

használt elemző munkának is. Számos, az érintettek számára már ismert módszer tartozik ide. 

A leggyakrabban használt elemzési módszerek: ÁKFN (Árbevétel – Költség – Fedezet – 

Nyereség) a költségtényezők, a forgalom és az eladási ár összefüggéseinek elemzése, a  

fedezeti pont elemzés. Fel kell hívni a figyelmet a fedezeti összeg, fedezeti pont és a számviteli 

eredménykategóriák közötti összefüggésekre. A fedezeti összeg 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 alábbiak szerint értelmezendők:  

 

   Értékesítés nettó árbevétele  1000 ezer  Ft 

- Értékesítés közvetlen költségei 700 ezer  Ft 

= Fedezeti összeg         300 ezer Ft 

- Közvetett költségek 150 ezer Ft 

± Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (30-15) 15 ezer Ft 

= Üzem(üzleti tevékenység) eredménye 165 ezer Ft 

± Pénzügyi műveletek eredménye - 10 ezer Ft 

= Szokásos vállalkozási eredmény  155 ezer Ft 

± Rendkívüli eredmény - 2 ezer Ft 

= Adózás előtti eredmény 153 ezer Ft 

 

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 az alábbi összefüggést: 

 

Közvetett költségek  150 ezer Ft 

Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege  - 15 ezer Ft 

Pénzügyi műveletek eredménye  10 ezer Ft 

Rendkívüli eredmény  2 ezer Ft 

A fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg 147 ezer Ft 

 

A fentiekből következik az alábbi összefüggés: 
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A számadatokat behelyettesítve az összefüggésbe adódik, hogy: 

 

Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = 300 E Ft – 153 E Ft = 147 E Ft 

 

Ahogy ez a számadatok alapján is ellenőrizhető, a kétféle módon számított fedezeti ponthoz 

tartozó fedezeti összeg megegyezik egymással, 147 ezer Ft. A fedezeti pontot adó árbevétel 

pedig, az elmondottaknak megfelelően: 

 

 

 

 

 

 

 

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 jövedelmezőség, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése. A pénzügyi helyzet tervadatok 

alapján végzett elemzése szintén fontos információkat közvetít az érintettek számára. Az 

üzleti terv pénzügyi elemzése esetén is ügyelni kell arra, hogy egymással csak tartalmilag 

azonos mutatók összehasonlításának van értelme. A pénzügyi elemzés alapját az 

összehasonlítás képezi, amely lehet időbeli és térbeli. Fontos sajátossága a pénzügyi 

elemzésnek továbbá, 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. A pénzügyi mutatószámokkal és mutatószám rendszerekkel 

szemben megfogalmazható, hogy azok – tartalmuknál fogva – biztosítsák a terv adatainak 

értékelhetőségét, elbírálhatóságát, felszínre hozzák az adatokban rejlő információt annak 

érdekében, hogy következtetéseket lehessen levonni, és nagy tömegű adat összegzésére 

legyenek alkalmasak. A pénzügyi elemzés során rendkívül összetett folyamatok eredményét 

egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók megválasztása alapos szakmai 

felkészültséget és hozzáértést követel meg. Ismert elemzési módszerek, a mérleg elemzése 

(adósság és hitelképességi ráták), eredménykimutatás elemzése (profitabilitási ráták), a mérleg 

és eredménykimutatás együttes elemzése (hatékonysági ráták, tőkestruktúra-hányadosok), cash 

flow elemzés.  

 

Az egyéb pénzügyi információk tervrész – ahogy erről szó volt – a vállalat gazdálkodásának 

egészére vonatkozóan is az elemzés eszközeinek felhasználásával, és pénzügyi 

mutatószámokkal átfogó értékelést adni.  

 

 

Fedezeti pontot jelentő fedezeti összeg = Tervezett fedezeti összeg – Adózás előtti                                                                                                                                               
                                                                                                                            eredmény 

Ft E 490 Ft  E 1000 * 
Ftezer  300

Ftezer  147
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A Kft. növénytermesztése árbevételének alakulását az 5. ábra szemlélteti. A termelési érték 

megoszlásáról a 6. és 7. ábra ad tájékoztatást. Projektország szarvasmarha és 

tehénállománynának regionális megszlását a 8. és 9. bára személeteti.  

