
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 
Menedzsment és Marketing Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feladatgyűjtemény tevékenység- és 
termelésmenedzsment kurzusokhoz 

 
 

Szerkesztette: 
Kun András István 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Debrecen, 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A feladatgyűjtemény alapját képező kézirat a ”Tudástranszfer előmozdítása az Észak-alföldi régió 

versenyképességének fokozásáért innováció-orientált oktatási tudásház létrehozásával” című 
projekthez kapcsolódóan készült, mely projekt a Baross Gábor Program 2005 keretében, a 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával jött létre, amely támogatás 
forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. 
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Bevezető 
 

Jelen feladatgyűjtemény célja, hogy segítsen elsajátítani és fejleszteni a tevékenység- és 

termelésmenedzsment témaköréhez tartozó gyakorlati problémák önálló megoldásának készségét. 

Az említett diszciplínák elméleti oldalának elsajátítása ugyanis csak akkor válik igazán hasznossá, 

ha sikerül gyakorlati oldalról is megvilágítani az ott megtanult fogalmakat és összefüggéseket.  

A fentieknek megfelelően a kötet úgy lett összeállítva, hogy segítsen a tevékenység- és 

termelésmenedzsment témaköréhez kapcsolódó számítási feladatokat fokozatosan elsajátíthatóvá 

tenni. A feladatok bevezető jellegűek. Arra irányulnak, hogy az alapvető összefüggéseket 

világítsák meg. Bonyolult matematikai és elméleti tudást nem igényelnek. 

A kötetben szereplő feladatok kiindulási alapjául a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi 

Karának Menedzsment és Marketing Tanszékén, dr. Polónyi István vezetésével oktatott 

Tevékenység-menedzsment tárgy gyakorlati foglalkozásainak anyaga képezi. Ezeket a feladatokat 

dr. Polónyi István és Kun András István készítették. A több célú felhasználást is figyelembe véve 

azonban a meglévő feladatbázis átalakításra került. Egyes feladatok elhagyásra, illetve 

átdolgozásra kerültek és több újonnan kidolgozott példa is került a gyűjteménybe. 

Köszönet illeti Kotsis Ágnest és Márton Mónikát a feladatok rendszerezésében, valamint Gergely 

Csillának a feladatok rendszerezésében és a hibák javításában nyújtott segítségükért. A 

fennmaradó hibákért a feladatgyűjtemény szerkesztője a felelős.  

A feladatgyűjtemény hat témakört ölel fel: a termékszerkezeti döntéseket, az ÁKFN-struktúrán 

alapuló számításokat, az önköltségszámítás és pótlékolás témakörét, az átfutásiidő-számítást, a 

készletgazdálkodási számításokat és a beruházás-gazdaságossági számításokat. Külön fejezet 

tartalmazza a kombinált feladatokat, melyek egyszerre több témakört is érintenek. Két, esetleg 

három témakört érintő példák a tematikus fejezetekben is előfordulnak, azonban itt kifejezetten a 

különböző területek egymáshoz kapcsolódásának megvilágítása a cél.  

Minden, a kötetben szereplő feladathoz található megoldás a Megoldások című fejezetben. 

Helytakarékossági okokat és a gyakorlati foglalkozások szempontjait is szem előtt tartva csak ott 

található részletes levezetés, ahol újszerű probléma merül fel. Egyéb esetekben csak a 

végeredmény került feltüntetésre. 

A fő fejezeteket jelmagyarázat és képletgyűjtemény egészíti ki, melyek segítik az eligazodást a 

feladatok megoldása és a levezetések értelmezése során. 
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I. Termékszerkezeti döntések 
 
1. Feladat1 
 
Egy fazekas tálakat és kancsókat készít. Egy tál elkészítéséhez 2 kg, egy kancsó elkészítéséhez 1 

kg agyag szükséges (az agyag ára 50 Ft kilogrammonként). A tál előállítása 0,5 óra korongidőt, a 

kancsó elkészítése 1 óra korongidőt igényel (a korongidő ára 400 Ft óránként). A tálat kiszárítva 

értékesítik, a kancsót viszont festve, és egy kancsó befestése 0,1 kg festéket igényel (a festék ára 

1 000 Ft kilogrammonként). Fix költség nem merül fel. A fazekas a termeléshez hetente készíti elő 

az anyagokat. Az agyagból 100 kg-ot, a festékből 10 kg-ot készít elő hetente. Minden héten 50 

órát korongozik. 

A piacon, ahol értékesíteni szokta áruját, – tapasztalatai és az általa végzett piackutatás alapján – 

hetente maximum 40 db tálat és 35 db kancsót lehet eladni, viszont mindkét termékre heti 10-10 

db-ra szóló hosszú távú szerződése is van. Tapasztalatai szerint a tálat 500 Ft/db, míg a kancsót 

600 Ft/db áron lehet értékesíteni. 

 
1.a.  Mekkora a tál, és mekkora a kancsó fajlagos fedezete? 
 

tál (Ft/db):  kancsó (Ft/db):  
 
 
1.b.  Mennyi tálat és mennyi kancsót gyártson hetente (azaz milyen legyen a termékszerkezet), 

hogy a lehető legnagyobb legyen az árbevétele az adott termelési feltételek között? 
Mekkora az így elérhető árbevétel? 

  
tál (db/hét):  kancsó (db/hét):  
Elérhető árbevétel:  Ft/hét  

 
 
1.c.  Mennyi tálat és mennyi kancsót gyártson hetente (azaz milyen legyen a termékszerkezet), 

hogy a lehető legnagyobb legyen a fedezettömege az adott termelési feltételek között? 
Mekkora az így elérhető fedezettömeg? 

 
tál (db/hét):  kancsó (db/hét):  
Elérhető fedezettömeg:  Ft/hét  

 
 

                                                 
1 A feladat és megoldása Polónyitól (2007) lett átvéve. 
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2. Feladat 
 
Egy vállalatnál gyártott termékeket a mellékelt termék-erőforrás koefficiensek jellemzik: 

a11 = 2 a22 = 3 
a23 = 2 

a33 = 1 
 

a44 = 2 
a45 = 2 

 

A vállalatnál rendelkezésre álló erőforrás adatok a következők:  

b1 = 1 800 gépóra/év b2 = 3 000 gépóra/év b3 = 600 gépóra/év b4 = 6 000 gépóra/év 
 
A termékek piaci (eladható maximum és minimum) adatai, egységárai és fajlagos fedezetei a 
következők:  
 

 
MINIMUM 

(db/év) 
MAXIMUM 

(db/év)
EGYSÉGÁR 

(Ft/db)
FEDEZET 

(Ft/db) 
T1 300 1 000 800 -40 
T2 500 1 200 1 000 280 
T3 100 500 800 200 
T4 700 2 000 700 220 
T5 200 300 800 80 

 
2.a.  Állítsa össze a vállalati rendszermátrixot! 

2.b.  Határozza meg a maximális árbevételt adó termékszerkezetet és az árbevételt! 

2.c.  Határozza meg a maximális fedezettömeget adó termékszerkezetet és a fedezettömeget! 
 

  Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 
T1 (db/év)     
T2 (db/év)     
T3 (db/év)     
T4 (db/év)     
T5 (db/év)     

 Á   
 F   
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3. Feladat 
 
Egy vállalat rendszermátrixa a következő: 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 b (óra/év) 
E1 5           2 000 
E2   2 2       3 000 
E3       1     1 000 
E4         2 3 6 000 
E5         1 5 5 000 

MIN (db/év) 100 200 200 200 50 100  
MAX (db/év) 500 800 1 000 500 1 500 1 800  
ÁR (Ft/db) 200 270 200 30 50 50  

f (Ft/db)  100 110 80 -10 20 20  
 
3.a. Határozza meg a maximális fedezet-összeget és a maximális árbevételt biztosító 

termékszerkezetet! 

3.b.  Határozza meg mindkét esetben az árbevételt és a fedezettömeget is! 
 

  Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 
T1 (db/év)     
T2 (db/év)     
T3 (db/év)     
T4 (db/év)     
T5 (db/év)     
T6 (db/év)     

 Á   
 F   
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4. Feladat 
 
Egy vállalat öt erőforrás (homogén gépcsoport) felhasználásával hat terméket gyárt. A vállalat 
rendszermátrixa a következő: 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 b (óra/év) 
E1 6           4 000 
E2   3 2       1 000 
E3       4     1 100 
E4         6 3 3 000 
E5         1 4 2 000 

MIN (db/év) 0 200 100 250 400 100  
MAX (db/év) 20 000 500 400 1 000 2 000 200  
ÁR (Ft/db) 200 100 400 100 50 100  

f (Ft/db)  50 80 40 30 20  -10  
 
4.a. Határozza meg a maximális fedezet-összeget és a maximális árbevételt biztosító 

termékszerkezetet! 

4.b. Határozza meg mindkét esetben az ÁKFN-struktúrát ha az éves fix költség 20 000 Ft! 
 

  Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 
T1 (db/év)     
T2 (db/év)     
T3 (db/év)     
T4 (db/év)     
T5 (db/év)     
T6 (db/év)     

 Á   
 Kp   
 F   
 Kf   
 N   
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5. Feladat 
 
Egy vállalat rendszermátrixa a következő:  
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 b (óra/év)
E1 2               2 000 
E2   4             900 
E3     5           1 100 
E4     4           1 200 
E5               10 10 000 
E6       1 2       900 
E7           2 3   3 000 
E8           2 1   2 000 

MIN (db/év) 0 100 100 200 100 250 400 100  
MAX (db/év) 1 000 500 300 500 400 1 000 2 000 200  
ÁR (Ft/db) 80 50 50 50 120 100 150 120  

f (Ft/db) 40 40 40 30 10 20 30 -10  
 
5.a. Határozza meg a maximális fedezet-összeget és a maximális árbevételt biztosító 

termékszerkezetet! 

5.b. Határozza meg mindkét esetben az ÁKFN-struktúrát ha az éves fix költség 100 000 Ft! 

 
  Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 

T1 (db/év)     
T2 (db/év)     
T3 (db/év)     
T4 (db/év)     
T5 (db/év)     
T6 (db/év)     
T7 (db/év)   
T8 (db/év)   

 Á   
 Kp   
 F   
 Kf   
 N   
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6. Feladat 
 
Egy vállalat rendszermátrixa a következő: 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 b (óra/hó)
E1 1                       260 
E2   1                     300 
E3     1                   100 
E4       1 1               500 
E5           3 1           1 000 
E6               3 2 1     700 
E7                     2 1 600 
E8                     1 2 600 
E9                     0 5 1 200 

MIN (db/hó) 100 0 50 100 200 100 200 150 10 100 60 150  
MAX (db/hó) 300 150 50 300 400 150 300 300 200 400 210 270  

ÁR (Ft/db) 380 610 150 430 420 610 225 420 400 205 200 340  
f (Ft/db) 116 190 -18 94 132 202 81 144 124 97 68 208  

 
6.a. Határozza meg a maximális fedezet-összeget és a maximális árbevételt biztosító 

termékszerkezetet! 

6.b. Határozza meg mindkét esetben az ÁKFN-struktúrát ha az éves fix költség 2 400 000 Ft! 

 
  Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 

T1 (db/év)   
T2 (db/év)   
T3 (db/év)   
T4 (db/év)   
T5 (db/év)   
T6 (db/év)   
T7 (db/év)   
T8 (db/év)   
T9 (db/év)   
T10 (db/év)   
T11 (db/év)   
T12 (db/év)   

 Á   
 Kp   
 F   
 Kf   
 N   
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II. Árbevétel–költség–fedezet–nyereség (ÁKFN) struktúra  
 
1. Feladat 
 
Egy vállalat ÁKFN-struktúrája a következő: 

Árbevétel: 1 000 eFt/hó
Proporcionális költség: 600 eFt/hó
Fedezet: 400 eFt/hó
Fix költség: 300 eFt/hó
Nyereség: 100 eFt/hó

 

1.a.  Határozzuk meg 10%-os termelésnövekedés százalékos hatását a nyereségre (ha a fix 
költség állandó)! ...……………….% 

1.b.  Határozzuk meg 10%-os proporcionális költségcsökkentés százalékos hatását a 
nyereségre (ha a fix költség állandó)! ...……………….% 

1.c.  Határozzuk meg 10%-os fix költségcsökkentés százalékos hatását a nyereségre! 
 ...……………….% 

1.d.  Határozzuk meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak áremeléssel! Adja meg az 
új ÁKFN-struktúrát! 

Áremelés: %
 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

1.e.  Határozzuk meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak volumennöveléssel! Adja 
meg az új ÁKFN-struktúrát! 

Volumennövelés: %
 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év
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2. Feladat 
 
Egy vállalat nyereségszintje 10%, árbevétele 100 millió forint évente, átlagos költségváltozási 

tényezője pedig 0,7. 

 

2.a.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját! 
 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 
A vállalat a szakszervezettel kötött kollektív szerződés értelmében 10%-os béremelést hajt végre, 

ami a proporcionális költségeket 5%-kal, a fix költségeket 25%-kal növeli meg. 

 

2.b.  Hány százalékos áremeléssel lehet az eredeti nyereségtömeget visszaállítani? 

Áremelés: %
 
2.c.  Hány százalékos volumennöveléssel lehet az eredeti nyereségtömeget újra elérni? 

Volumennövelés: %
 
2.d.  Hány százalékos volumennöveléssel lehet az eredeti nyereségtömeget újra elérni, ha 5%-

os áremelés már megvalósult? 

Volumennövelés: %
 
2.e.  Hány százalékos áremeléssel lehet az eredeti nyereségtömeget újra elérni, ha 5%-os 

volumennövelés már megvalósult? Adja meg az új ÁKFN-struktúrát! 

Áremelés: %
 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év
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3. Feladat 
 
Három vállalatot összevonnak. Az első vállalat közvetlen költsége évente 10 millió Ft. R 

tényezője 0,2. Árbevétele 20 millió Ft, fix költsége pedig 2 millió Ft. A második vállalat 

árbevétele 25 millió Ft/év, nyereségszintje 10%, költségváltozási tényezője 0,6. A harmadik 

vállalat költségszintje 60%, nyeresége 5 millió Ft, költségváltozási tényezője 0,8. 

 

3.a.  Adja meg az összevont vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 
A vállalat 25%-os béremeléssel akarja munkaerő-piaci helyzetét javítani. Ez a proporcionális 

költségeket 15%-kal, a fix költségeket 20 millió forinttal növeli meg. 

 

3.b.  Hány százalékos áremeléssel lehet a korábbi nyereségtömeget megőrizni? 

Áremelés: %
 

3.c.  Adja meg a vállalat új ÁKFN-struktúráját! 
 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 
3.d.  Hány százalékos volumennövekedéssel lehetne (áremelés helyett) ugyanezt az eredményt 

elérni? 

Volumennövelés: %
 
3.e.  Ha 5%-os volumennövelésre van csak mód (és ez meg is történik), akkor hány százalékos 

áremelést kell megvalósítani? 

Áremelés: %
 
3.f.  Hány százalékos volumenváltozás kell ahhoz, hogy a vállalat nullszaldós legyen? 

Volumennövelés: %
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4. Feladat 
 
Négy kisebb vállalatot trösztösítenek. A vállalatok összevonás előtti adatai a következők voltak: 

’A’ vállalat:  Árbevétele 1 200 eFt/hó, költségszintje 75%, átlagos költségváltozási tényezője 0,6 

’B’ vállalat: Az összes közvetlen költségek: 325 eFt/hó, üzemi általános költségei 400 eFt/hó, 

vállalati általános költség: 500 eFt/hó, δü = 0,5, δv = 0,1, éves nyereség: 200 eFt/év 

’C’ vállalat:  Árbevétel: 1 500 eFt/hó, δ = 0,75, a vállalat éves nyeresége: 300 eFt/hó 

’D’ vállalat: Éves nyereség: 2 000 eFt/év, költségszint: 80%, összes közvetlen költség:  

400 eFt/hó, R = 0,25 

  
4.a.  Írja fel a tröszt összevonás utáni ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 

4.b.  Vállalatonként 10%-os nyereségnövekedést előirányozva melyiknél kell a legkisebb 
volumennövelést alkalmazni? Adja meg ennek értékét! 

A tagvállalt betűjele:  Volumennövelés: % 
 

4.c.  Az összevonás után a tröszt egészére célul kitűzött 10%-os nyereségnövelést hány %-os 
árbevétel növeléssel lehet elérni? 

Árbevétel növelés: %
 
4.d.  Az összevonás után a tröszt egészére célul kitűzött 10%-os nyereségnövelést a 

proporcionális költségek hány %-os csökkentésével lehet elérni? 

Poporcionális költségek csökkentése: %
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5. Feladat 
 
Egy vállalat ÁKFN-struktúrájának elemei: Á = 318 mFt; Kp = 207 mFt; F = 111 mFt; Kf = 80 

mFt; N = 31 mFt. Ez a struktúra évi 120 000 db termék gyártása esetén áll fenn. 

 
5.a.  Határozza meg a vállalat átlagos költségváltozási tényezőjét! δ = ……… 

 

5.b.  Határozza meg a vállalat átlagos R tényezőjét, ha összes közvetlen költség 184 mFt! 
   R = ……… 

 

5.c.  Határozza meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak áremeléssel! 

Áremelés: %
 

5.d.  Határozza meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak proporcionálisköltség--
csökkentéssel! 

Kpö csökkenés: %
 

5.e.  Határozza meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak fixköltség-csökkentéssel! 

Kf csökkenés: %
 

5.f.  Határozza meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak termelésnöveléssel! 

