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Jövedelem  
 

A jövedelem (J) fogalma (alapképlete): 

Jövedelem = Termelési érték – Termelési Költség 

A jövedelem kategóriái:  

- Nettó jövedelem 

- Bruttó jövedelem: TÉ – (TK – Személyi jellegű költség) 

- Fedezeti hozzájárulás: TÉ – Változó költség 

- Fedezeti összeg: TÉ – Közvetlen költség 



• A fajlagos jövedelem fogalma: Termék, szolgáltatás vagy termelőkapacitás 

egységére vetített jövedelem. 

 

• Jövedelmezőségi mutatók: 

•  Jövedelmezőségi ráta:  

 

• Tőkearányos jövedelmezőség: 

 

• Munkabér arányos jövedelmezőség:  

Fajlagos jövedelem,  

jövedelmezőségi mutatók  

 Nettó jövedelem 

 Termelési költség *100 

 Nettó jövedelem 

 Személyi jellegű ktg *100 

 Nettó jövedelem 

      Tőke 
*100 



Az üzemi (üzleti) tevékenység jövedelme, és 

a pénzügyi műveletek jövedelme 

• A megtermelt, de még eladatlan készletek értékével 

korrigált jövedelem 

 

   Árbevétel - Előállítási Költség ± Készletváltozás 

 

• A befektetések és a hitelek pénzügyi  

    eredménye 

  

Jövedelem 



Jövedelem-Utókalkuláció 
I. A TERMÉK KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA 

 1. Anyagjellegű ktg. 

 2. Személyi jellegű ktg. 

 3. Speciális tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

 4. Egyéb közvetlen ktg. 

 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 

 5. Felosztott költség (segédüzemági szolg. + egyéb)  

 ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 

 + 6. Értékesítési költség 

 + 7. Igazgatási költség 

 + 8. Egyéb közvetett ktg.  

II. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG  KÖLTSÉGE 

 + 9 Pénzügyi műveletek költsége 

III. VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGE 

IV. RENDKÍVÜLI KÖLTSÉGEK (bírság, kártérítés, késedelmi kamat) 

V. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK 

 



Jövedelem 

• TÉ - TK= J 
– Adó, a tulajdonosok tőke és földjáradéka, a 

tevékenység fejlesztése, tartalékképzés 

 

• TÉ - TK= J + Saját munka + Amortizáció 
– Család saját ellátása, adó, fenntartó 

   beruházás (amortizáció), tevékenység   

   fejlesztése, tartalékképzés 

 

A nagyvállalkozás és a családi vállalkozás  jövedelmének forrása, 

felhasználása 



Jövedelem – profit forrása és 

felhasználása 

Közép – nagy vállalkozás Családi vállalkozás 

Forrás Felhasználás Forrás Felhasználás 

 

TÉ – TK = J 

•adó 

•tulajdonosok 

•tőke és 

földjáradéka 

•tevékenység 

fejlesztése 

 

TÉ – TK = J 

 

+ saját munka 

+ amortizáció 

•család saját   

ellátása 

•adó 

•fenntartó 

beruházás 

(amortizáció) 

•tevékenység 

fejlesztése 



A jövedelmezőségi ráta 

   I. Költségarányos jövedelem 

 Az egységnyi költséggel elért jövedelem 

nagysága százalékos formában. 

 

J % =  ------------------------ x 100  

Jövedelem 

Termelési költség 



A jövedelmezőségi ráta 
   II. Tőkearányos jövedelem 

 Az egységnyi tőkével elért jövedelem 

nagysága százalékos formában. 

 

J % =  ------------------------ x 100  

Jövedelem 

          Tőke 



Jövedelmezőség változása 

Megnevezés 
Szarvasmarha 

hízlalás 

Brojlercsirke 

előállítás 

Egy termelési ciklus 

ideje 
360 nap 60 nap 

Jövedelmezőségi ráta 

egy termelési 

ciklusban 

18 % 5 % 

Jövedelmezőségi ráta 

egy évben 
18 % 30 % 



A jövedelem növelésének 

lehetőségei 

• Alapvetően két módon lehetséges: 

– A termelési érték növelésével 

– A termelési költség csökkentésével 

• Még pontosabban: 

– A ráfordítások és ezen keresztül a  termelési 

költség olyan mértékű növelésével, amely 

eredményeként a termelési érték nagyobb 

mértékben nő. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