 

 

 
 

5. ábra. Az árbevétel megoszlása 

 

 

 

Fontos kérdés, hogy a Kft. pénzügyi stabilitása hogyan alakul, milyen a finanszírozási 

stratégiája. Ennek jellemzésére jól használható mutató, a forgótőke fedezettségi mutató, ami 

az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető. 

 

100
FT

NFT
 FTF  

ahol 

 

FTF: Forgótőke fedezettsége 

NFT: Nettó forgótőke 

FT. Tervezett forgótőke 

 

A NFT a mérleg adatai alapján számított érték, az alábbi összefüggés alapján 

NFT= (FE+AIE)-(RLK+PIE) 

vagy 

NFT=(ST+CT+HLK)-BFE 

 

   FE: Forgóeszközök 

RLK: Rövid lejáratú kötelezettségek 

HLK: Hosszú lejáratú kötelezettségek 

BFE. Befektetett eszközök állományának csökkenése 

CT: Céltartalék 

RLK: Rövid lejáratú kötelezettségek 
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6. ábra. A tehenészet termelési értékének összetevői 

 

 

 

 
7. ábra. A tehenészet termelési értékének összetevői 
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8. ábra: Projektország szarvasmarhaállományának regionális megoszlása 

 

 
 

9. ábra: Projektország tehénállománynának regionális megoszlása 
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PIE: Passzív időbeli elhatárolások 

AIE: Aktív időbeli elhatárolások 

 

Kft. vagyonmérlegében szereplő adatok alapján a mutatószámok értékeit a 60. táblázat 

tartalmazza. 

60. táblázat. A Kft fontosabb pénzügyi mutatóinak alakulása 

Megnevezés Mért. egység Bázis év Terv év 

NFT E Ft -4585 35336 

FT E Ft 28452 42193 

FTF % - 84,0 

 

A mutató értékei alapján megállapítható, hogy a Kft. agresszív finanszírozási stratégiát 

folytat. A bázis évben a NFT értéke negatív, tehát ez azt jelenti, hogy a befektetett eszközök 

állományának 98,1%-át finanszírozza lejárat nélküli, vagy hosszú lejáratú forrásokkal. Ezt a 

mutatót akkor célszerű számítani, ha a NFT negatív. Számszerűsítése az alábbi összefüggés 

alapján történhet 

100
BFE

NFT-BFE
 BFEF  

ahol 

    BFEF: Befektetetett eszközök fedezettsége 

    BFE: Befektetett eszközök 

A tervév első évének végére az időbeliség elvének érvényesítése vonatkozásában jelentős 

előrelépés történt, a forgótőkének 84%-át sikerült tartós forrásokkal biztosítani. Figyelembe 

véve, hogy a tehénlétszám fejlesztése jelentős tartós forrást igényel, ennek biztosításáról a 

menedzsment gondoskodnia kell, a Kft. pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében.  

 

FELADAT: Az elkészült tervek alapján végezzenek komplex elemzést a vállalat egészére 

vonatkozóan. Részletesen térjenek ki a tehenészet fejlesztése pénzügyi hatásainak a vállalat 

finanszírozási stratégiájára gyakorolt hatására fókuszálva. Készítsék el a fejlesztés 

forrásstruktúráját úgy, hogy készítsenek érzékenységi vizsgálatot, tételesen mutassák ki a 

fejlesztés forgótőkére gyakorolt hatását.  Pénzügyi mutatószámokkal értékeljék a fejlesztések 

hatásait. (A feladatot egyénileg, önálló hallgatói munka keretében – team munkában - kell 

elkészíteni és a megadott határidőre, a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

leadni. A prezentációra az elkészített komplex üzleti terv védésének prezentációja keretében 

kerül sor.  