Volumennövelés: %
 

5.g.  Határozza meg a nyereség megduplázásának lehetőségét csak termelésnöveléssel, ha a 
fix költség a következő módon reagál a volumenváltozásra: 

Termelési mennyiség Fix költség 
0 – 50 000 db/év 60 mFt/év 

50 001 – 125 000 db/év 80 mFt/év 
125 001 – 150 000 db/év 100 mFt/év 
150 001 – 180 000 db/év 110 mFt/év 
180 001 – 250 000 db/év 130 mFt/év 

 

Volumennövelés: %
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III. Önköltségszámítási feladatok 
 
1. Feladat 
 
Egy kisvállalat 2 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 
 

  A termék B termék 
Közvetlen anyag (Ft/db) 10 10 
Közvetlen bér és közterhei (Ft/db) 120 180 
Egyéb közvetlen költségek (Ft/db) 40 50 

 
Mindkét termékből 1 300 – 1 300 darab készül havonta. Az üzemi szinten felmerülő, közvetlenül 

el nem számolható költségek összege 280 000 Ft/hónap, a vállalati szinten felmerülő, közvetlenül 

el nem számolható költségek összege pedig 400 000 Ft/hónap. Az ’A’ termék a piacon 300 Ft/db, 

a ’B’ termék 600 Ft/db áron értékesíthető. 

 
1.a. Mekkora az üzemi és a vállalati általános költségek pótlékkulcsa? 

Üzemi általános költségek pótlékkulcsa: % 
Vállalati általános költségek pótlékkulcsa: % 

 
1.b.  Mekkora az A és a B termékek önköltsége, szűkített önköltsége és fajlagos nyeresége? 

 A termék B termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db 
Szűkített önköltség: Ft/db Ft/db 
Fajlagos nyereség: Ft/db Ft/db 

 
1.c.  Adja meg a vállalat adott évi ÁKFN-struktúráját, ha az R tényező 0,2! 
 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

 
1.d.  Melyik a jobbik termék és miért, ha az R tényező mindkét termékre 0,2? 
.…………………………………………………………………………………………………….…
…….………………………………………………………….……………………………………… 
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2. Feladat 
 
Az A, B, C termékekből évente 1000-1000 darabot állítanak elő. A költségadatok a következők:  

Közvetlen költségek a 
költségviselőkön (Ft/db)

Költségek a költséghelyeken 
(Ft/év) 

  A termék B termék C termék I. üzem II. üzem Váll. kp.
Alapanyag 50 1 000 2 000     

Segédanyag    100 000 100 000  
Fűtőanyag        100 000

Közvetlen bér ? 500 1 000      
Üzemi admin. és irányítás bére    100 000 100 000  

Központi admin. és irányítás bére        100 000
Közteher (40%) 120 ? ? 40 000 ? ?

Gépek értékcsökkenése    50 000 100 000  
Berendezések értékcsökkenése      1 000 000  

Épületek értékcsökkenése        ?
Egyéb költség     1 000 000

ÖSSZESEN (Ft/év) 470 000 1 700 000 ? 290 000 1 340 000 2 240 000
A ?-lel jelölt költségeket a feladat megoldójának kell kiszámítania. 

2.a.  Határozza meg a fenti költségadatokkal rendelkező vállalatnál az üzemi általános 
költségek pótlékkulcsát és a vállalati általános költségek pótlékkulcsát! 

Üzemi általános költségek pótlékkulcsa: % 
Vállalati általános költségek pótlékkulcsa: % 

Az A termék ára 1 000 Ft/db, a B terméké 1 200 Ft/db, a C terméké pedig 1 500 Ft/db, továbbá az 

üzemi költségek költségváltozási tényezője 0,6, a vállalati költségeké pedig 0,1. 

2.b.  Mekkora a termékek önköltsége, szűkített önköltsége és fajlagos nyeresége? 

 A termék B termék C termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db Ft/db 
Szűkített önköltség: Ft/db Ft/db Ft/db 
Fajlagos nyereség: Ft/db Ft/db Ft/db 

2.c.  Adja meg a fenti vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

2.d.  A vállalat 10%-os béremelést hajt végre. Mekkora árbevétel-növeléssel állítható vissza a 
korábbi nyereség? 

Áremelés: %

2.e.  A vállalat 10%-os béremelést hajt végre. Mekkora árbevétel-növeléssel állítható vissza a 
korábbi nyereség? 

Volumennövelés: %
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3. Feladat 
 
Egy kisvállalat 3 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségei a következők: 
 

  A termék B termék C termék 
Közvetlen anyag (Ft/db): 150 250 100 
Közvetlen bér (Ft/db): 100 100 20 
Közvetlen bér közterhei (Ft/db): 50 50 10 
Közvetlen gyártási különköltség (Ft/db): 50 80 20 
Egységár (Ft/db): 1 000 1 200 800 
Termelt darabszám (db/hó): 1 000 1 000 1 000 

 
Az üzemi általános költségek pótlékkulcsa 100%, a vállalati általános költségek pótlékkulcsa 

150%. 

 
3.a.  Mekkorák az üzemi és a vállalati általános költségek? 

Üzemi általános költségek: eFt/év 
Vállalati általános költségek: eFt/év 

 
3.b.  Mekkora a termékek önköltsége? 

A termék: Ft/db B termék: Ft/db C termék: Ft/db 
 
3.c.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a rezsi tényező (R) 0,2! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 
A vállalatnál egy szűk keresztmetszet jelentkezik, amely mindhárom termék előállításához 

szükséges. A szűk keresztmetszeten rendelkezésre álló erőforrás mennyisége 7 300 gépóra/hónap. 

Az egyes termékek fajlagos erőforrásigénye:  

aA = 5 gó/db, aB = 3 gó/db, aC = 2 gó/db. 

(tételezzük fel, hogy az R tényező mindhárom terméknél 0,2) 

A piaci tér jellemzői az alábbiak: 

  A termék B termék C termék 
MIN (db/hó) 500 400 800 
MAX (db/hó) 1 500 2 000 1 500 

3.d.  Határozza meg a fedezettömeg szempontjából optimális termékösszetételt! 

A termék: db/év B termék: db/év C termék: db/év 
 



III. fejezet: Önköltségszámítási feladatok 

 17

3.e.  Határozza meg az új termékösszetétel mellett az önköltségeket! 

A termék: Ft/db B termék: Ft/db C termék: Ft/db
 
3.f.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a rezsi tényező (R) termékenként 0,2! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 

3.g.  Számítsa ki az önköltségeket a szűk keresztmetszet megjelenése előtti és utáni adatok 
alapján is úgy, hogy a pótlékolás alapja a közvetlen anyagköltség legyen! 

 A termék B termék C termék 
Változás előtt: Ft/db Ft/db Ft/db 
Változás után: Ft/db Ft/db Ft/db 
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4. Feladat 
 

Az ’A’ és ’B’ termékekből évente 1 000 – 1 000 darabot állítanak elő, a ’C’ termékből pedig 500 

darabot. A költségadatok a következők:  

Közvetlen költségek a 
költségviselőkön (Ft/db)

Költségek a költséghelyeken 
(Ft/év) 

  A termék B termék C termék I. üzem II. üzem Váll. kp. 
Alapanyag 500 1 000 1 500   

Segédanyag    200 000 100 000  
Fűtőanyag      10 000 250 000

Közvetlen bér 2 000 1 000 1 000     
Üzemi admin. és irányítás bére    100 000 100 000  

Központi admin. és irányítás bére       200 000
Közteher (40%) ? ? ? ? ? ?

Gépek értékcsökkenése    60 000 100 000  
Berendezések értékcsökkenése    16 000 900 000  

Épületek értékcsökkenése       ?
Egyéb költség   1 200 000

ÖSSZESEN (Ft/év) ? ? ? ? ? 1 960 000
A ?-lel jelölt költségeket a feladat megoldójának kell kiszámítania. 

4.a.  Határozza meg a fenti költségadatokkal rendelkező vállalatnál az üzemi általános 
költségek pótlékkulcsát és a vállalati általános költségek pótlékkulcsát! 

Üzemi általános költségek pótlékkulcsa: % 
Vállalati általános költségek pótlékkulcsa: % 

4.b.  Mekkora a termékek önköltsége? 

 A termék B termék C termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db Ft/db 

Az A termék ára 5 300 Ft/db, a B terméké 3 500 Ft/db, a C terméké pedig 4 000 Ft/db, továbbá az 

általános rezsi tényező 20%. 

4.c.  Adja meg a fenti vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

4.d.  Ha a vállalat 10%-os béremelést hajt végre, mekkora áremelésre van szükség a 
nyereségcsökkenés ellensúlyozásához, ha mindhárom terméknél azonos mértékű 
áremelésre van csak mód?  

Áremelés: %
 



IV. fejezet: Átfutásiidő-számítás 

 19

IV. Átfutásiidő-számítás 
 
1. Feladat 
 
Egy termékből 10 000 darabot kell leszállítani. A termék előállítása négy műveletből áll, 

amelyeknek a műveleti idői a következők:  

t1 = 10 perc/db, t2 = 2 perc/db, t3 = 3 perc/db, t4 =15 perc/db 

 
1.a.  Határozza meg az elérhető két legrövidebb naptári átfutási időt, ha a műveletekre egy-egy 

gép áll rendelkezésre, és a teljesítményszázalék 80% (függetlenül a műszakszámtól)! 

 munkanap év műveletkapcsolás műszakszám
Legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
2. legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
 
1.b.  Mennyi az egy év alatt előállítható darabszám a legrövidebb átfutás esetén? 

Éves darabszám: db/év 
 
1.c.  Mekkora főművelet / összes műveleti idő arány mellett lenne a 2. legrövidebb naptári 

átfutási idő soros műveletkapcsolással elérhető? 

 tf / Σti = db/év 
 
 
 
2. Feladat 
 
Egy munkadarab 3 művelettel készül, a műveleti idők a következők:  

t1 = 20 perc/db, t2 = 5 perc/db, t3 = 10 perc/db. 

 

Egy 10 000 darabból álló sorozatot kell legyártani műveletenként 3-3 gép alkalmazásával, ha a 

teljesítményszázalék 80% (függetlenül a műszakszámtól). 

 

2.a.  Mekkora a legrövidebb és a leghosszabb naptári átfutási idő? 

 munkanap év műveletkapcsolás műszakszám
Legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
Leghosszabb naptári átfutási idő:  =    
 

2.b.  A legrövidebb átfutás esetén mekkora az éves darabszám? 

Éves darabszám db/év 
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3. Feladat 
 
Egy termékből, amely különösen jövedelmező, 20 000 darabot kellene leszállítani. A termék 

előállítása négy műveletből áll, amelyeknek a műveleti idői a következők:  

t1 = 10 perc/db, t2 = 10 perc/db, t3 = 25 perc/db, t4 = 5 perc/db 

 
Határozza meg a két legrövidebb naptári átfutási időt és a szükséges műszakszámot és 

műveletkapcsolást, ha az előkészítési idő 100 óra, a műveletekre egy-egy gép áll rendelkezésre, és a 

teljesítményszázalék 1 műszaknál 90%, 2-nél 80%, 3-nál 75%! 

 munkanap év műveletkapcsolás műszakszám
Legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
2. legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
 

 

 
4. Feladat 
 
Egy különösen jövedelmező termékből 100 000 darab szállítását lehetne elnyerni egy tender 

kiíráson, ha féléves szállítási határidőt tudnánk tartani. A féléves határidőn belül a fuvarozás, 

valamint az átadás időigénye 30 munkanap. 

 
A termék elkészítésének műveleti idejei a következők: 

t1 = 10 perc/db, t2 = 3 perc/db, t3 = 4 perc/db, t4 = 2 perc/db, t5 = 6 perc/db 

Az előkészületi idő 40 óra. Az egyes műveleteket 2-2 géppel lehetne végezni. Teljesítményszázalék 

alakulása: 

az 1. műszakban = 90%,  a 2. műszakban = 80%,  a 3. műszakban = 70% 

 

4.a. Teljesíthető-e a feladat? igen / nem 

4.b. Milyen műveletkapcsolásban és milyen műszakszámban lehet elérni a legrövidebb naptári 
átfutási időt, és az mekkora? 

 munkanap év műveletkapcsolás műszakszám
Legrövidebb naptári átfutási idő:  =    
 

4.c. Hány pótlólagos műveletenkénti homogén gépcsoport beállításával lehetne teljesíteni a 
feltételeket? gSZ = ………. db 
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V. Készletgazdálkodási feladatok 
 
1. Feladat 
 
Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az év elején 400 tonna. A következő 

időszak várható anyagfelhasználását a mellékelt tábla mutatja: 

Hónap Munkanapok 
száma 

Anyagfelhasználás 
(tonna) 

I. 21 120 
II. 19 120 
III. 20 120 
IV. 15 250 
V. 20 200 

 

Minimális biztonsági készlet: 10 napra 

elegendő 

Utánpótlási idő: 20 nap 

Egyszeri rendelési költség: 20 eFt 

Raktározási költség: 200 Ft/tonna 

 VI. 20 120 
 
1.a.  Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést?  ...…………….mnapon 

1.b.  Mennyit gazdaságos rendelni? ...……………….tonna 

1.c.  Ábrázolja a készletalakulást! 

 

2. Feladat 
 
Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az év elején 300 tonna. A következő 

időszak várható anyagfelhasználását a mellékelt tábla mutatja: 

Hónap Munkanapok 
száma 

Anyagfelhasználás 
(tonna) 

I. 21 120 
II. 19 120 
III. 20 250 
IV. 20 250 
V. 19 300 

 

Minimális biztonsági készlet: 9 napra elegendő 
A rendelés-feldolgozás ideje: 2 nap 
A legyártási és leszállítási idő: 12 nap 
Az átvétel és beraktározás ideje: 1 nap 
Egyszeri rendelési költség: 16 eFt 
Raktározási költség: 280 Ft/tonna 

VI. 20 250 
 
2.a.  Mekkora az átlagos napi készletfelhasználás? d = ……….tonna/mnap 

2.b.  Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést? ………………..mnapon 

2.c.  Mennyit gazdaságos rendelni? …......……………tonna 

2.d.  Mennyit kell rendelni? …......……………tonna 
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3. Feladat 
 

Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az év elején 6 500 tonna. Az átlagos 

készlettartási költség 320 Ft/tonna, a rendelésfeladás pedig egy alkalommal 16 000 Ft-ba kerül. A 

következő időszak várható anyagfelhasználását a mellékelt táblázat mutatja: 

Hónap Munkanapok 
száma 

Anyagfelhasználás 
(tonna) 

I. 06 250 
II. 20 1 700 
III. 22 1 900 
IV. 21 1 900 

 

Minimális biztonsági készlet: 700 tonna 

A rendelés-feldolgozás ideje: 3 nap 

A legyártási idő: 28 nap 

A leszállítási idő: 5 nap 

Az átvétel és beraktározás ideje: 5 nap V. 21 1 800 

3.a.  Mennyi az optimális rendelési mennyiség? …......……………tonna 

3.b.  Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést? ………………..mnapon 

3.c.  Ábrázolja a készlet alakulását! 

 
3.d.  Mekkora a készletforgási sebesség? s = .………… 
 

4. Feladat 
 

Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az év elején 100 tonna. A vizsgált időszak 

várható anyagfelhasználását a következő táblázat mutatja: 

Hónap Munkanapok 
száma 

Anyagfelhasználás 
(tonna) 

I. 20 20 
II. 18 20 
III. 20 25 
IV. 22 30 
V. 21 30 
VI. 22 30 

 

Minimális biztonsági készlet: 12 tonna  

A rendelés-feldolgozás ideje: 2 nap 

A legyártási és leszállítási idő: 30 nap 

Az átvétel és beraktározás ideje: 3 nap 

Egyszeri rendelési költség: 10 eFt 

Raktározási költség: 354 Ft/tonna 
VII. 21 22 

4.a. Mennyi az utánpótlási idő? ..…………………mnap 

4.b.  Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést? ………………..mnapon 

4.c.  Mennyit kell rendelni? …......……………tonna 
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5. Feladat 
 

Egy olyan szolgáltatás nyújtásához szükséges anyagot akarunk rendelni, melynél bizonytalan az 

eladásra kerülő mennyiség. Ha nem tudjuk a készletet felhasználni, a szállítónk visszavásárolja, de 

csak alacsonyabb áron. A szolgáltatás fogyasztói ára 2 000 Ft, az anyagköltség termékenként 

1 000 Ft. Az anyagköltségen kívül a szolgáltatás más változó ráfordítást nem igényel (az 

alkalmazottunk időbérben dolgozik). Az egységnyi szolgáltatáshoz szükséges anyag 

visszavásárlási értéke 500 Ft. Egy piaci felmérés adatai alapján legkevesebb 200 alkalommal, 

legfeljebb 209-szer veszik a vizsgált időszakban igénybe szolgáltatásunkat. Az egyes pótlólagos 

készletezett egységek felhasználásának valószínűségeit a következő táblázat foglalja össze: 

Pótlólagos egység 
sorszáma 

200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

Eladásának 
valószínűsége (P) 

1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

 

5.a. Mekkora a termék határnyeresége? .……………………Ft/db 

5.b. Mekkora a termék határvesztesége? .……………………Ft/db 

5.c. Hány egységnyi szolgáltatáshoz kell anyagot készletezni? .……………………egys. 

