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Termelési költség  
 

A termelési költség (TK) fogalma: 

A. termelési költség a termelés, szolgáltatás érdekében felhasznált 

ráfordítások pénzben kifejezett értéke. 

 

A termelési költség kiszámításának alapképlete:  

 TK= Ráfordítás x Egységár 

A költségek vizsgálata történhet:  

1. számviteli , vagy közgazdaságtani  szempontok alapján 

2. munkaműveleti, ágazati, vállalati, vagy nemzetgazdasági szinten 



 Termelési költség  
  Ráfordítás, fajlagos ráfordítás: 

  A ráfordítás a vállalatok tevékenysége során a termelés érdekében 
felhasznált erőforrások  (élő és holtmunka) naturális mértékegységgel 
kifejezett mennyisége. Amennyiben a ráfordításokat valamilyen másik 
termelési tényezőhöz viszonyítjuk, fajlagos ráfordításról beszélünk.  

Árak fajtái:  

Piaci ár: (értékesítési, beszerzési, termelői, nagykereskedelmi – 
kiskereskedelmi)  

Védő ár: (hatósági (fix), alulról védett, felülről védett) 

Önköltségi ár 

Irány ár 

  



Termelési költség  
 

 A Termelési költséget növelő, ráfordítástartalom nélküli tényezők:  

 Különböző adók, biztosítási díjak, tagsági díjak, kamatok, valamint a föld 

bérleti díja, stb.. 

 

 

A termelési költségek csoportosítása:  

1.  Készpénzes – Nem készpénzes 

2.  Megjelenési forma szerint: Elemi - Összetett 

3.  Elszámolhatóság szerint: Közvetlen - Általános 

4.  Termelés volumenével való kapcsolat alapján: Állandó - Változó 

5.  Tevékenységek, munkaműveletek alapján: Növény - Állat  

 - Egyéb  



Megjelenési forma szerint 
Elemi költségek   

Összetett költségek 

1. Segédüzemi szolgáltatás költsége 

2. Speciális tárgyi eszközök költsége  

3. Általános költség 

1. Anyagköltség 

2. Személyi jellegű költség  

3. Értékcsökkenési leírás 

4. Egyéb költségek 

 

anyag + személyi +  

amortizáció + egyéb 

amortizáció + 

 javítás – karbantartás 

anyag + személyi + segédüzemi, + 

amortizáció + 

javítás-karbantartás + egyéb 



Elszámolhatóság szerint 
Közvetlen költségek   

Általános (közvetett) költségek 

1. Általános költség 

• Igazgatási költség 

• Egyéb általános költség 

 

1. Anyagköltség 

2. Személyi jellegű költség 

3. Segédüzemi költség*  

4. Befektetett eszközök költsége** 

5. Egyéb költségek 

 

*Számvitel szerint 

felosztott költség 

**Számvitel szerint 

csak az amortizáció 

 

 

 

 

 

 

 

     Megjegyzés 

  Az általános költségek           

felosztása többféle 

mutató alapján 

elvégezhető, mindig 

kompromisszumos 

megoldást kell keresni.  



A termelés volumenével való kapcsolat alapján 

Állandó költségek   

Változó költségek 

1. Anyagköltség 

2. Személyi jellegű költség 

3. Segédüzemi szolg. költsége  

4. Egyéb közvetlen költség 

1. Értékcsökkenési leírás költsége 

2. Összetett költségekből:  

• Értékcsökkenési leírás 

• Javítás-karbantartás része 

• Igazgatás költsége 

• Egyéb általános költség 

Változásuk intenzitása lehet: 

•Arányos (proporcionális) 

•Növekvő (progresszív) 

•Csökkenő (degresszív) 

 

 

 

 

 

 

 

           Megjegyzés 

 

  -Lépcsőzetesen változó költségek, 

csökkentésük lehetőségét 

folyamatosan vizsgálni szükséges! 

  - Költségremanencia fogalma! 



Költség 

Határköltség  

 

Mennyiség 

  Ha a termelést egy egységgel növelni akarjuk,, akkor ehhez pótlólagos ráfordítást 

kell eszközölnünk, melynek pénzben kifejezett értékét határköltségnek (HK) 

nevezzük.  



Az állandó-, változó-, határ-  

és az összes költség alakulása 

 
Ft 

Kibocsátás 

Költség 

Kibocsátás 

Állandó költség 

Változó 

költség 



Az előkalkuláció  
 

  1. Anyagjellegű költség 

 2. Személyi jellegű költség 

 3. Speciális tárgyi eszközök költsége 

 4. Segédüzemi szolgáltatás költsége 

 5. Egyéb közvetlen költség 

Közvetlen előállítási költség 

6. Közvetett költség  

Összes (Bruttó) költség  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Megjegyzés 

 

Az előkalkuláció jellemzői: 

1. Döntésmegalapozást 

végez 

2. Összevontan kezeli a 

költségeket 

3. Relatíve egyszerű 

Az előkalkuláció felépítése: 



Az  

utókalkuláció  
 

 

 

 

 

 

 

        Megjegyzés 

 

- Az utókalkuláció  

 jellemzői: 

1. Részletes 

2. Relatíve 
bonyolult 

I. Termék költség kalkulációja 

1. Anyag 

2. Személyi jellegű 

3. Speciális tárgyi eszköz értékcsökkenése 

4. Egyéb közvetlen 

KÖZVETLEN KÖLTSÉG 

5. Felosztott költség  

(Segédüzem, egyéb felosztott költség) 

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 

II. Üzemi (üzleti) tevékenység költségkalkulációja 

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 

1. Értékesítési költség 

2. Igazgatási költség 

3. Egyéb közvetlen költség 

ÜZEMI (ÜZLETI)  TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE 

III. Vállalkozás költség kalkulációja 

   ÜZEMI (ÜZLETI)  TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE 

      Pénzügyi műveletek költsége 

      VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGE 

IV.  Rendkívülii költségek 

V.  Eredményt terhelő adók 

    



  A fajlagos termelési költség fogalma: Termék,, szolgáltatás vagy kapacitás egységére vetített 

termelési költség. 

  Az önköltség  

• Fogalma: termékegységre, vagy egységnyi szolgáltatásra jutó költség. 

• Alapképlete: 

 

   Számítása történhet:  

• Összes költség alapján 

•Közvetlen költség alapján 

 

Termelési költség 

Termék v. szolgáltatás mennyisége 

Fajlagos termelési 
költség, önköltség  



Önköltségszámítás 
  A önköltség számításának 3 alapesete  van:  

  - 1 főtermék esetén 

  - Fő- és melléktermék esetén 

  - Iker- és melléktermék esetén 

   - Arányszámos 

   - Egyenértékszámos  

  Az önköltség csökkentésének lehetőségei: 

   - A termelési  költség csökkentése 

   - A termékmennyiség növelése 

   - A TK növelése addig, amíg a TÉ nagyobb arányban nő 

osztókalkulációval 



 

• Költségszint:  

 

• Anyaghányad: 

 

• Bérhányad: 

 

 Termelési költség 

 Termelési érték 
*100                              

Kedvező < 100% 

  Anyagköltség 

     TK v. TÉ 
*100 

 

Személyi jellegű költség 

     TK v. TÉ *100 

 

Fontosabb mutatók 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