A feldolgozás elvárt eredményei:   

A feladat megoldása minden kapcsolódó kérdésre adja meg a választ. Az 

érzékenységvizsgálat szakmailag megalapozott legyen. A komplex elemzés a tehenészetre 

minden fontos és a gyakorlatban használt mutatószámot tartalmazzon. 
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1. sz. melléklet 

 

l. A VÁLLALKOZÁS ADATAI 

 

 

1.1. A vállalat neve:  

1.2. A vállalat székhelye:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

1.3. A vállalat telephelye:  

        Helység:  

        Utca, hsz.,em.,a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

1.4. A tulajdonos(ok)ra vonatkozó adatok:  

        Név:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

        Tulajdoni részaránya:  

        Név:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

        Tulajdoni részaránya:  

1.5. A menedzsment adatai:  

       A vállalat képviselőjének:  

           Neve:  

           Szakképzettsége:  

           Születési éve:  

1.6. A vállatra vonatkozó általános 

információk: 
 

      A cégbejegyzés éve:  

      Cégnyilvántartás száma:  

      Cégnyilvántartás kiállítója:  

      Tevékenység megkezdése:  

      Tevékenységi köre:  

      A vállalat jogállása:  

      A vállalat hitel és működési pénzigénye:  

           Hosszú lejáratú hiteligény:  

           Üzemviteli hiteligény:  

 

(A táblázat egy lehetséges formátumot jelent, a konkrét formátum ettől eltérhet) 
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A precíziós technológiák előnyei hátrányai, a környezetvédelem és fenntarthatóság 

kapcsolódó kérdései. A szarvasmarha ágazat elemezése (nemzetgazdasági szinten, 

regionális szinten. Legyen tömör, lényegre törő, és szemléletes. Maximum 2 oldal. 

 

 

2. sz. melléklet 

 

2. ÖSSZEFOGLALÁS 

(Az üzleti terv rövid összefoglalása. A szövegdoboz terjedelménél nem lehet több!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

 

3. IPARÁGELEMZÉS (HÁTTÉRELEMZÉS) 
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4. sz. melléklet 

4. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 

 

4.1. A vállalatra vonatkozó alapadatok 

A vállalat székhelye:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

A vállalat telephelye:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

A vállalat adószáma:         -  -   

ÁFA-alany: Igen  Nem  

Adózás módja SZJA  TÁNYA  

A könyvvezetés módja: Egyszeres  Kettős  Egyéb  

Gazdasági kamarai 

tagság: 

Igen  Nem  

A vállalat jogállása:  

A vállalat számlaszáma:         -         -         

A számlavezető 

pénzintézet: 

 

        Neve:  

        Címe:  

 

4.2. A tulajdonosok adatai 

 a/ Személyi azonosítók 

Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, dátum:  

Állandó lakcím:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

„Kulcs”embernek számít: Igen  Nem  

Beosztás:  

Személyi igazolvány száma:  

Szakképzettség:  

Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, dátum:  

Állandó lakcím:  

        Helység:  

        Utca, hsz., em., a.:  

        Telefon/fax/e-mail:  

„Kulcs”embernek számít:  

Beosztás:  
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Személyi igazolvány száma:  

Szakképzettség:  

b/ Tulajdoni hányadok 

Megnevezés Tulajdoni hányad 

ezer Ft % 

Név:   

Alapítói vagyon:   

Üzletrész:   

Összesen:   

Név:   

Alapítói vagyon:   

Üzletrész:   

Összesen:   

Alapítói vagyon mindösszesen:   

Üzletrész mindösszesen:   

 

 

c/ A foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 

 

Megnevezés Létszám (fő) 

Alkalmazottak:  

Ebből: - Teljes munkaidős:  

           -  Részmunkaidős:  

Fizikai dolgozók:  

Ebből: - Teljes munkaidős:  

           - Részmunkaidős:  

           - Szakmunkás:  

           - Betanított munkás:  

 

 

4.3. Pénzügyi információk a vállalatról 

 