5.d. Mekkora az utolsó termékre eső várható nyereség? .……………………….Ft 

 

6. Feladat 
 
Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az év elején 200 tonna. A következő 

időszak várható anyagfelhasználását a mellékelt tábla mutatja: 

Hónap Munkanapok 
száma 

Anyagfelhasználás 
(tonna) 

I. 20 120 
II. 10 120 
III. 25 120 
IV. 15 120 
V. 10 120 

 

Minimális biztonsági készlet: 15 tonna 

Utánpótlási idő: 20 nap 

Egyszeri rendelési költség: 20 eFt 

Raktározási költség: 200 Ft/tonna 

 

VI. 20 120 
 
6.a.  Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést?  ...…………….mnapon 

6.b. Mekkora a folyó készlet és az átlagkészlet az újrarendelés megérkezéséig számítva? 
 folyókészlet: ...……………….tonna átlagkészlet: ...……………….tonna  

6.c.  Mennyit gazdaságos rendelni? ...……………….tonna 

6.d. Mennyit gazdaságos rendelni, ha az egyszeri rendelési költség a felére csökken? 
  ...……………….tonna 
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VI. Beruházás-gazdaságossági számítások 
 
1. Feladat2 
 
Egy vállalati fejlesztés során egy gyártósor üzembe helyezésével kapcsolatban a következő 

ráfordítások tervezhetők: 

  
eFt, ill. 
eFt/év

Tervezési költség: 100 
Technológiai szerelés: 1 400 
Berendezés beszerzése: 2 000 
Épület átalakítás: 1 000 
Értékcsökkenési leírás növekedés: 200 
Irányítási többletköltség évente: 200 
Termeléskiesés évente: 2 000 

 
A tervezett gyártósoron termelt termékek eredményeképpen (a beruházást követő évben) 4 000 

eFt/év fedezet növekmény valósul meg. A kamatláb 25%. A beruházás időtartama 1 év. 

 

1.a.  Mekkora a statikus megtérülési idő? 
 ts = .……év 

1.b.  Mekkora a dinamikus megtérülési idő? 
 td = .……év 

1.c.  Hogyan alakul az 5 éves nettó nyereség? 
 N(5)

NETTÓ = .…….…….…… eFt 

 

 

 

 

                                                 
2 A feladat és megoldása Polónyitól (2007) lett átvéve. 
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2. Feladat 
 
Egy vállalat nyereségszintje 10%, árbevétele 200 millió forint évente, átlagos költségváltozási 

tényezője pedig 0,75. 

 
2.a. Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

 
A vállalat beruházást hajt végre, ami az éves termelési volument és így az árbevételt is 25%-kal 

növeli. A beruházás időtartama két év. A kamattényező 5%. A beruházás ráfordításait és 

költségkihatásait a mellékelt tábla mutatja. A beruházási költségek egyenlő arányban oszlanak 

meg az évek alatt. 

 

  
eFt, ill. 
eFt/év 

Tervezés: 5 000 
Építés: 30 000 
Amortizációs növekedés: 1 500 
Gépvásárlás: 15 000 
Anyagmozgatási költségnövekedés (δ=0,6): 500 
Üzemirányítási költségnövekedése (fix): 500 
Energia többletköltség (fix): 500 
Termeléskiesés évente: 1 000 

 

2.b.  Mekkora a dinamikus megtérülési mutató? …………………………. év 

 
2.c.  Mekkora a beruházás 5 éves nettó nyeresége? ….…………………. mill Ft 

 
2.d.  Mekkora az 5 éves nettó nyereség, ha 3 évre elhúzódik a beruházás? ……………. mill Ft 
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3. Feladat 
 

Egy vállalati fejlesztés során egy gyártósor üzembe helyezésével kapcsolatban a következő 

egyszeri ráfordítási és költségadatok tervezhetők: 

 

  
eFt, ill. 
eFt/év

Tervezési költség: 500 
Technológiai szerelés: 500 
Berendezés beszerzése: 3 000 
Épület átalakítás: 1 000 
Értékcsökkenési leírás növekedés: 300 
Irányítási többletköltség évente: 200 
Termeléskiesés évente: 5 000 

 

A tervezett gyártósor üzembe helyezése után a realizálható eredmény: 

1. évben  1 500 eFt/év fedezetnövekmény 

2. évben  2 500 eFt/év fedezetnövekmény 

3. évben  3 500 eFt/év  fedezetnövekmény, mely ezen a szinten állandósul 

 

A számításoknál 15%-os kalkulatív kamatlábat kell figyelembe venni. A beruházás 3 hónapig tart.  

 

3.a.  Határozza meg a dinamikus megtérülési mutatót! …………………………. év 

 
3.b. Határozza meg az első 6 év nettó eredményét jelenértéken! ………..………………. eFt 

 

3.c. Határozza meg az első 5 év nettó eredményét jelenértéken, ha a beruházás fél évre 
elhúzódik!  

  ………..………………. eFt 

3.d. Határozza meg az első 5 év nettó eredményét jelenértéken, ha a maximális 
fedezetnövekmény már az első évben realizálható (3 hónapos beruházás mellett)!  

  ………..………………. eFt 

 
3.e. Határozza meg a statikus megtérülési mutatót (3 hónapos beruházás mellett)! 

  …………………………. év 
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4. Feladat 
 
Egy vállalat nyereségszintje 5%, árbevétele 250 millió forint évente, átlagos költségváltozási 

tényezője pedig 0,75. 
 
4.a.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

 
A vállalat beruházást hajt végre, ami a termelési volument és így az árbevételét duplájára növeli 

évente. Az elképzelések szerint a beruházás időtartama két év. A kamattényező 5%. A beruházás 

ráfordításait és költségkihatásait a mellékelt tábla mutatja. A beruházási költségek egyenlő 

arányban oszlanak meg az évek alatt. 

  eFt, eFt/év 
Tervezés: 5 000 
Építés: 50 000 
Amortizációs növekedés: 2 500 
Gépvásárlás: 20 000 
Anyagmozgatási költségnövekedés (δ=0,6): 800 
Üzemirányítási költségnöv. (fix): 800 
Energia többletköltség (fix): 400 
Termeléskiesés évente: 5 000 

 

4.b.  Statikus módon számítva hányadik évben térül meg a beruházás? 
  …………………………. év 

 

4.c.  Dinamikus módon számítva hányadik évben térül meg a beruházás? 
  …………………………. év 

 
4.d.  Mekkora a beruházás 5 éves nettó nyeresége?  

  ….…………………. mill Ft 

 
4.e.  Mekkora az 5 éves nettó nyereség, ha 3 évre húzódik el a beruházás?  
  ….…………………. mill Ft 
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VII. Kombinált feladatok 
 
1. Feladat 
 
Egy gépipari vállalat rendelkezésre álló rendszermátrixa és főbb gazdasági adatai az alábbiak: 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 b (óra/év) 
E1 3           3 000 
E2   2         600 
E3     3  4     1 400 
E4         6 3 3 000 
E5     0 1 1 000 
E6     2 0 2 000 
E7         1 4 2 500 

MIN (db/év) 200 300 200 200 50 100  
MAX (db/év) 800 500 2 000 3 500 500 200  
ÁR (eFt/db) 200 200 200 40 100 50  

f (eFt/db)  100 10 50 -10 40 20  
 
A vállalat összes fix költsége 80 000 eFt/év. Ha több egyenértékű eredmény van, adja meg mind! 

1.a. Adja meg a maximális fedezettömeg mellett kialakuló ÁKFN-struktúrát! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

 
1.b. Számítsa ki az eredeti proporcionális költségek éves összegét, ha a vállalat rezsi-tényezője 

0,15! 

 Kpe =  
 
A tervezési részleg négy lehetséges változatot tárt fel a vállalat eredményének javítására:  

1. változat: a T6 termék ára és ezáltal fedezete is 20 eFt/db-bal növelhető változatlan piaci 

értékesítési lehetőségek mellett. 

2. változat: a T6 termék árát és ezzel fedezetét is 5 eFt/db-bal csökkentve a piaci maximális 

értékesítési lehetőség 500 darabbal bővíthető (ebből a termékből). 

3. változat: egy szervezési újítást bevezetve két termék-erőforrás koefficiens is csökkenthető 

lenne: az a45 6-ról 4-re és az a46 3-ról 2-re. Ekkor azonban az irányítási fix költségek éves 

szinten 3 000 eFt-tal megnövekednek. 

4. változat: T4 termék kivonása a forgalomból. Ekkor is le kell azonban szállítanunk 50 db-ot. 
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1.c.  Számítsa ki, hogy az egyes változatok hogyan hatnak a vállalati nyereségre! 

 Új nyereségtömeg Százalékos változás 
1. változat:   
2. változat:   
3. változat:   

 
1.d.  A legjobb változat esetén írja fel az új ÁKFN-struktúrát és százalékos formában is adja 

meg az annak egyes elemeire gyakorolt hatást! 

Árbevétel: eFt/év %
Proporcionális költség: eFt/év %
Fedezet: eFt/év %
Fix költség: eFt/év %
Nyereség: eFt/év %

 

 

2. Feladat 
 
Egy kisvállalat 4 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 

 A termék B termék C termék 
Közvetlen anyag (Ft/db): 100 200 20 
Közvetlen bér és közterhei (Ft/db): 280 154 56 
Közvetlen gyártási különköltség (Ft/db): 50 100 100 
Egységár (Ft/db): 1000 1000 600 
Termelt darabszám (db/hónap): 500 500 500 

 
Az üzemi általános költségek pótlékkulcsa 60%, a vállalati általános költségeké 250%. 

 
2.a.  Mekkorák az üzemi és a vállalati általános költségek? 

Üzemi általános költségek: eFt/év 
Vállalati általános költségek: eFt/év 

 
2.b.  Mekkora a termékek önköltsége és fajlagos nyeresége? 

 A termék B termék C termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db Ft/db
Fajlagos nyereség: Ft/db Ft/db Ft/db

 

2.c.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a rezsi tényező (R) 0,2! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 
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A vállalatnál egy szűk keresztmetszet jelentkezik, amely mindegyik termék előállításához 

szükséges. A szűk keresztmetszeten rendelkezésre álló erőforrás mennyisége 2 500 gépóra/hónap. 

Az egyes termékek fajlagos erőforrásigénye:  

aA = 2 gó/db, aB = 3 gó/db, aC = 2 gó/db 

Az R tényező mindegyik terméknél 0,2. És a fix költségeket nem változnak. 

A piaci tér jellemzői az alábbiak: 

  A termék B termék C termék
MIN (db/hó) 10 200 300 
MAX (db/hó) 600 3 000 1 800 

2.d.  Mi a fedezetmaximalizálás szempontjából optimális termékszerkezet? 

A termék B termék C termék 
db/hónap db/hónap db/hónap

2.e.  Adja meg az új ÁKFN-struktúrát! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

2.f.  Mekkora áremelésre van szükség, hogy az eredeti nyereségtömeget visszaállítsa a 
vállalat? 

Árváltozás: %

2.g.  Melyik termék(ek)ből lenne érdemes növelni a termelést (ha lehetséges lenne)? Miért? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Feladat 
 
Egy vállalat két terméket gyárt, melyek adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 A termék (Ft/db) B termék (Ft/db) 
Közvetlen anyag: 1 000 200 
Közvetlen bér: 1 000 500 
Közteher: 380 190 
Közvetlen gyártási különköltség: 200 50 
Üzemi ált. költség (pótlékolásból): 966 438 
Vállalati ált. költség (pótlékolásból): 690 345 
Egységár: 5 000 2 000 

 
3.a.  Mekkora a termékek önköltsége és fajlagos nyeresége? 

 A termék B termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db 
Fajlagos nyereség: Ft/db Ft/db 

 
A vállalatnál egy gépsor jelenti a szűk keresztmetszetet, mely egy olyan alkatrészt gyárt, mely 

mindkét termékhez szükséges (az ’A’ termékhez 5, a ’B’ termékhez 3 darab kell belőle). A 

gépsort (mely 2 homogén gépcsoportból áll) a jelenlegi technológiai megoldások mellett soros 

műveletkapcsolással, egy nyolcórás műszakban működtetik. Az alkatrész elkészítésének műveleti 

idejei a következők: t1 = 10 perc/db, t2 = 3 perc/db, t3 = 4 perc/db. A jelenlegi műszakszám mellett 

a teljesítmény 90%-os. 

 
3.b. Mekkora a szűk keresztmetszeten rendelkezésre álló erőforrás nagysága?  
  ……………… db/év. 

 
A marketing osztály felmérése alapján a két termék piaci mátrixa a következő: 

  A termék B termék
MIN (db/év) 1 500 500 
MAX (db/év) 2 000 8 000 

3.c. Adja meg a fedezet szempontjából optimális termékösszetételt a fenti ismeretek alapján, 
ha az R tényező mindkét termékre 0,25! 

A termék: db/év B termék: db/év 

3.d. Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 
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3.e. Ha a vállalat árversenybe kénytelen bocsátkozni, mekkora árcsökkentést képes még 
tartósan vállalni (nullszaldó)? 

Árcsökkentés: %
 

Egy technológiai újításnak köszönhetően a szűk keresztmetszetet jelentő alkatrész gyártását 

párhuzamos műveletkapcsolásra állítják át és ezzel egyidejűleg a műszakszámot is kettőre növelik 

(utóbbi miatt a teljesítményszázalék átlagosan 80%-ra csökken). Az átállás a fix költségeket nem 

változtatja meg. 

3.f.  Ha a piaci tér változatlan marad, adja meg az új fedezettömeget maximalizáló 
termékszerkezetet!  

A termék: db/év B termék: db/év
 

3.g.  Adja meg az új ÁKFN-struktúrát a fenti adatok alapján! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

 

 

4. Feladat 
 
Egy vállalat rendszermátrixa a következő: 

  T1 T2 T3 b (db/év) 
E1 4   5 ld. 3.b. 
E2   3   ld. 3.b. 
E3      2 ld. 3.b. 

MIN (db/év) 600 30 400  
MAX (db/év) 4 000 20 000 2 500  
ÁR (Ft/db) 740 400 400  

 

Egy vállalati felmérés az alábbi adatokkal szolgál a termékekről: 

 T1 termék T2 termék T3 termék 
Közvetlen anyag (Ft/db) 100 200 0 
Közvetlen bér és közterhei (Ft/db) 200 100 60 
Közvetlen gyártási különköltség (Ft/db) 80 50 100 
R tényező 0,15 

 
4.a.  Adja meg az egyes termékek fajlagos fedezetét! 

T1 termék: Ft/db T2 termék: Ft/db T3 termék: Ft/db 
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Az E1 erőforrást előállító 1 homogén gépcsoport soros műveletkapcsolás mellett, 1 műszakos (8 

órás) munkarendben működik. Az átlagos teljesítményszázalék 87,75%. Előkészítési idő 30 óra. 

Éves szinten 250 munkanappal kell számolni. Két műveletet végez, a műveleti idők: t1 = 15 

perc/db, t2 = 8 perc/db.  

Az E2 erőforrást előállító gépsor (2 homogén gépcsoport) párhuzamos műveletkapcsolás mellett, 2 

műszakos (8 órás) munkarendben működik. Az átlagos teljesítményszázalék 83,5%. Előkészítési 

idő 13 óra és 10 perc. Éves szinten 250 munkanappal kell számolni. Két műveletet végez, a 

műveleti idők: t1 = 10 perc/db, t2 = 20 perc/db.  

Az E3 erőforrást előállító 1 homogén gépcsoport soros műveletkapcsolás mellett 2 műszakos (8 

órás) munkarendben működik. Az átlagos teljesítményszázalék 81,75%. Előkészítési idő 20 óra. 

Éves szinten 250 munkanappal kell számolni. Két művelet van, a műveleti idők: t1 = 5 perc/db, t2 = 

25 perc/db. 

4.b.  Adja meg az egyes erőforrásokon rendelkezésre álló éves kapacitást! 

 b1: db/év  b2: db/év  b3: db/év

4.c.  Adja meg az árbevételt maximalizáló és a fedezetmaximalizáló termékszerkezetet és a 
hozzájuk tartozó ÁKFN-struktúrákat is! (A fix költségek évi 100 000 Ft-ot tesznek ki.) 

 Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 
 T1 db/év db/év
 T2 db/év db/év
 T3 db/év db/év
 Á   
 Kp   
 F   
 Kf   
 N   

4.d.  Adja meg az általános költségek pótlékkulcsát (nem kell felbontani üzemi és vállalati 
szintre!) mind árbevétel-, mind fedezetmaximalizáló termékszerkezet esetén! 

Általános költségek pótlékkulcsa fedezetmaximalizálásnál: %
Általános költségek pótlékkulcsa árbevétel-maximalizálásnál: %

4.e. Számítsa ki a három termék önköltségét mind árbevétel-, mind fedezetmaximalizáló 
termékszerkezet esetén! 

    Árbevétel-maximalizáló termékszerkezetnél: 
 T1: db/év  T2: db/év  T3: db/év

    Fedezetmaximalizáló termékszerkezetnél: 
 T1: db/év  T2: db/év  T3: db/év
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5. Feladat 
 
Egy vállalat rendszermátrixa a következő: 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 b (óra/év) 
E1 4   5         6 000 
E2   3           3 000 
E3       2   4   5 000 
E4         2     1 800 
E5       4   3   6 000 
E6           2   4 000 
E7             3 1 800 
E8             4 2 000 

MIN (db/év) 500 400 200 100 200 100 200  
MAX (db/év) 1 000 6 000 700 1 200 1 000 1 500 600  
ÁR (eFt/db) 100 100 100 80 100 60 100  

f (eFt/db)  40 30 60 20 -4 18 50  
 
5.a.  Határozza meg a maximális fedezettömeget biztosító termékösszetételt! 