Az elmúlt három év adatai alapján a pénzügyi helyzetet tükröző mutatószámokat kell 

közölni és szövegesen értékelni. 
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5. sz. melléklet  

 

5. A VÁLLALAT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

(A kapcsolódó tervezési feladat szöveges része) 
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6. sz. melléklet 

 

 

7. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

           me.: ezer Ft 

Tétel Megnevezés t 0 t1 t 2 t3 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele  
   

02 Export értékesítés nettó árbevétele  
   

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)   
   

03 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége  
   

04 Eladott áruk beszerzési értéke(ELÁBÉ)  
   

05 Eladott (közvetített szolgáltatások értéke  
   

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)  
   

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)  
   

06 Értékesítési, forgalmazási költségek  
   

07 Igazgatási költségek  
   

08 Egyéb általános költségek  
   

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)  
   

V. Egyéb bevételek  
   

VI. Egyéb ráfordítások  
   

A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  
   

VII. Pénzügyi műveletek bevételei  
   

VIII.. Pénzügyi műveletek ráfordításai  
   

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)  
   

C. Szokásos vállalkozási eredmény  
   

IX. Rendkívüli bevételek  
   

X. Rendkívüli ráfordítások  
   

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY  
   

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  
   

XI. Adófizetési kötelezettség  
   

F. ADÓZOTT EREDMÉNY  
   

18 Eredménytart. igényb.  osztalékra, részesedésre   
   

19 Jóváhagyott osztalék, részesedés  
   

G. Mérleg szerinti eredmény  
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7. sz. melléklet  

MÉRLEG 

                                                                                                                    me.: ezer Ft 

Megnevezés t 0 t1 t 2 t3 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 241593 
   

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 279 
   

I/1 Szellemi termékek 279 
   

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 241314 
   

II/1. Ingatlanok 90457 
   

II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 105109 
   

II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4148 
   

II/4. Tenyészállatok 14000 
   

 II/5. Beruházások, felújítások 27600 
   

III. BBEFEKTETETT PÉNZÜGYI SESZKÖZÖK  
   

III.. FORGÓESZKÖZÖK 53995 
   

B FORGÓESZKÖZÖK  
   

I. KÉSZLETEK 28452 
   

I/1. Anyagok  746 
   

I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 21814 
   

I/3. Növendék, hízó és egyéb állatok 2419 
   

I/4. Késztermékek  3473 
   

I/5. Áruk  
   

II. KÖVETELÉSEK 19012 
   

II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból  
   

II/5 Egyéb követelések  
   

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 
   

IV. PÉNZESZKÖZÖK  
   

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 
   

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 295588 
   

D. SAJÁT TŐKE 232868 
   

I. JEGYZETT TŐKE 62500 
   

III. Tőketartalék 88573 
   

IV. Eredménytartalék 62025 
   

VII. Mérleg szerinti eredmény 19770 
   

E CÉLTARTALÉKOK  
   

F. KÖTELEZETTSÉGEK 62720 
   

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4140 
   

I1/4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4140 
   

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 58580 
   

III/2. Rövid lejáratú hitelek 358 
   

III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 55880 
   

III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2342 
   

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 
   

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  ÖSSZESEN 295588 
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8. sz. melléklet 

 

 

9. CASH FLOW KIMUTATÁS 

 

           me.: ezer Ft 

Megnevezés t1 t2 t3 

1. Mérleg szerinti eredmény    

2. Amortizáció    

3. Belső forrásképződés(1+2)    

4. Készletek növekedése    

5. Követelések növekedése    

6. Aktív időbeli elhatárolások növekedése    

7. NPFE változása(4+5+6)    

8. Rövid lejáratú kötelezettségek növekedése    

9. Pénzeszközök folyamatos működésből    

10. Pénzeszköz pénzügyi akciókból    

11. Rendelkezésre álló pénzeszköz    

12. Pénzeszköz felhasználás    

                -  Beruházásra, fejlesztésre    

                -  HLK törlesztése    

13. Pénzeszköz felhasználás összesen    

14. Nettó változás a pénzeszközökben    

 

 

 
 