T1 (db/év)   
T2 (db/év)   
T3 (db/év)   
T4 (db/év)   
T5 (db/év)   
T6 (db/év)   
T7 (db/év)   

 
5.b.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a fix költség 50 000 eFt/év! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 

  
5.c. Mekkora lesz a dinamikus megtérülési ideje annak a 350 000 eFt-os, 1 év alatt megvalósuló 

beruházásnak, amelynek eredményeként a T2 termék gyártása 5 000 db/évvel növekszik a 

következő évtől kezdve, és a kamattényező 20% (a fix költség nem változik)?   

 td = ……… év 
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6. Feladat 
 

Egy vállalat háromféle terméket állít elő. A termékek hagyományos kalkuláció szerinti 

költségadatai a következők: 

 A termék (Ft/db) B termék (Ft/db) C termék (Ft/db) 
Közvetlen anyag: 1 000 1 200 1 500 
Közvetlen bér: 320 280 200 
Közteher: 100 85 20 
Gyártási különköltség: 200 55 130 
Egységár: 4 200 4 000 3 800 

Egy vállalati felmérés szerint: 

• az üzemi költségek pótlékkulcsa 460%, a vállalati költségek pótlékkulcsa 115% 

• az üzemi általános költségváltozási tényező = 0,5 

• a vállalati általános költségváltozási tényező = 0,1 

6.a.  Adja meg az egyes termékek önköltségét! 

A termék: Ft/db B termék: Ft/db C termék: Ft/db

6.b.  Adja meg a vállalat üzemi és vállalati szintű általános költségeit, ha a termelt darabszám 
’A’ termékből 2 000 db, a többiből pedig 3 000 – 3 000 db évente! 

Üzemi általános költségek: Ft/év Vállalati általános költségek: Ft/év

6.c.  Készítse el a vállalat ÁKFN-struktúráját! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

A vállalat jelentős kapacitásbővítést hajtott végre. A beruházás után egy gépcsoport szűk 

keresztmetszetként jelentkezik. Ez a gépcsoport mindhárom termék gyártásához szükséges. A 

rendelkezésre álló kapacitás ezen a gyártási keresztmetszeten 150 000 gó/év. Az egyes termékek 

fajlagos erőforrás-felhasználási koefficiensei: 

aA = 5 gó/év, aB =3 gó/év, aC = 2 gó/év 

6.d.  Határozza meg az optimális termékösszetételt a következő időszakra az alábbi piaci 
korlátok mellett! 

  A termék B termék C termék 
MIN (db/év) 2 000 3 000 3 000 
MAX (db/év) 20 000 10 000 30 000 

 

A termék: db/év B termék: db/év C termék: db/év
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6.e. Számítsa ki az optimális termékösszetételhez tartozó új ÁKFN-struktúrát ha a fix 
költségek 4 millió Ft-tal nőttek! 

Árbevétel: eFt/év
Proporcionális költség: eFt/év
Fedezet: eFt/év
Fix költség: eFt/év
Nyereség: eFt/év

6.f. Számítsa ki, hány százalékos árváltozás szükséges, ha a vállalat meg akarja duplázni 
nyereségtömegét! 

Árváltozás: %
 

 

7. Feladat 
 
Egy kisvállalat 4 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 

 A termék B termék C termék D termék
Közvetlen anyag (Ft/db): 100 200 20 100 
Közvetlen bér (Ft/db): 100 110 40 100 
Közvetlen bér közterhei (Ft/db): 45 50 18 45 
Közvetlen gyártási különköltség (Ft/db): 50 100 100 100 
Egységár (Ft/db): 500 1 500 800 1 000 
Termelt darabszám (db/hónap): 1 000 1 000 1 500 1 500 

 
Az éves üzemi általános költség 4 388 400 Ft, az éves vállalati általános költség pedig 18 285 000 Ft. 

 
7.a.  Mekkora az üzemi és a vállalati általános költségek pótlékkulcsa? 

Üzemi általános költségek pótlékkulcsa: % 
Vállalati általános költségek pótlékkulcsa: % 

  
7.b.  Mekkora a termékek önköltsége és fajlagos nyeresége? 

 A termék B termék C termék D termék 
Önköltség: Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 
Fajlagos nyereség: Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 

 

7.c.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a rezsi tényező (R) 0,2! 

Árbevétel: eFt/év 
Proporcionális költség: eFt/év 
Fedezet: eFt/év 
Fix költség: eFt/év 
Nyereség: eFt/év 
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A vállalatnál kapacitásbővítés történik, de ennek során egy szűk keresztmetszet jelentkezik, amely 

mindegyik termék előállításához szükséges. A szűk keresztmetszeten rendelkezésre álló erőforrás 

mennyisége 11 000 gépóra/hónap. Az egyes termékek fajlagos erőforrásigénye:  

aA = 5 gó/db, aB = 3 gó/db, aC = 2 gó/db, aD = 1 gó/db 

Az R tényező mind a négy terméknél 0,2. 

A piaci tér jellemzői az alábbiak: 

  A termék B termék C termék D termék 
MIN (db/hó) 10 700 600 600 
MAX (db/hó) 500 4 000 1 600 4 500 

7.d.  Mi a fedezetmaximalizálás szempontjából optimális termékszerkezet? 

A termék B termék C termék D termék 
db/hónap db/hónap db/hónap db/hónap

Egy 50 millió Ft-os beruházás – amely 4 hónap alatt valósul meg – a fenti, szűk keresztmetszetet 

okozó berendezés kapacitását megduplázza. A beruházás ideje alatt havonta 1,5 millió Ft 

termeléskieséssel kell számolni. Más tovagyűrűződő hatása nincs. Az éves kamattényező 12%. 

7.e.  Statikus módon számítva hányadik évben térül meg a beruházás? 
  …………………………. év 

7.f.  Dinamikus módon számítva hányadik évben térül meg a beruházás? 
  …………………………. év 

7.g.  Mekkora a beruházás 5 éves nettó nyeresége?  
  ….…………………. mill Ft 
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8. Feladat 
 
Adott egy vállalat a következő rendszermátrixszal: 

  T1 T2 b (gó/év)
E1 3 1 6 000 
E2 2 6 3 000 

MIN (db/év) 50 50  
MAX (db/év) 1 000 6 000  
ÁR (eFt/db) 200 300  

f (eFt/db)  40 130  

8.a.  Mi a fedezetmaximalizálás szempontjából optimális termékszerkezet? 

T1:                              db/év T2:                            db/év

8.b.  Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha az éves fix költségek 8 000 eFt-ot tesznek ki! 

Á:                     eFt Kp:                   eFt F:                      eFt Kf:                    eFt N:                     eFt

Az E2 erőforrás előállításához szükséges anyagot (egy gépórányi működés alatt 1 tonna fogy az 

anyagból) a vállalat külső szállítótól szerzi be. Az egyszeri rendelési költség 20 000 eFt, a 

raktározási költség pedig 500 eFt/tonna. 

8.c.  Adja meg az optimális rendelési mennyiséget! ….………………… tonna 

A vállalat egy új gépsor beállítását tervezi, melynek hatására a b2 kapacitás jelentősen 

megnövelhető. A menedzsment két választási lehetőséget tart reálisnak (éves kamatláb = 10%): 

1. változat: a vásárolandó gépsor bekerülési értéke 100 000 eFt, a beszerelés és beállítás fél évet 

vesz igénybe. Az okozott termeléskiesés a beruházási időszak alatt 250 eFt. Ez a gép a fix 

költségeket évi 200 eFt-tal növeli meg. A kapacitásnövekedés éves szinten 3 000 gó. 

2. változat: a vásárolandó gépsor bekerülési értéke 200 000 eFt, a beszerelés és beállítás egy évet 

vesz igénybe. Az okozott termeléskiesés a beruházási időszak alatt 500 eFt. Ez a gép a fix 

költségeket évi 600 eFt-tal növeli meg. A kapacitásnövekedés éves szinten 4 500 gó. 

8.c.  Adja meg a dinamikus megtérülési időt, az 5 éves nettó nyereséget és az optimális 
készletrendelési mennyiséget mindkét változat esetén! 

 td N(5)
NETTÓ QOPT 

1. változat: év eFt tonna
2. változat: év eFt tonna

 



VII. fejezet: Kombinált feladatok 

 39

9. Feladat 
 
A vállalat egyetlen termékének előállításához két fajta alapanyagot használ. A jelenlegi termelési 

volumen mellett egy év alatt (250 munkanap) az E1 alapanyagból 600, az E2 alapanyagból 800 

tonnát használ fel. Az induló raktárkészlet 48 (E1) és 64 (E2) tonna. A készletgazdálkodás során a 

következő költségekkel kell számolni: 

• E1 beszerzési költsége: 1 000 Ft/t, E2 beszerzési költsége 1 200 Ft/t 

• E1 készlettartási költsége: 380 Ft/t, E2 készlettartási költsége 420 Ft/t 

• a két fajta alapanyagot két külön szállítótól kell megrendelni. Az egyszeri rendelési költség 

mindkét anyagfajta esetében 15 000 Ft. 

9.a.  Adja meg az optimális rendelési mennyiséget mindkét anyagfajta esetében! 

QOPTE1
 = …………. tonna; QOPTE2

 = …………. tonna 

9.b.  Adja meg a teljes termelési volumen legyártásához szükséges rendelési mennyiségeket! 
E1: Q1 = …………. tonna, Q2 = …………. tonna, Q3 = …………. tonna, Q4 = …………. tonna 

E2: Q1 = …………. tonna, Q2 = …………. tonna, Q3 = …………. tonna, Q4 = …………. tonna 

9.c.  Adja meg a vállalat összes készletezési költségét a fenti alapanyagokra vonatkozóan! 
TcKÉSZLET = ……………… eFt/év 

9.d.  Ábrázolja a készletalakulást (L = 20 munkanap)! 

 

 
 

A vállalat egy raktárfejlesztési beruházással eléri, hogy a raktározási költségek tonnánként 

mindkét alapanyagfajtánál 120 Ft-tal csökkenjenek. A beruházás fél évig tart, az éves kamatláb 

12%. A raktárfejlesztéssel kapcsolatban a következő ráfordítások tervezhetők: 

E2 

E1 
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eFt, ill. 
eFt/év

Tervezési költség: 250 
Technológiai szerelés: 100 
Berendezés beszerzés: 500 
Termeléskiesés évente: 100 

 

9.e.  Adja meg a beruházás utáni optimális rendelési mennyiséget mindkét anyagfajta 
esetében! QOPTE1

 = …………. tonna; QOPTE2
 = …………. tonna 

9.f.  Ábrázolja a készletalakulást (L = 20 munkanap)! 

 

 
9.g.  Adja meg a fenti alapanyagok beruházás utáni összes készletezési költségét!  

TcKÉSZLET = ……………… eFt/év 

9.h.  Adja meg a beruházással elérhető éves nyereségnövekedést! ∆N = ……….………… eFt 

9.i.  Határozza meg a statikus megtérülési mutatót! ts = .…………………. év 

9.j.  Határozza meg a dinamikus megtérülési mutatót! td = .…………………. év 

9.k. Határozza meg az 5 éves nettó eredmény jelenértékét! N(5)
NETTÓ = …………………. eFt 

9.l.  Ábrázolja az E1 készlet alakulását, ha a vállalat 10 t biztonsági készletet tart és L = 10 
mnap! 

 

E1 

E2 

E1 
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10. Feladat 
 

Egy vállalat két termékének előállításához is szükséges ugyanaz a két erőforrás. A rendelkezésre 

álló kapacitások: 2 500 gó/hó (b1) és 1 800 gó/hó (b2). Az egyes termékek fajlagos 

erőforrásigényei: a1A = 3 gó/db, a1B = 2 gó/db, a2A = 1 gó/db és a2B = 4 gó/db. Az R tényező 

mindkét terméknél 0,2. 

  A termék B termék
Kpe 500 600 

ár (Ft/db) 1 000 1 100 
MIN (db/év) 10 200 
MAX (db/év) 600 3 000 

10.a.  Adja meg a termékek fajlagos fedezeteit! fA   = …………. Ft/db;  fB   = …………. Ft/db 

10.b.  Adja meg a fedezettömeg maximalizálása szempontjából optimális termékszerkezetet! 
 TA = …………. Ft/db;  TB = …………. Ft/db 
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VIII. Megoldások 
 
I/1. Feladat megoldása 
A feladatot a könnyebb értehetőség kedvéért lépésekre bontva adjuk meg. 

1. lépés: A termékszerkezet meghatározására irányuló feladatok mindig a vállalati rendszermátrix 
meghatározásával kezdődnek: 

Erőforrás-produktum mátrix: 

 
 

TERMÉK 
ERŐFORRÁS 

TÁL KANCSÓ
 

ERŐFORRÁSOK 
KAPACITÁSA 

Agyag 2 1  100 kg/hét 
Korongidő 0,5 1  50 óra/hét 
Festék 0 0,1  10 kg/hét 

Piaci operációs tér mátrixa: 
 TÁL KANCSÓ 

Minimálisan értékesítendő mennyiség (db/hét) 10 10 
Maximálisan értékesíthető mennyiség (db/hét) 40 35 
Fajlagos fedezet* (Ft/db)=f 200 50 
Egységár (Ft/db)=p 500 600 
*A fajlagos fedezet = egységár – egy egységre jutó költségek 

fTÁL = 500 – 2 · 50 – 0,5 · 400 = 200;   fKANCSÓ = 600 – 1 · 50 – 1 · 400 – 0,1 · 1 000 = 50

Szokványosabb jelölésekkel: 

  T1 T2 b (egys./hét)
E1 2,0 1,0 100 
E2 0,5 1,0 50 
E3 0,0 0,1 10 

MIN (db/év) 10 10  
MAX (db/év) 40 35  
ÁR (Ft/db) 500 600  

f (Ft/db)  200 50  

Mivel a feladatban több termék használ több erőforrást, ezért a termékszerkezeti döntések 
meghatározása lineáris programozással történik. Ehhez először írjuk fel képletszerűen az egyes 
sorok jelentését.  

2. lépés: Erőforrás-korlátok felírása: 

2 · T1 + T2 ≤ 100 Az előállított tálak és kancsók együttesen nem igényelhetnek több agyagot, 
mint amennyi együttesen rendelkezésre áll (az ábrán az e1 egyenes jelzi). 

0,5 · T1 + T2 ≤ 50 Az előállított tálak és kancsók együttesen nem igényelhetnek több korongidőt, 
mint amennyi együttesen rendelkezésre áll (az ábrán az e2 egyenes jelzi). 

0,1 · T2 ≤ 10 Az előállított tálak és kancsók együttesen nem igényelhetnek több festéket, 
mint amennyi együttesen rendelkezésre áll (az ábrán az e3 egyenes jelzi). 
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3. lépés: Piaci korlátok felírása:  

10 ≤ T1 
T1 ≤ 40 

A hetente előállítandó tálak száma legfeljebb 40, de legkevesebb 10 db (az 
ábrán az p1, illetve p2 egyenesek jelzik). 

10 ≤ T2 

T2 ≤ 35 
A hetente előállítandó kancsók száma legfeljebb 35, de legkevesebb 10 db (az 
ábrán az p3, illetve p4 egyenesek jelzik). 

4. lépés: Célfüggvények felírása:  

cfÁ = 500 · T1 + 600 · T2 Maximális árbevételt biztosító termékszerkezet 
cfF = 200 · T1 + 50 · T2 Maximális fedezettömeget biztosító termékszerkezet 

5. lépés: A függvények ábrázolása: 
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6. lépés: A kívánt termékszerkezet-kombinációk meghatározása: 

A erőforrás és a piaci korlátok által határolt terület jelöli ki a megvalósítható 
termékkombinációkat. Az optimális termékkombináció abban a pontban található, amelyben az 
adott célfüggvény felülről érinti ezt a területet.  

Maximális árbevételt biztosító termékszerkezetnél az e1 és az e2 egyenesek metszéspontja adja 
meg a kívánt termékösszetételt. A termelendő mennyiségeket úgy kapjuk meg, ha megoldjuk a 
következő egyenletrendszert T1-re és T2-re: 

2 · T1 + T2 = 100  amely az e1 egyenlőtlenségből ered 
0,5 · T1 + T2 = 50  amely az e2 egyenlőtlenségből ered 

Az egyenletrendszer geometriai megoldása az Ámax(33,33) pont (T2 = 33 és T1 = 33). Az 
egyenletrendszer megoldása után tört értékeket kaptunk, de mivel csak egész termék gyártásának 
van értelme, így mindig egész értékre kell ezeket kerekíteni, miután az összes termékből 
meghatároztuk a gyártandó mennyiségeket. 

Maximális fedezettömeget biztosító termékszerkezet az p2 és az e1 egyenesek metszéspontja: 
Fmax(20,40), azaz T2=20 és T1=40. Ez a következő egyenletrendszer megoldása után adódik:   

2 · T1 + T2 = 100  amely az e1 egyenlőtlenségből ered 
T1 = 40   amely a p2 egyenlőtlenségből ered 

Tehát maximális árbevételt az biztosít, ha 33 tálat és ugyanennyi kancsót gyártunk, míg maximális 
fedezettömeget 40 tál és 20 kancsó termelésével érhetünk el. 

7. lépés: Árbevétel és fedezettömeg meghatározása: 

 Maximális árbevételt biztosító 
termékszerkezet esetén 

Maximális fedezettömeget 
biztosító termékszerkezet 

esetén 
Árbevétel: Á = 500T1 + 600T2 = 36 300 Ft Á = 500T1 + 600T2 = 32 000 Ft 
Fedezettömeg: F = 200T1 + 50T2 = 8 250 Ft F = 200T1 + 50T2 = 9 000 Ft 
 
I/2. Feladat megoldása 
2.a. A teljes vállalati rendszermátrix: 

  T1 T2 T3 T4 T5 b (óra/év) 
E1 2     1 800 
E2  3 2   3 000 
E3   1   600 
E4    2 2 6 000 

MIN (db/év) 300 500 100 700 200  
MAX (db/év) 1 000 1 200 500 2 000 300  
ÁR (Ft/db) 800 1 000 800 700 800  

f (Ft/db)  -40 280 200 220 80  

2.b. T1 = 900 db/év, T2 = 666 db/év, T3 = 500 db/év, T4 = 2 000 db/év, T5 = 300 db/év,  
Á = 3 426 000 Ft/év; 2.c. T1 = 300 db/év, T2 = 666 db/év, T3 = 500 db/év, T4 = 2 000 db/év,  
T5 = 300 db/év, F = 738 480 Ft/év; 
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I/3. Feladat megoldása 
3.a. Maximális árbevételt adó termékszerkezet: T1 = 400 db/év, T2 = 800 db/év, T3 = 700 db/év,  
T4 = 500 db/év, T5 = 1 500 db/év, T6 = 700 db/év. Maximális fedezettömeget adó termékszerkezet: 
T1 = 400 db/év, T2 = 800 db/év, T3 = 700 db/év, T4 = 200 db/év, T5 = 1 500 db/év, T6 = 700 db/év. 

3.b. Maximális árbevételt adó termékszerkezetnél: Á = 561 000 Ft/év, F = 223 000 Ft/év. 
Maximális fedezettömeget adó termékszerkezetnél: Á = 552 000 Ft/év, F = 226 000 Ft/év. 
 
I/4. Feladat megoldása 
4.a. Maximális árbevételt adó termékszerkezet: T1 = 666 db/év, T2 = 200 db/év, T3 = 200 db/év,  
T4 = 275 db/év, T5 = 400 db/év, T6 = 200 db/év. Maximális fedezettömeget adó termékszerkezet: 
T1 = 666 db/év, T2 = 266 db/év, T3 = 101 db/év, T4 = 275 db/év, T5 = 450 db/év, T6 = 100 db/év. 

4.b. Maximális árbevételt adó termékszerkezetnél: Á = 300 700 Ft/év, Kp = 229 150 Ft/év, F = 
71 550 Ft/év, Kf = 20 000 Ft/év, N = 51 550 Ft/év. Maximális fedezettömeget adó 
termékszerkezetnél: Á = 260 200 Ft/év, Kp = 185 330 Ft/év, F = 74 870 Ft/év, Kf = 20 000 Ft/év, 
N = 54 870 Ft/év. 
 
I/5. Feladat megoldása 
5.a. Maximális árbevételt adó termékszerkezet: T1 = 1 000 db/év, T2 = 225 db/év, T3 = 220 db/év, 
T4 = 200 db/év, T5 = 350 db/év, T6 = 800 db/év, T7 = 400 db/év (vagy T6 = 750 db/év, T7 = 500 
db/év), T8 = 200 db/év. T3 termék esetén szűk keresztmetszet alapján döntünk: b3 kapacitás 220, b4 
pedig 300 db éves gyártásához elegendő, és mivel mindkét erőforrás szükséges, ezért a kisebb 
kapacitáshoz kell igazodni érvényesül. T6 és T7 termékek esetében több megoldás is elképzelhető: 
a 2T6 + 3 T7 = 3 000 egyenesnek a két, a megoldások közt jelzett pont által bezárt szakaszának 
minden olyan pontja megoldás, amely egész termékszámokat eredményez (az egész számok azért 
vannak kikötve, mert csak egész termék gyártható, így a tört szám kihasználatlan erőforrást 
jelent). Ez geometrikusan ábrázolva annyit tesz, hogy a célfüggvény egyenese azonos 
meredekségű az e1 egyenessel. Maximális fedezettömeget adó termékszerkezet: T1 = 1 000 db/év, 
T2 = 225 db/év, T3 = 220 db/év, T4 = 500 db/év, T5 = 200 db/év, T6 = 800 db/év, T7 = 400 db/év 
(vagy T6 = 750 db/év, T7 = 500 db/év), T8 = 100 db/év.  

5.b. Maximális árbevételt adó termékszerkezetnél: Á = 318 250 Ft/év, Kp = 224 950 Ft/év,  
F = 93 300 Ft/év, Kf = 100 000 Ft/év, N = – 6 700 Ft/év. Maximális fedezettömeget adó 
termékszerkezetnél: Á = 303 250 Ft/év, Kp = 201 450 Ft/év, F = 101 800 Ft/év,  
Kf = 100 000 Ft/év, N = 1 800 Ft/év. 
 
I/6. Feladat megoldása 
6.a. Maximális árbevételt adó termékszerkezet: T1 = 3 120 db/év, T2 = 1 800 db/év,  
T3 = 600 db/év, T4 = 3 600 db/év, T5 = 2 400 db/év, T6 = 1 800 db/év, T7 = 3 600 db/év,  
T8 = 1 800 db/év, T9 = 120 db/év, T10 = 2 760 db/év, T11 = 2 400 db/év, T12 = 2 400 db/év. 
Maximális fedezettömeget adó termékszerkezet: T1 = 3 120 db/év, T2 = 1 800 db/év,  
T3 = 600 db/év, T4 = 1 200 db/év, T5 = 4 800 db/év, T6 = 1 800 db/év, T7 = 3 600 db/év,  
T8 = 1 800 db/év, T9 = 120 db/év, T10 = 2 760 db/év, T11 = 1 440 db/év, T12 = 2 880 db/év.  

6.b. Maximális árbevételt adó termékszerkezetnél: Á = 9 503 400 Ft/év, Kp = 6 295 680 Ft/év,  
F = 3 207 720 Ft/év, Kf = 2 400 000 Ft/év, N = 807 720 Ft/év. Maximális fedezettömeget adó 
termékszerkezetnél: Á = 9 450 600 Ft/év, Kp = 6 117 120 Ft/év, F = 3 333 480 Ft/év,  
Kf = 2 400 000 Ft/év, N = 933 480 Ft/év. 
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II/1. Feladat megoldása 
1.a. A volumenváltozás – ha a feladat másképp nem írja, – csak az árbevételre és a proporcionális 
költségekre hat. Ezekre pedig egyforma arányban (a feladat erről is rendelkezhet másképp). A 
nyereségre gyakorolt hatást tehát a következőképp kapjuk meg:  

∆N = ∆Á – ∆Kp – ∆Kf = 1 000 · 0,1 – 600 · 0,1 – 0 = 40 eFt/év 

Százalékosan: 40 eFt / 100 eFt = 40%-os nyereségnövekedés 

1.b. ∆N = ∆Á – ∆Kp – ∆Kf = 0 + 60 – 0 = 60 eFt = 60%-os nyereségnövekedés 

1.c. ∆N = ∆Á – ∆Kp – ∆Kf = 0 – 0 + 30 = 30 eFt = 30%-os nyereségnövekedés 

1.d. Ilyenkor az előzővel fordított logika szerint járunk el, és abból indulunk ki, hogy mennyinek 
kell lennie a nyereségnek, majd ehhez hozzáadva a költségösszetevőket, megkapjuk, hogy ez 
mekkora árbevételt igényel. Ezután meghatározzuk az árbevétel-növekedés százalékos mértékét. 

ÁÚJ = NÚJ + Kp + Kf = 100 · 2 + 600 + 300 = 1 100 eFt/év 
∆Á = ÁÚJ / ÁRÉGI = 1 100 eFt/év / 1 000 eFt/év = 10%-os árnövelés 

Ezzel ekvivalens megoldási technika, ha eleve a változás mértékét (jelöljük p-vel) keressük meg: 

NÚJ = Á · (1 + p) – Kp – Kf 
200 eFt/év = 1 000 eFt/év · (1 + p) – 600 eFt/év – 300 eFt/év 

p = 0,1 = 10%-os árnövelés 

Fontos megjegyezni, hogy mivel a feladat azt kérdezi, mekkora árnövekedéssel érhető el a kívánt 
nyereség, ezért minden esetben felfelé kell kerekíteni! Ugyanez lesz igaz volumennövelés 
esetében is. 

Az új ÁKFN-struktúra: Á = 1 100 eFt/év, Kp = 600 eFt/év, F = 500 eFt/év, Kf = 300 eFt/év,  
N = 200 eFt/év 

1.e. Itt egyszerre változik az árbevétel és a proporcionális költség is. Oldjuk meg a következő 
egyenletet a volumenváltozás mértékét jelző v-re:: 

NÚJ = Á · (1 + v) – Kp · (1 + v) – Kf 

v %2525,01
400
5001

KpÁ
KfNÚJ ==−=−

−
+

= -os volumennövelés 

Az új ÁKFN-struktúra:  

Á = 1 000 · 1,25 = 1 250 eFt/év, Kp = 600 · 1,25 = 750 eFt/év, F = 500 eFt/év, Kf = 300 eFt/év,  
N = 200 eFt/év 

 
II/2. Feladat megoldása 
2.a. Á = 100 000 eFt/év, Kp = 63 000 eFt/év, F = 37 000 eFt/év, Kf = 27 000 eFt/év,  
N = 10 000 eFt/év 

2.b. Az II/1. feladattal ellentétben itt most nem mi változtatjuk meg a nyereséget, hanem a 
költségek hatására megváltozott nyereséget akarjuk visszaállítani. Jelöljük 0 indexszel a kiinduló 
állapotot, 1-gyel a költségnövekedés utáni, 2-vel pedig az elérni kívánt állapotot. Ekkor: 

N2 = Á1 · (1 + p) – Kp1 – Kf1 

Tudjuk, hogy N2 = N0, Á1 = Á0,  Kp1 = Kp0 · 1,05 és Kf1 = Kf0 · 1,25. Ekkor: 

p = (10 000 + 66 150 + 33 750) / 100 000 – 1 = 0,099 = 9,9%-os árnövelés 

2.c. Az 1.e. és a 2.b. feladatoknál látottakból következően:  



VIII. fejezet: Megoldások 

 47

v = (10 000 + 33 750) / (100 000 – 66 150) – 1 = 29,25%. 

2.d. v = (10 000 + 33 750) / (100 000 · 1,05 – 66 150) – 1 = 12,62%-os volumennövelés 

2.e. p = (10 000 + 66 150 · 1,05 + 33 750) / (100 000 · 1,05) – 1 = 7,82%-os árnövelés,  

Á = 113 207,5 eFt/év, Kp = 69 457,5 eFt/év, F = 43 750,0 eFt/év, Kf = 33 750,0 eFt/év,  
N = 10 000,0 eFt/év 
 
II/3. Feladat megoldása 
3.a. A három összevonandó vállalatnak külön-külön számoljuk ki az ÁKFN-struktúráját, majd a 
struktúraelemeket horizontálisan összegezve megkapjuk az összevont vállalat ÁKFN-jét. Dőlttel 
szedtük azokat az adatokat, melyek explicit módon meg voltak adva a feladatban. 

Az első (I.) vállalat adatainak kiszámítása:  
Kp = Kpö = Kpe · (1 + R) = 10 000 · 1,2 = 12 000 eFt/év;  
F = Á – Kp = 20 000 – 12 000 = 8 000 eFt/év; 
N = F – Kf = 8 000 – 2 000 = 6 000 eFt/év 

A II. vállalat adatainak kiszámítása:  
N = Á · nysz = 25 000 · 0,1 = 2 500 eFt/év; 
Kp = Kö · δ = (Á – N) · δ  = (25 000 – 2 500) · 0,6 = 13 500 eFt/év; 
Kf = Kö – Kp = (25 000 – 2 500) – 13 500 = 9 000 eFt/év; 
F = Á – Kp = 25 000 – 13 500 = 11 500 eFt/év 

A III. vállalat adatainak kiszámítása:  
Á = N / nysz = N / (1 – ksz) = 5 000 / 0,4 = 12 500 eFt/év; 
Kp = Kö · δ = (Á – N) · δ  = (12 500 – 5 000) · 0,8 = 6 000 eFt/év 
Kf = Kö – Kp = (12 500 – 5 000) – 6 000 = 1 500 eFt/év; 
F = Á – Kp = 12 500 – 1 500 = 6 500 eFt/év 

 I. vállalat II. vállalat III. vállalat Összevont vállalat 
Á 20 000 eFt/év 25 000 eFt/év 12 500 eFt/év 57 500 eFt/év 
Kp 12 000 eFt/év 13 500 eFt/év 6 000 eFt/év 31 500 eFt/év 
F 8 000 eFt/év 11 500 eFt/év 6 500 eFt/év 26 000 eFt/év 
Kf 2 000 eFt/év 9 000 eFt/év 1 500 eFt/év 12 500 eFt/év 
N 6 000 eFt/év 2 500 eFt/év 5 000 eFt/év 13 500 eFt/év 

3.b. 43%; 3.c. Á = 82 225 eFt/év, Kp = 36 225 eFt/év, F = 46 000 eFt/év, Kf = 32 500 eFt/év,  
N = 13 500 eFt/év; 3.d. 116,22%; 3.e. 39,20%; 3.f. 52,77% 
 
II/4. Feladat megoldása 
4.a. A B vállalat adatainak kiszámítása (a többi az előző feladatokhoz hasonlóan): 

Kpr = üák · δÜ + vák · δV = 12 hó · (400 eFt/hó · 0,5 + 500 eFt/hó · 0,1) = 3 000 eFt/év; 
Kpö = Kpe + Kpr = 12 hó · 325 eFt/hó + Kpr = 3 900 + 3 000 = 6 900 eFt/év; 
Kf = üák + vák – Kpr = 7 800 eFt/év; 
F = N – Kf = 8 000 eFt/év; 
Á = F – Kp = 14 900 eFt/év 

 A vállalat B vállalat C vállalat D vállalat Összevont váll. 
Á 14 400 eFt/év 14 900 eFt/év 18 000 eFt/év 10 000 eFt/év 57 300 eFt/év 
Kp 6 480 eFt/év 6 900 eFt/év 13 275 eFt/év 6 000 eFt/év 32 655 eFt/év 
F 7 920 eFt/év 8 000 eFt/év 4 725 eFt/év 4 000 eFt/év 24 645 eFt/év 
Kf 4 320 eFt/év 7 800 eFt/év 4 425 eFt/év 2 000 eFt/év 18 545 eFt/év 
N 3 600 eFt/év 200 eFt/év 300 eFt/év 2 000 eFt/év 6 100 eFt/év 
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4.b. vA = 4,55%, vB = 0,25%, vC = 0,64%, vD = 5,00%, tehát a B tagvállalatnál kell a legkisebb 
volumennövelés a cél eléréséhez. 4.c. 1,07%; 4.d. 1,87% 

 
II/5. Feladat megoldása 
5.a. kb. 72,13% (= 0,7213); 5.b. 12,50% (= 0,125); 5.c. 9,75%;  

5.d. 1 – [(318 – 142) / 207] = 14,98%; 5.e. 38,75%; 5.f. 27,93%;  

5.g. Tudjuk, hogy a jelenlegi fix költségek mellett 120 000 · (1 + 0,2793) = 153 516 db/év 
termelésre lenne szükség a nyereség megduplázásához. Ekkor 30 mFt fixköltség-növekedéssel 
kell számolni, ami ugyanennyivel növeli az elérendő fedezetet. A megoldandó egyenletünk tehát: 

62 + 110 = (1 + v) · (318 – 207) 

Ezt v-re rendezve azt kapjuk, hogy az új fix költségek mellett 54,96%-os volumennövelésre lenne 
szükség, ami azonban meghaladja a 180 000 db/év határt (5 945 darabbal), és így újabb 20 mFt-os 
fixköltség-növekedés következik be. Számoljuk ki tehát az ilyen feltételek mellett elérendő 
volument: 

62 + 130 = (1 + v) · (318 – 207) 

A kapott eredmény 72,98%-os volumennövelés. Ez 120 000 · (1 + 0,7298) = 207 567 db/év 
termelést jelent, ami már nem hoz magával pótlólagos fix költségeket, így ez a végső megoldás. 

 
III/1. Feladat megoldása 
1.a. Ha külön nincs feltüntetve a pótlékolás alapja, akkor mindig a közvetlen bér és közterhei 
alapján végezzük. Járjunk el most is így. Az üzemi és a vállalati pótlékkulcsot a következő képlet 
alapján kapjuk meg: 

r = (az adott szinten felmerült összes általános költség) / (összes közvetlen bér és közterhei) 
rÜZEMI = 280 000 Ft/hó / (1 300 db/hó · 120 Ft/db + 1 300 Ft/hó · 180 Ft/db) = 71,79% 

rVÁLLALATI = 400 000 Ft/hó / (1 300 db/hó · 120 Ft/db + 1 300 Ft/hó · 180 Ft/db) = 102,56% 
1.b. A szűkített önköltséget tudjuk először kiszámolni, ez az adott termékre eső közvetlen 
költségek és az üzemi általános költségekből pótlékolással ráterhelt rész összege: 

’A’ termék szűkített önköltsége = (termék közvetlen költségei) + (üzemi pótlékkulcs) ·  
· (termék közvetlen bér és közterhei) 

sz.önktgA = (10 + 120 + 40) Ft/db + 0,7179 · 120 Ft/db = 256,15 Ft/db 
sz.önktgB = (10 + 180 + 50) Ft/db + 0,7179 · 180 Ft/db = 369,22 Ft/db 

A szűkített önköltséghez a vállalati általános költségekből a termékre pótlékolt részt hozzáadva 
kapjuk a termék teljes önköltségét (röviden az önköltségét): 

’A’ termék önköltsége = (termék közvetlen költségei) + (üzemi pótlékkulcs) ·  
· (termék közvetlen bér és közterhei) + (vállalati pótlékkulcs) · (termék közvetlen bér és közterhei) 

önktgA = (10 + 120 + 40) Ft/db + 0,7179 · 120 Ft/db + 1,0256 · 120 Ft/db = 379,22 Ft/db 
önktgB = (10 + 180 + 50) Ft/db + 0,7179 · 180 Ft/db + 1,0256 · 180 Ft/db = 553,83 Ft/db 

A fajlagos nyereséget megkapjuk, ha a termék árából kivonjuk annak önköltségét: 

nyA = 300 Ft/db – 379,22 Ft/db = – 79,22 Ft/db 
nyB = 600 Ft/db – 553,83 Ft/db = 46,17 Ft/db 

1.c. Az ÁKFN-struktúrát a korábbi feladatoknál megszokott módon állítsuk össze.  

Á = 12 hó · 1 300 db/hó · (300 Ft/db + 600 Ft/db) = 14 040 000 Ft/év 
A nyereség kiszámításához használjuk a fajlagos nyereségeket: 
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N = 12 hó · 1 300 db/hó · (– 79,22 Ft/db + 46,17 Ft/db) = – 515 580 Ft/év 
A proporcionális költségek meghatározásához használjuk az R tényezőt és a közvetlen 
költségeket: 

Kpö = 12 hó · 1 300 db/hó · [(10 + 120 + 40) Ft/db · 1,2 + (10 + 180 + 50) Ft/db · 1,2] 
Kpö = 7 675 200 Ft/év 

Innen a fedezet:  

F = Á – Kpö = 6 364 800 Ft/év 
A fix költség az összes költség és a proporcionális költségek különbsége. Előbbieket az 
önköltségek összegeként kapjuk meg: 

Kf = 12 hó · 1300 db/hó · (379,22 Ft/db + 553,83 Ft/db) – 7 675 200 Ft/év = 6 880 380 Ft/év 
1.d. A legjobb termék mindig – hacsak nincs megadva más szempont, – az, amelyiknek 
legmagasabb a fajlagos fedezete. Jelen esetben ez a ’B’ termék, mert: 

fA = ár – Kpe · (1+R) = 300 Ft/db – (10 + 120 + 40) Ft/db · 1,2 = 96 Ft/db 
fB = 600 Ft/db – 240 Ft/db · 1,2 = 312 Ft/db 

fA < fB 
 
III/2. Feladat megoldása 
2.a. rÜ = 64,68%, rV = 88,89%; 2.b. önktgA = 1 115 Ft, önktgB = 2 775 Ft, önktgC = 5 550 Ft, 
sz.önktgA = 741,66 Ft, sz.önktgB = 2 152,76 Ft, sz.önktgC = 4 305,52 Ft, nyA = – 115 Ft,  
nyB = – 1 575 Ft, nyC = – 4 050 Ft; 2.c. Á = 3 700 eFt, Kp = 6 772 eFt, F = – 3 072 eFt,  
Kf = 2 668 eFt, N = – 5 740 eFt; 2.d. A bérnövekedés okozta veszteségnövekedés 294 eFt. Ezt 
7,95% árnöveléssel kompenzálhatjuk. 
 
III/3. Feladat megoldása 
3.a. üák = 3 960 eFt/év, vák = 5 940 eFt/év; 3.b. önktgA = 725 Ft, önktgB = 855 Ft,  
önktgC = 225 Ft; 3.c. Á = 36 000 eFt, Kp = 14 112 eFt, F = 21 888 eFt, Kf = 7 548 eFt,  
N = 14 340 eFt; 3.d. TA = 6 000 db/év, TB = 7 200 db/év, TC = 18 000 db/év;  

3.e. Mivel nem ismerjük külön az üzemi és a vállalati általános költségek költségváltozási 
tényezőit, ezért a pótlékkulcs meghatározásánál nem különítjük el a két szintet:  
rÜ+V = (Kpr + Kf) / 12 · (6 000 · 150 + 7 200 · 150 + 18 000 · 30), ahol  
Kpr = 0,2 · (6 000 · 350 + 7 200 · 480 + 18 000 · 150) és Kf = 7 548 eFt mivel csak a volumen 
változott. rÜ+V = 365,0476%. Így önktgA = 897,57 Ft, önktgB = 1 027,57 Ft, önktgC = 259,51 Ft. 

3.f. Á = 29 040 eFt, Kp = 9 907,2 eFt, F = 19 132,8 eFt, Kf = 7 548 eFt, N = 11 584,8 eFt;  

3.g. Változás előtt (rÜ+V = 165,00%): önktgA = 597,5 Ft, önktgB = 892,5 Ft, önktgC = 315,0 Ft;  
változás után (rÜ+V = 204,43%): önktgA = 656,64 Ft, önktgB = 991,07 Ft, önktgC = 354,43 Ft. 

 
III/4. Feladat megoldása 
4.a. rÜ = 34,00%, rV = 40,00%; 4.b. önktgA = 5 372 Ft, önktgB = 3 436 Ft, önktgC = 3 936 Ft; 

4.c. Á = 10 800 eFt, Kp = 8 580 eFt, F = 2 220 eFt, Kf = 2 196 eFt, N = 24 eFt; 4.d. A béremelés 
hatása: ∆N = – (0,1 · 2 800 · 1 000 + 1 400 · 1 000 + 1 400 · 500 + 140 000 + 140 000 + 280 000) 
= – 5 460 eFt/év. Az azt kompenzáló áremelés: p = (10 800 eFt + 5 460 eFt) / 108 eFt = + 50,56% 
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IV/1. Feladat megoldása 

1.a. A naptári átfutási idő kiszámítása: 
hT
tÁtfTá
′⋅
+

=
η

ek , ahol Tá a naptári átfutási idő, Átfk a 

technológiai átfutási idő k típusú műveletkapcsolás esetén, te a várakozási vagy átállási idő, η a 
teljesítményszázalék, T’h pedig a munkarend szerinti hasznos időalap. A teljes nevezőt E-vel 
jelöljük és erőforrás-nagyságnak nevezzük a későbbiekben. A technológiai átfutási idő 
kiszámítása:  

párhuzamos műveletkapcsolásnál: Átfp = Σti + (n – 1) · tf, ahol Σti az összes műveleti idők összege, 
tf pedig a leghosszabb műveleti idő (főművelet), azaz  
Átfp = 30 + 9 999 · 15 = 150 015 perc   

soros műveletkapcsolásnál: Átfs = Σti · n = 300 000 perc 

A munkarend szerinti hasznos időalap kiszámítása: N’ · m’
sz · m’

o · g’
sz  ahol N’ az időszak alatti 

munkanapok száma (ha nincs külön megadva akkor 250 munkanapot feltételezünk egy évben), 
m’

sz a műszakok száma, a m’
o a műszakok óraszáma (főszabály szerint 8 óra), g’

sz a ténylegesen 
használható homogén gépcsoportok száma. Az egyszerűség kedvéért a ’ jelölést elhagyjuk (ez a 
maximálisan elérhető lehetőségektől különbözteti meg a ténylegesen megvalósíthatóakat). Ha 
nincs a feladatban külön megadva, a műszakszámról mi dönthetünk (8 órás műszakok esetén 1-3 
között). Vigyázni kell azonban arra, hogy a teljesítményszázalék általában csökken a műszakszám 
növelésével. A három lehetséges eset:  

3 műszakos: T’h = 250 munkanap · 3 műszak · 8 óra · 60 perc · 1 gép = 360 000 perc 
E = η · T’h = 0,8 · 360 000 perc = 288 000 perc 

2 műszakos: T’h = 250 munkanap · 2 műszak · 8 óra · 60 perc · 1 gép = 240 000 perc 
E = η · T’h = 0,8 · 240 000 perc = 192 000 perc 

1 műszakos: T’h = 120 000 perc; E = 96 000 perc 

A naptári átfutási idők évben, különböző műveletkapcsolások és átfutási idők szerint: 

 három műszak két műszak egy műszak 
párhuzamos 
műveletkapcsolás 52,0

288000
0500151
=

+ év 78,0
192000

0500151
=

+ év 56,1
96000

0500151
=

+ év 

soros 
műveletkapcsolás 04,1

288000
0300000
=

+ év 56,1
192000

0300000
=

+ év 13,3
96000

0300000
=

+ év 

Munkanapokban úgy kapjuk meg az összegeket, ha a nevezőt osztjuk az éves munkanapok 
számával (250 munkanap/év), és a kapott értéket felfelé, egész munkanapra kerekítjük: 

 három műszak két műszak egy műszak 
párhuzamos 
műveletkapcsolás 131

1152
0500151
=

+ mnap 196
768

0500151
=

+ mnap 391
384

0500151
=

+ mnap 

soros 
műveletkapcsolás 261

1152
0300000
=

+ mnap 391
768

0300000
=

+ mnap 782
384

0300000
=

+ mnap 

A két legrövidebb teljes átfutási ideje tehát a párhuzamos 3 és a párhuzamos 2 műszakos 
munkarenddel történő termelésnek van. 

1.b. A következő egyenletet kell megoldani darabszámra (n-re): 
hT
tÁtfTá
′⋅
+

=
η

ek  ahol a Tá = 1 év. 

Már láttuk, hogy a leggyorsabb a párhuzamos műveletkapcsolás 3 műszakkal, így: 

288000
015)1(031év +⋅−+

=
n

. Ezt fejezzük ki n-re: 191991
15

30288000
=+

−
=n db/év. 
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1.c. Olyan arány mellett lesz ez igaz, ahol a két naptári idő közül a párhuzamosé lesz nagyobb: 
( )

SZÓSZ

ei

SZÓSZ

efi

gmmN
tnt

gmmN
tt1nt

⋅⋅⋅⋅
+⋅∑

≥
⋅⋅⋅⋅
+⋅−+∑

ηη
. Egyszerűsítsük az egyenlőtlenséget, majd írjuk be 

a műszakszámokat: 
( )

3
tnt

2
tt1nt eiefi +⋅∑
≥

+⋅−+∑
. Innen kifejezve a kért arányt: 

67,0
3n3

t3n2
t

t e

i

f =
−
−−

≥
∑

. Az adott feladatban tehát a párhuzamos műveletkapcsolást és 2 

műszakos munkarendet a soros műveletkapcsolásos 3 műszakos munkarend akkor képes 
„megelőzni”, ha a főművelet legalább 2/3-át teszi ki az összes műveleti időnek. 
 
IV/2. Feladat megoldása 
2.a. legrövidebb: Tá = 58 munkanap = 0,23 év, párhuzamos, 3 műszak;  
leghosszabb: Tá = 304 munkanap = 1,22 év, soros, 1 műszak; 2.b. n = 43 199 db/év 
 
IV/3. Feladat megoldása 
Az eddigiekhez képest újdonság, hogy szerepel az előkészítési idő (amit át kell váltani percre) és a 
műszakszámtól függően változik a teljesítményszázalék: 

Legrövidebb: Tá = 469 munkanap =1,87 év, párhuzamos, 3 műszak;  
2. legrövidebb: Tá = 659 munkanap = 2,64 év, párhuzamos, 2 műszak 
 
IV/4. Feladat megoldása 
4.b. A legrövidebb naptári átfutási idő (párhuzamos, 3 műszak):  

=
⋅⋅⋅⋅⋅

++
+⋅+

=
26083250

3
7,08,09,0

4002109999925Tá 1,74 év = 436 munkanap 

4.a. Már a legrövidebb naptári átfutási idő hossza miatt sem teljesíthető, de a leszállítás és átadás 
időigénye még tovább rontja a helyzetet. A szerződés teljesítésének teljes időigénye: 436 + 30 = 
466 munkanap. 
4.c. A teljesítendő határidő: Tá + 30 ≤ 125 munkanap (éves szinten 250 munkanappal számolva): 

SZg⋅⋅⋅⋅⋅
++

+⋅+
=

6083250
3

7,08,09,0
4002109999925

250
125 . Ezt gSZ-re kifejezve azt kapjuk, hogy összesen 9,16 

homogén gépcsoporttal lenne megoldható a feladat. Ezt felfelé kerekítve (csak egész géppel lehet 
számolni) és levonva a két meglévőt, azt a választ adhatjuk, hogy 8 pótlólagos gépcsoportot 
kellene beállítani (összesen 10 homogén gépcsoporttal folyik majd a termelés). 
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V/1. Feladat megoldása 
 
1.a. Az újrarendelés időpontját úgy kell megválasztani, hogy amikor a kért készlet beérkezik, a 
biztonsági készlet még érintetlen maradjon, de a folyó készletet lehetőség szerint fel kell 
használni. Először állapítsuk meg, hogy mekkora a készletfelhasználás átlagos mértéke: 

d = (az időszak összes anyagfelhasználása) / (az időszak hossza munkanapokban) = F / N 
d = (120 + 120 + 120 + 250 + 200 + 120) t / (21 + 19 + 20 + 15 + 20 + 20) mnap 

d = 930 t / 115 mnap = 8,09 t/mnap 
A d értékét mindig a lehető legpontosabban érdemes megadni, hiszen ha kerekíteni kell, az 
hosszabb időszakok esetén problémákat okozhat. Tételezzük fel, hogy a hiányból eredő 
veszteségek nagyobbak, mint a felesleges készlettartásból származóak. E feltételezés miatt 
kerekítsük a d értékét mindig felfelé (mi is így jártunk el)! Ha nem kapunk véges tizedestörtet, 
vagy az túl hosszú, megtehetjük, hogy számításainkhoz az eredeti normál törtet használjuk. 

A folyó készlet elfogyása a fenti átlagos ütemmel számítva a következő számítással kapható meg: 

(folyókészlet) / (napi átlagos készletfelhasználás mértéke) = (Q0 – b) / d 

A biztonsági készlet mértékét most úgy kell kiszámolni, hogy 10 mnapra elegendő legyen (itt is 
felfelé kell kerekíteni a fentiek miatt):  

b = (biztosítani kívánt munkanapok száma) / (napi átlagos készletfelhasználás mértéke) 
b = 10 mnap · (930 t / 115 mnap) = 80,87 t = 81 t 

A folyókészletünk tehát  

(400 – 81) t / 8,09 t/mnap = 39,43 mnap = 39 mnap 

alatt fogy el (itt úgy biztosíthatjuk a folyamatos termelést, ha lefelé kerekítünk egész 
munkanapra). Azonban egyszerűbb módon is kiszámíthatjuk az elfogyás idejét, és 
megspórolhatjuk a kerekítésből eredő problémákat is, ha a biztonsági készletet nem számítjuk át 
tonnára (ezt persze akkor tehetjük meg, ha a feladat nem kéri). Ekkor: 

400 t / (930 / 115 t/mnap) – 10 mnap = 39,46 mnap = 39 mnap 
Mivel a két számítás a kerekítés miatt kissé eltér, mindig legyen a feladat megoldásánál 
egyértelműen jelezve, melyik módszert használtuk! A számítás megmutatta, hogy a 39. 
munkanapon kell a készletnek beérkeznie. Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk, a rendelést a 39. 
munkanap előtt annyi munkanappal kell elindítani, amennyit az utánpótlási idő igénybe vesz. Az 
utánpótlási idő a saját rendelés-feldolgozási procedúránk kezdetétől (amikor jelezzük a beszerzés 
felelősének hogy mikorra, milyen és mekkora mennyiségű készletet igénylünk) egészen addig tart, 
míg a leszállított készletet beraktároztuk és az készen áll a felhasználásra. Jelen feladatban 
egyetlen értékkel került megadásra: L = 20 mnap. A rendelés elindítását tehát az   

R = (folyókészlet felhasználási ideje) – (utánpótlási idő) = 
= 400 t / (930 / 115 t/mnap) – 10 mnap – 20 mnap = 19,46 mnap = 19. munkanapon 

kell megtenni!  
1.b. A gazdaságos rendelés mértéke (QOPT) az a tonnában kifejezett rendelési mennyiség mely 
mellett a készletezés teljesköltség-függvényének értéke a legkisebb. A képlet levezetését lásd 
Polónyi István (2007) Tevékenységmenedzsment jegyzetében a „fűrészfog modell” 
ismertetésénél. Mi az ott levezetett képletből indulunk ki: 

QOPT H
SF ⋅⋅

=
2  
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ahol S az egyszeri rendelési költség (minden a rendeléshez kapcsolódó költség), H pedig egy 
tonna készlet készlettartási költségeit jelenti. Helyettesítsük be a megadott vagy általunk kiszámolt 
adatokat:  

QOPT 
Ft/t200

Ft/t000 20t9302 ⋅⋅
= = 431,28 t = kb. 431 t 

1.c. A készletszint ábrázolásánál a következőket kell mindig feltüntetni: tengelyek megnevezése, 
induló készlet szintje, biztonsági készlet szintje, maximális készletszintek értékei, az egyes 
rendelések mennyiségei, az újrarendelési pontok, a teljes készlet elfogyásának ideje: 
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Minden feladatban csak azt kell ábrázolni, amely adatok kiszámítását a feladat explicit vagy 
implicit módon megköveteli. Tehát a fenti ábrán a második rendelési pontot és mennyiséget csak a 
későbbi feladatok megoldását megkönnyítendő tüntettük fel. A Qi kiszámítása mindig a következő 
képlettel történik: 

Qi = min{QOPT; (F – ∑
−

=

1i

0k
kQ )} 

Egyszerűbben: vagy annyit kell rendelni amennyi az összköltség-függvényt minimalizálja, vagy 
ha ez a mennyiség már nem fogyna el, akkor annyit, amennyi még felhasználásra kerül. Az 
időszak végén a biztonsági készletnek is el kell fogynia. Az Ri+1 rendelési pont kiszámítása pedig: 

Ri+1 = (Qi / d) – L 

Ez alól csak az első és az utolsó rendelési pont a kivétel. Az utolsó esetben:  
RΩ = (QΩ-1 + b) / d – L, mert a biztonsági készletet is fel kell használni. Az első esetben a Q0 
magában foglalja b-t, míg a többi esetben a rendelés beérkezésekor a készletszint (Qi + b) lesz! 

 
V/2. Feladat megoldása 
2.a. d = 1290/119 = 10,85 (felfelé kerekítve); 2.b. R = 3. munkanap; 2.c. QOPT = 383,96 tonna; 

2.d. QSZÜKS = Q1 = min{QOPT; (F – Q0)} = 383,96 tonna 
     
V/3. Feladat megoldása 
3.a. QOPT = 868,91 ≈ 869 tonna ; 3.b. R = 28. munkanap;  
3.c. Az ábrázoláshoz meg kell nézzük, hány újrarendelés lesz a teljes periódus alatt. Mivel  

OPT

0

Q
QF −  = 1,21, ebből tudjuk, hogy egyszer fogunk QOPT mennyiséget rendelni, és egyszer egy 

attól kisebb mennyiséget. Tehát 3 „fűrészfoga” van a fűrészfog modellünknek: Q0 = 6 500 t,  

b = 81t 

Q0 = 
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Q1 + b + maradék = 1 581 t, Q3 + b + maradék = 923 t. A hozzájuk tartozó rendelési pontok:  
R1 = 28. mnap, R2 = 38. mnap. A rendelések a 69. és a 79. munkanapon érkeznek be (azaz 
hamarabb kell feladni a második rendelést, mint ahogy az első megérkezik!). Az ábra: 

 

3.d. s = 
f
1

 = ( )nF /
1

 ahol f a fordulatok száma és n az átlagkészlet. Az átlagkészlet kiszámítása 

két készletbeérkezés között: n = (nMAX – nMIN) / 2 + nMIN. Mivel itt három ilyen időszak van, ezért 
azokat külön ki kell számolni az átlagokat, és a teljes (90 napos) ciklus átlagkészletét ezeknek az 
időszakok hosszával súlyozott számtani átlagaként kapjuk. 
Az első időszak (1-69. nap) átlagkészlete: 0n = (6 500 – 700) / 2 + 700 = 3 600 t. 
A másodiké (70-79. nap): 1n  = (1 581 – 700) / 2 + 700 = 1 140,5 t. 
A másodiké (80-90. nap): 2n  = (923 – 0) / 2 + 0 = 461,5 t. Itt a biztonsági készlet is elfogy. 
A teljes 90 napra tehát az átlagkészlet:  

n = (3 600 t · 68 nap + 1 140,5 t · 10 nap + 461,5 t · 12 nap) / 90 nap = 2 908,26 tonna. 
Így a fordulatok száma: f = 7 550 t / 2 908,26 t = 2,5961.  
Végül a készletforgás sebessége: s = 0,3852. 
 
V/4. Feladat megoldása 
4.a. L = 35 mnap; 4.b. R = 36. munkanap; 4.c. Q1 = 77 t 
 
V/5. Feladat megoldása 
5.a. A termék vagy szolgáltatás határnyeresége az utolsó terméken vagy szolgáltatáson jelentkező 
nyereséget jelenti, amennyiben az eladásra kerül. Ez a termék árának és összes költségének 
különbsége: MP = 2 000 Ft – 1 000 Ft = 1 000 Ft. 

5.b. Az utolsó egységnyi szolgáltatáson jelentkező veszteség, ha az nem kerül eladásra 
(szolgáltatás költségeinek és az ezek alternatív felhasználásából származó haszon különbsége): 
ML = 1 000 Ft – 500 Ft = 500 Ft. 
5.c. Az utolsó olyan szolgáltatásegységhez kell készletekbe beruháznunk, amelynek várható értéke 
pozitív, azaz   

P · MP ≥ (1 – P) · ML 
ahol P annak a valószínűsége, hogy eladásra kerül a szolgáltatásegység. Ebből kifejezzük P-t:  

P ≥ ML / (MP + ML) 
azaz P ≥ 33,33 & , és annyi szolgáltatásegységhez halmozunk fel készletet, hogy az utolsó egység 
eladási valószínűsége nagyobb legyen, mint ez az érték. Tehát a megadott táblázat szerint 206 
egységhez kell beszerezni anyagot. 
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5.d. A 206. nyújtott szolgáltatás (azaz a 206. egység megrendelt anyag) várható haszna: P206 · MP 
– (1 – P206) · ML = 0,4 · 1 000 Ft – (1 – 0,4) · 500 Ft = 100 Ft. P206 a 206. szolgáltatás eladásának 
valószínűsége. 
 
V/6. Feladat megoldása 
6.a. R = 5. munkanap; 6.b. folyókészlet = Q0 – b = 185 tonna, n = 107,5 tonna;  

6.c. QOPT = 379,47 t; 6.d. 
2OPTQ = 268,34 t 

 
VI/1. Feladat megoldása 
A beruházás-megtérülési számításokhoz az ÁKFN-struktúrát használjuk fel. Az egyes (a 
táblázatban szereplő) költségekről először azt kell eldöntenünk, hogy csupán a beruházás 
életbelépése előtt felmerülő egyszeri ráfordításokról van-e szó, vagy a működés megkezdése után 
rendszeresen jelentkező fix, illetve proporcionális költségekről. Ennek megfelelően kell a 
költségeket a következő táblázatban elhelyezni. Vegyük észre, hogy a termeléskiesés költsége 
éves szinten van megadva, tehát ha a beruházás több évig tartana, akkor minden évben 
ugyanakkora összegben felmerül. Töltsük ki tehát a következő táblázatot: 

ÁKFN-Komponensek 

Árbevétel
Proporcio- 

nális 
költség 

Fedezet Fix 
költség Nyereség 

Egyszeri 
ráfordítások 

(eFt) 
 
 

Beavatkozás 
hatásterületei 

∆Á ∆Kp ∆F ∆Kf ∆N B 
Tervezés           100 
Berendezés beszerzés           2 000 
Épület átalakítás           1 000 
Technológiai szerelés           1 400 
Értékcsökkenési leírás       200   
Irányítási többlet költség       200   
Termelés kiesés a 
beruházás alatt        2 000 
Termelési eredmény     4 000    
Összes változás     4 000 -400 = 3 600 6 500 

A statikus megtérülési mutató kiszámítása során nem vesszük figyelembe az időértéket, így 
relevanciája csak korlátozott és csak rövid időtávon alkalmazható. Kiszámítása: 

ts = Beruházás / Éves haszon = B / ∆N 
ts = 6 500 / 3 600 = 1,8 év 

A dinamikus megtérülési mutató azt mutatja meg, hogy a becsült piaci kamatláb (r) mellett a 
beruházás az életbelépését követően hányadik évben térül meg. A számítás során feltételezzük, 
hogy az egyszeri ráfordítások mindig év elején (január 1.), a működési eredmény (nyereség) pedig 
mindig év végén (december 31.) merül fel. Így kiszámításának módja: 
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Befektetett összeg Hasznok a következő évtől 

 i Bi · (1 + r)i ∆Ni / (1 + r)i 

Kumulált 
haszon 

0. év: 6 500 · 1,25 = 8 125 – – – 
1. év: – 3 600 · (1/1,25) = 2 880 2 880 
2. év: – 3 600 · (1/1,252) = 2 304 5 184 
3. év: – 3 600 · (1/1,253) = 1 843 7 027 
4. év: – 3 600 · (1/1,254) = 1 474 8 501 
5. év: – 3 600 · (1/1,255) = 1 179 9 681 

Tehát a dinamikus megtérülési mutató: 4 év. 

Az ötéves nettó jelenérték megmutatja, hogy a beruházás megvalósulását követő ötödik év végéig 
mekkora a beruházásnak a megvalósulás pillanatára számított jelenértéke a kalkulatív piaci 
kamatláb (r) mellett. A számítás során feltételezzük, hogy az egyszeri ráfordítások mindig év 
elején (január 1.), a működési eredmény (nyereség) pedig mindig év végén (december 31.) merül 
fel. Kiszámítása (az általános képletet lásd a képletgyűjteményben):  

N(5)
NETTÓ = Diszkontált hasznok 5 éves kumulált összege – Egyszeri ráfordítások felkamatolt 

kumulált összege  
N(5)

NETTÓ = 9 681 eFt – 8 125 eFt = 1 556 eFt 
 
VI/2. Feladat megoldása 
2.a. Á = 200 000 eFt, Kp = 135 000 eFt, F = 65 000 eFt, Kf = 45 000 eFt, N = 20 000 eFt;  

2.b. td = 5. év; 2.c. N(5)
NETTÓ = 1,4006 mill Ft 

2.d. Ha a beruházás elhúzódik, akkor a termeléskieséssel minden plusz évben számolni kell. Tehát 
a beruházás összes egyszeri költsége 52 000 eFt-ról 53 000 eFt-ra nő. Így az egyszeri 
beruházásoknak az üzembe helyezés időpontjára számított jelenértéke:  

53 000 / 3 · 1,05 + 53 000 / 3 · 1,052 + 54 500 / 3 · 1,053 = 58 478,88 eFt 

A változás a hozamokat nem érinti. Az ötéves nettó nyereség tehát:  

N(5)
NETTÓ = 57 365,57 eFt – 58 478,88 eFt = – 1,1133 mill Ft 

 
VI/3. Feladat megoldása 
3.a. Mivel a beruházás csak negyed évig tart, ezért a jelenérték kiszámításánál csak az éves kamat 
egynegyed részével kell számolni. Így az egyszeri beruházás felkamatolt értéke:  
6 250 eFt · 1,0375) = 6 484,375 eFt. A más-más fedezetnövekménnyel rendelkező években a 
nyereségváltozást egyenként kell kiszámolni, még a diszkontálás előtt. Az első év 
nyereségváltozása: ∆N1 = F1 – Kf1 = 1 500 eFt – 500 eFt = 1 000 eFt. Hasonló logikával:  
∆N2 = 2 000 eFt és ∆N3+ = 3 000 eFt. A nyereségek diszkontálása során a következők szerint 
járunk el: 1. év: 1 000 / 1,15 eFt = 869,57 eFt; 2. év: 2 000 / 1,152 eFt; 3. év: 3 000 / 1,153 eFt és 
így tovább. Ekkor a dinamikus megtérülési mutató: td = 5. év;  

3.b. N(6)
NETTÓ = 2 373,80; 3.c. N(5)

NETTÓ = – 501,31 eFt; 3.d. N(5)
NETTÓ = 3 572,09 eFt; 

3.e. Az eltérő fedezetnövekménnyel rendelkező időszakok miatt az összes egyszeri költség 
elosztása az éves nyereségtömeggel nem megfelelő módszer a ts kiszámításához. Minden ilyen 
szempontból eltérő évben külön kell megnézni, hogy megtérül-e a beruházás, és csak az utolsó 
homogén nyereségtömeggel rendelkező időszakon belül lehet elvégezni az arányosítást. Ekkor az 
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ehhez az időszakhoz tartozó éves nyereségnövekménnyel osztjuk a korábbi időszakok 
nyereségnövekedése által még le nem fedett beruházási költséget:  
1. év: 6 250 eFt – 1 000 eFt = 5 250 eFt az első évben még nem térül meg, csak 1 000 eFt, a 
későbbi évekre tolódik tehát a maradék megtérülése. A 2. évben sem térül meg a beruházás: 5 250 
eFt – 2 000 eFt = 3 250 eFt. A további években a nyereség a beruházás előttihez képest most már 
mindig azonos összeggel lesz nagyobb, ezért a fennmaradó 3 250 eFt-hoz már arányosítható az 
éves nyereségnövekedés: 3 250 eFt / 3 000 eFt = 3083,1 & . Tehát a statikus megtérülés:  

ts = 2 + 1,08 = 3,08 év. 
 
VI/4. Feladat megoldása 
4.a. Á = 250 000 eFt, Kp = 178 125 eFt, F = 71 875 eFt, Kf = 59 375 eFt, N = 12 500 eFt; 

4.b. ts = 1,26 év; 4.c. td = 2. év; 4.d. N(5)
NETTÓ = 200,22 mFt; 4.e. N(5)

NETTÓ = 192,39 mFt. 
 
VII/1. Feladat megoldása 
1.a. Több megoldás is van, mivel célfüggvény a termelési lehetőségeink terét annak egyik 
oldalában érinti. A (T5;T6) termékek két szélső kombinációja: (450;100) és (400;200) (db/év). 
Mivel azonban az árbevétel-maximalizáló és a fedezetmaximalizáló célfüggvény egybeesik, így 
csupán egy ÁKFN-struktúra létezik: 

Á = 318 mFt; Kp = 207 mFt; F = 111 mFt; Kf = 80 mFt; N = 31 mFt 

A többi termékből gyártandó mennyiség (db/év): T1: 800;T2: 300;T3: 200;T4: 200. 

1.b. 180 mFt;  

1.c. Az új nyereségtömeg és a változás megállapításához a fenti ÁKFN-struktúrából kell 
kiindulni. 

1. változat hatása: A célfüggvény meredeksége változik, így csak egy metszéspont lesz!  

∆N = 200 db/év · (+ 20 eFt/db) = + 4 000 eFt/év 

2. változat hatása: Ebben az esetben is változik a célfüggvény (meredekségének abszolút értéke 
nő) és kitolódik a T6 termék felső piaci korlátja. Így csak egyetlen metszéspont lesz. Az eladott 
mennyiség változása azonban nulla a b4 kapacitás-korlát miatt (e1 egyenes).  

∆N = 100 db/év · (– 5 eFt/db) = – 500 eFt/év. 

3. változat hatása: A koefficiensek csökkenése azt jelenti, hogy a b4 kapacitás több termék 
előállítását teszi lehetővé (az e1 egyenes kitolódik) de nem változtatja meg az E4 erőforrás 
egységére eső jövedelmezőség arányait (e1 meredeksége változatlan). Így mindkét termékből a 
piaci maximumot gyárthatjuk le.  

∆N = + 50 db/év · 40 eFt/db + 100 db/év · 20 eFt/db – 3 000 eFt/év = + 1 000 eFt/év 

4. változat hatása: Egyfelől csökken T4 mennyisége 150-nel, másrészt a felszabaduló erőforráson 
T3 gyártható. ∆N = –150 db/év · (– 10 eFt/db) + 266 db/év · 50 eFt/db = + 14 800 eFt/év 

 Új nyereségtömeg Százalékos változás 
1. változat 35 000 eFt/év + 12,90% 
2. változat 30 500 eFt/év – 1,61% 
3. változat 32 000 eFt/év + 3,23% 
4. változat 45 800 eFt/év + 47,74% 

1.c.  A 4. változat alapján: 
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Árbevétel: 365 200 eFt/év + 14,84%
Proporcionális költség: 239 400 eFt/év + 15,65%
Fedezet: 125 800 eFt/év + 13,33%
Fix költség:  80 000 eFt/év + 0,00%
Nyereség: 45 800 eFt/év + 47,74%

 
VII/2. Feladat megoldása 
2.a. üák = 1 764 eFt, vák = 7 350 eFt; 2.b. önktgA = 1 298,0 Ft/db, önktgB = 931,4 Ft/db,  
önktgC = 349,6 Ft/db, nyA = –298,0 Ft/db, nyB = 68,6 Ft/db, nyC = 250,4 Ft/db;  
2.c. Á = 15 600 eFt/év, Kp = 7 632 eFt/év, F = 7 968 eFt/év, Kf = 7 842 eFt, N = 126 eFt/év;  
2.d. TA = 600 db/hó, TB = 200 db/hó, TC = 350 db/hó;  
2.e. Á = 12 120,00 eFt/év, Kp = 5 909,76 eFt/év, F = 6 210,24 eFt/év, Kf = 7 842,00 eFt/év,  
N = –1 631,76 eFt/év; 2.f. 14,51%; 2.g. Mivel minden termék fajlagos fedezete pozitív, ezért 
mindből növeli a nyereséget, ha többet termelünk és el is tudjuk adni. Az ’A’ termékből viszont a 
piac nem vesz fel többet. Ezért a válasz: ’B’ és ’C’. 
 
VII/3. Feladat megoldása 
3.a. önktgA = 4 236 Ft/db, önktgB = 1 723 Ft/db, nyA = 764 Ft/db, nyB = 277 Ft/db; 3.b.  
12 705 db/év; 3.c. TA = 2 000 db/év, TB = 901 db/év; 3.d. Á = 11 802,000 eFt/év,  
Kp = 7 508,675 eFt/év, F = 4 293,325 eFt/év, Kf = 2 515,748 eFt/év, N = 1 777,577 eFt/év; 3.e. 
15,06%; 3.f. TA = 2 000 db/év, TB = 8 000 db/év; 3.g. Á = 26 000,000 eFt/év,  
Kp = 15 850,000 eFt/év, F = 10 150,000 eFt/év, Kf = 2 515,748 eFt/év, N = 7 634,252 eFt/év  
 
VII/4. Feladat megoldása 
4.a. f1 = 303,0 Ft/db, f2 = –2,5 Ft/db, f3 = 216 Ft/db; 4.b. b1 = 4 500 db/év, b2 = 20 000 db/év,  
b3 = 6 500 db/év;  

4.c. Maximális árbevételt adó termékszerkezet Maximális fedezetet adó termékszerkezet 
 T1 625 db/év 625 db/év 
 T2 6 666 db/év 30 db/év 
 T3 400 db/év 400 db/év 
 Á 3 288 900 eFt 634 500 eFt 
 Kp 3 029 790 eFt 358 800 eFt 
 F 259 110 eFt 275 700 eFt 
 Kf 100 000 eFt 100 000 eFt 
 N 159 110 eFt 175 700 eFt 

4.d. Úgy kapjuk meg a felosztandó összes általános költségeket, hogy az összes költségből  
(Kpö + Kf) kivonjuk az eredeti proporcionális költségeket (ezeket a feladat elején található 
táblázat tartalmazza az egyes termékek egységeire).  
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4.e. Áb. maximalizálásnál: önktg1 = 501,42 Ft/db, önktg2 = 410,71 Ft/db, önktg3 = 196,43 Ft/db;  
Fed. maximalizálásnál: önktg1 = 573,16 Ft/db, önktg2 = 446,58 Ft/db, önktg3 = 217,95 Ft/db. 
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VII/5. Feladat megoldása 
5.a. T1 = 625 db/év, T2 = 1 000 db/év, T3 = 700 db/év, T4 = 900 db/év, T5 = 200 db/év,  
T6 = 800 db/év, T7 = 500 db/év; 5.b. Á = 422 500 eFt/év, Kp = 268 900 eFt/év, F = 153 600 
eFt/év, Kf = 50 000 eFt/év, N = 103 600 eFt/év; 5.c. td = 4. év 
 
VII/6. Feladat megoldása 
6.a. önktgA = 4 035 Ft/db, önktgB = 3 718,75 Ft/db, önktgC = 3 115 Ft/db;  
6.b. üák = 11 937 000 Ft/év, vák = 2 984 250 Ft/év; 6.c. Á = 31 800,000 eFt/év,  
Kp = 19 916,925 eFt/év, F = 11 883,075 eFt/év, Kf = 8 654,325 eFt/év, N = 3 228,750 eFt/év; 6.d. 
TA = 12 000 db/év, TB = 10 000 db/év, TC = 30 000 db/év; 6.e. Á = 204 400,000 eFt/év,  
Kp = 128 065,350 eFt/év, F = 76 334,650 eFt/év, Kf = 12 654,325 eFt/év,  
N = 63 680,325 eFt/év; 6.f. 31,16% 
 
VII/7. Feladat megoldása 
7.a. rÜ = 60,00%, rV = 250,00%; 7.b. önktgA = 744,5 Ft, önktgB = 956,0 Ft, önktgC = 357,8 Ft, 
önktgD = 794,5 Ft, nyD = –244,5 Ft, nyB = 544,0 Ft, nyC = 442,2 Ft, nyD = 205,5 Ft; 7.c.  
Á = 56 400,0 eFt/év, Kp = 22 168,8 eFt/év, F = 34 231,2 eFt/év, Kf = 18 978,6 eFt/év,  
N = 15 252,6 eFt/év; 7.d. TA = 50 db/hó, TB = 1 750 db/hó, TC = 600 db/hó, TD = 4 500 db/hó; 7.e. 
ts = 1,68 év; 7.f. td = 3. év; 7.g. N(5)

NETTÓ = 61,98 mFt 
 
VII/8. Feladat megoldása 
8.a. T1 = 51 db/év, T2 = 483 db/év; 8.b. Á = 155 100 eFt/év, Kp = 90 270 eFt/év, F = 64 830 
eFt/év, Kf = 8 000 eFt/év, N = 56 830 eFt/év; 8.c. Anyagfelhasználás = 51 · 2 + 483 · 6 = 3 000 
tonna/év, QOPT = 489,90 t; 8.d. 1. változat: td = 2. év, N(5)

NETTÓ = 140 380,48 eFt, QOPT = 692,70 t; 
2. változat: td = 3. év, N(5)

NETTÓ = 146 777,24 eFt, QOPT = 774,60 t 
 
VII/9. Feladat megoldása 
9.a. QOPTE1

 = 218 tonna; QOPTE2
 = 239 tonna; 9.b. E1: Q1 = 218 t, Q2 = 218 t, Q3 = 116 t, E2:  

Q1 = 239 t, Q2 = 239 t, Q3 = 239 t, Q4 = 19 t;  
9.c. TcKÉSZLET = TcKÉSZLETE1

 + TcKÉSZLETE2
 = (600 · 1 000 + 3 · 15 000 + 380 · 600 / 2) +  

+ (800 · 1 200 + 4 · 15 000 + 420 · 800 / 2) = (759 + 1 188) eFt/év = 1 947 eFt/év; 9.d. Az ábrák: 
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9.e. QOPTE1

 = 263 tonna; QOPTE2
 = 283 tonna; 9.f. Az ábrák: 

 

 
9.g. TcKÉSZLET = (600 · 1 000 + 3 · 15 000 + 600 · 260 / 2) + (800 · 1 200 + 3 · 15 000 + 800 · 300 / 
2) = (723 + 1 125) eFt/év = 1 848 eFt/év; 9.h. ∆N = 99 eFt/év; 9.i. tS = 900 / 99 = 9,09 év; 9.j. A 
beruházás 10 év alatt nem térül meg (a kumulált nyereségnövekedés 10 év alatt 559,37 eFt, míg az 
egyszeri költségek jelenértéke 954,00 eFt); 9.k. N(5)

NETTÓ = – 597,13 eFt; 9.l.  
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VII/10. Feladat megoldása 
10.a. fA = 400 Ft/db, fB = 380 Ft/db; 10.b. TA = 600 db/hó, TB = 300 db/hó 
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IX. Minta zárthelyi- és vizsgadolgozat 
 
Zárthelyi dolgozat 
 

Név:  Évfolyam:  
DE-KTK Közgazdaságtudományi Kar Dátum: 200.. /..../ .......         A    CSOPORT 
Az Ön száma x= 5,10,15,20,25,30,35,40 y= 5,10,15,20,25,30,35,40 

 
1) Határozza meg a rendszermátrix-szal megadott vállalat  maximális fedezetet biztosító termékszerkezetét 

P 
E 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Erőforrás  
(ó/hó) 

1/a) Eredmény 
(db/hó) 

E1 1             250 T1= 1 pont 
E2  1            100·x T2= 1 pont 
E3   1           100 T3= 1 pont 
E4    1 1         500 T4= 1 pont 
E5      3 1       600 T5= 1 pont 
E6        3 2 1    700 T6= 1 pont 
E7           2 1  600 T7= 1 pont 
E8           1 2  600 T8= 2 pont 
E9           0 5  1200 

 

T9= 2 pont 
  T10= 2 pont 

MIN (db/hó) 100 0 50 100 200 100 200 150 10 100 60 150  T11= 2 pont 
MAX (db/hó) 300 150 100 300 400 150 300 300 200 400 210 270  T12= 2 pont 
Ár Ft/db 380 610 150 430 420 610 225 420 400 205 200 340  
F. fed Ft/db x 2x -y 94 132 202 81 144 124 97 68 208  

 

 

1/b) Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a fix költség az árbevétel 10%-a ! (10 pont) 
 Max fedezet tömeget biztosító termékszerkezet  
Árbevétel               : Ft/év
Prop. költség        : Ft/év
Fedezet                 : Ft/év
Fix költség             : Ft/év
Nyereség               : Ft/év

2) A fenti vállalatot összevonják három további vállalattal. A második vállalat éves árbevétele x·10 millió Ft, 
nyereségszintje 20%, költségváltozási tényezője 0,6. A harmadik vállalat költségszintje 75%, éves nyeresége 2 millió 
Ft. Az összes közvetlen költség a cégnél 2 millió Ft, a rezsi tényező 0,2. A negyedik vállalat két terméket gyárt, az 
egyiknek 100 Ft/db, a másiknak 250 Ft/db az egységára, s mindkettőből évente 10 ezer darabot készítenek. Mindkét 
termék önköltsége 140 Ft/db. A költségváltozási tényező a vállalatnál 0,6. 

2/a) Adja meg az összevont vállalat ÁKFN-struktúráját! (5 pont) 
Árbevétel               : Ft/év
Prop. költség        : Ft/év
Fedezet                 : Ft/év
Fix költség             : Ft/év
Nyereség               : Ft/év

2/b) Ha a proporcionális költségek 20%-kal, a fix költségek pedig 10%-kal növekednek, akkor hány százalékos 
áremeléssel lehet az eredeti nyereségtömeget visszaállítani?  …………………………… %  (5 pont) 

2/c) Hány százalékos volumen növeléssel lehet ugyanezt megtenni?  …………………………… %  (10 pont) 

2/d) 10%-os áremelés után hány százalékos volumenváltozással lehet megtenni? ……………………… %  (10 pont) 

2/e) Hány százalékos árváltoztatással lehet nullszaldós a vállalat? …………………………… %  (5 pont) 
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3) Egy kisvállalat 4 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 
 A termék B termék C termék D termék 

Közvetlen anyag (Ft/db) 150 250 100 50
Közvetlen bér (Ft/db) x 100 20 10x
Közvetlen bér közterhei (Ft/db) 0,5·x 50+x 10 y
Közvetlen gyártási különköltségek (Ft/db) 50 80 20 0
Egységár (Ft/db) 1000 1200 800 2000
Termelt darabszám (darab/hónap) 1000 1000 1000 1000

Az üzemi általános költségek pótlékkulcsa 100%, a vállalati általános költségek pótlékkulcsa 150%. 

3/a) Mekkorák az üzemi és a vállalati általános költségek3 ? 
üzemi ált ksg-ek   eFt/év (5 pont) 
váll. ált ksg-ek   eFt/év (5 pont) 

3/b) Mekkora a termékek önköltsége (20 pont)? 
A termék  Ft/db B termék  Ft/db 
C termék  Ft/db D termék  Ft/db 

4) Egy termékből 1000x darabot kell leszállítani. A termék előállítása négy műveletből áll, amelyeknek a műveleti 
idejei a következők: t1 = 10 perc/db, t2= y perc/db, t3 = 3 perc/db, t4 = x perc/db. Határozza meg az elérhető három 
legrövidebb naptári átfutási időt, ha a műveletekre 2-2 gép áll rendelkezésre, és a teljesítményszázalék 80% 
(függetlenül a műszakszámtól! (30 pont) 

  kapcsolás műszakszám 
naptári átfutási idő mnap  
naptári átfutási idő mnap  
naptári átfutási idő mnap  

5) A munkarend szerinti hasznos  időalap fogalma és meghatározási módja (5 pont) 

6) Aggregált terv fogalma (10 pont) 

7) A tömegszerűség alapján több fajta gyártást különböztethetünk meg – adja meg a fogalmakat és definíciókat! 
(10 pont) 

A gyártási fajta megnevezése 
tömegszerűség szerint 

Meghatározása 

gyártás  
gyártás  
gyártás  
gyártás  

8) Szemléltesse  egy 4 munkadarabból álló sorozatnak  egy 3 műveletből álló folyamaton történő technológiai 
átfutását  átlapolásos műveletkapcsolással ! (10 pont) 
 

 1/a 1/b 2/a 2/b 2/c 2/d 2/e 3/a 3/b 4 5 6 7 8  
max 17 10 5 5 10 10 5 10 20 30 5 10 10 10 157
elért                

0-78 elégtelen; 79-99 elégséges; 100-119 közepes; 120-139 jó; 140-157 jeles 
 

                                                 
3 Figyelem! Az előző adatok hónapra vonatkoztak, itt pedig évi összegekről van szó. 
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Vizsgadolgozat 
 
Név: DE-KTK x= 5,10,15,20,25,30,35,40 
200.. /..../ .......  Bcsop évfolyam/szak: y= 5,10,15,20,25,30,35,40 

 
1) Egy kisvállalat 4 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 

 A termék B termék C termék D termék 
Közvetlen anyag (Ft/db) 150 250 100 200
Közvetlen bér (Ft/db) x 100 20 100
Közvetlen bér közterhei (Ft/db) 0,5x 50+x 10 50
Közvetlen gyártási különköltségek (Ft/db) 50 80 20 x
Egységár (Ft/db) 1000 1200 800 500
Termelt darabszám (darab/hónap) 1000 2000 1000 2000

Az üzemi általános költségek pótlékkulcsa 100%, a vállalati általános költségek pótlékkulcsa 150%. 

1/a) Mekkorák az üzemi és a vállalati általános költségek ? 
Üzemi ált ksg-ek   eFt/év (5 pont) 
Váll. ált ksg-ek   eFt/év (5 pont) 

1/b) Mekkora a termékek önköltsége ? 
A termék ............... Ft/db B termék ................ Ft/db (10 pont) 
C termék ............... Ft/db D termék ................ Ft/db (10 pont) 

 
2) Határozza meg a rendszermátrix-szal megadott vállalat  maximális fedezetet biztosító termékszerkezetét 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 b (ó/év)

  Max. fedezettömeget 
biztosító 

termékszerkezet 
E1 2        2000 x  T1  ( 2 pont) 
E2  1       900  T2  ( 2 pont) 
E3   5      1000  T3  ( 2 pont) 
E4   4      1200  T4  ( 2 pont) 
E5        x 10000  T5  ( 2 pont) 
E6    1 2    1000  T6  ( 4 pont) 
E7      2 3  3000  T7  ( 4 pont) 
E8      2 1  2000  T8  ( 2 pont) 
MIN (db/év) 0 100 100 200 100 250 400 100      
MAX (db/év) 10000·x 1000 800 500 400 1000 2000 200      
ár (Ft/db) 100 50 50 50 120 100 40 50      
f   (Ft/db) 80 40 40 30 40 20 20+x -y      

 2/a) Adja meg a vállalat ÁKFN-struktúráját, ha a fix költség 20,0 eFt/év ! 
 Max fedezet tömeget biztosító termékszerkezet (10 pont) 
Árbevétel               : Ft/év
Prop. költség        : Ft/év
Fedezet                 : Ft/év
Fix költség             : Ft/év
Nyereség               : Ft/év

2/b) Melyik a legjobb termék, és miért?  ……………………………………………………………………………(5 p) 

2/c) Mely termékeknél lenne érdemes a termelési kapacitást növelni a nyereség növelése végett? ………………(5 p) 
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3) Egy vállalat nyereségszintje x/2%, árbevétele 250 millió forint évente, átlagos költségváltozási tényezője pedig 0,6. 

A vállalat beruházást akar végrehajtani annak 
érdekében, hogy a termelés volumenét és így 
árbevételét duplájára növelje évente. Az 
elképzelések szerint a beruházás időtartama két 
év. A kamattényező x/2 %. A beruházás 
ráfordításait és költségkihatásait a mellékelt tábla 
mutatja. (A beruházási költségek egyenlő 
arányban oszlanak meg az évek alatt) 

 
Tervezés: 
Építés: 
Amortizáció növekedés: 
Gépvásárlás: 
Ag-mozgatás költségnövekedés (δ=0,6): 
Üzemirányítás költségnövekedés (fix): 
Energia többletköltség (fix): 
Termeléskiesés évente a beruházás alatt: 

(eFt, eFt/év)
5 000

50 000
2 500

20 000
800
800
400

5 000
3/a) Dinamikus módon számítva hányadik évben térül 
meg a beruházás ? év (10 pont)

3/b) Mekkora a beruházás 5 éves nettó nyeresége? mill Ft (5 pont)
3/c) Mekkora az 5 éves nettó nyereség, ha 3 évre 
húzódik el a beruházás? mill Ft (10 pont)

 
4) Egy termék anyagszükségletének induló raktárkészlete az 
év elején 50 tonna. A következő időszak várható 
anyagfelhasználását a mellékelt tábla mutatja. A minimális 
biztonsági készlet x tonna, az utánpótlási idő 20 nap, az 
egyszeri rendelési költség 10 eFt, a raktározási költség 250 
Ft/tonna. 

Hónap 
 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V.. 

Munkanapok 
száma 

21 
19 
20 
20 
20 

Anyagfel-
használás (tonna)

20 
20 
25 
25 
X 

4/a) Hányadik munkanapon kell feladni az új rendelést?  ...........mnapon (10 pont) 

4/b) Mennyit gazdaságos és mennyit kell rendelni? QOPT:............. tonna;  QSZÜKS: .............tonna (10-10 pont) 
 
5) Három vállalatot összevonnak. Az első vállalat 2 terméket gyárt, amelyek közvetlen költségtényezői a következők: 

 A termék B termék 
Közvetlen anyag (Ft/db) x y 
Közvetlen bér és közterhei (Ft/db) 50 100 
Egyéb közvetlen költségek (Ft/db) 50 50 
Egységár (Ft/db) 600 250 

Mindkét termékből 1 000-1 000 darab készül havonta. Az üzemi szinten felmerülő, közvetlenül el nem számolható 
költségek összege 150 000 Ft/hónap. A vállalati szinten felmerülő, közvetlenül el nem számolható költségek összege 
300 000 Ft/hónap. Az R tényező 0,2.  

A második vállalat árbevétele 25 mill Ft/év, nyereségszintje x %, költségváltozási tényezője 0,6. A harmadik 
költségszintje (50+x) %, nyeresége 5 millió Ft, költségváltozási tényezője 0,8. 

5/a) Adja meg az összevont vállalat ÁKFN-struktúráját! 
Árbevétel               : eFt/év  
Prop. költség        : eFt/év  
Fedezet                 : eFt/év  
Fix költség             : eFt/év  
Nyereség               : eFt/év (20 pont) 

 
A vállalat 25%-os béremeléssel akarja munkaerőpiaci helyzetét javítani. Ez a proporcionális költségeket 15%-kal, a 
fix költségeket 20 millió forinttal növeli meg. 

5/b) Hány százalékos áremeléssel lehet a korábbi nyereségtömeget megőrizni ? 
Áremelés  :                        % (10 pont) 

5/c) Adja meg az új ÁKFN-struktúrát ! 
Árbevétel               : Ft/év  
Prop. költség        : Ft/év  
Fedezet                 : Ft/év  
Fix költség             : Ft/év  
Nyereség               : Ft/év (5 pont) 
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5/d) Hány százalékos volumen növekedéssel lehetne (áremelés helyett) ugyanezt az eredményt elérni ? 
Volumen növelés :                        % (10 pont)

5/e) Ha 5%-os volumennövelésre van csak mód akkor hány százalékos áremelést kell megvalósítani ? 
Áremelés  :                        % (10 pont)

 
ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
6) Határozza meg a vertikalitás fogalmát! (5 pont) 

7) Határozza meg a logisztika  fogalmát! (5 pont) 

8) A munkarend szerinti hasznos  időalap fogalma és meghatározási módja (10 pont) 

9) TQM fogalma (5 pont) 

10) Határozza meg a határtermelékenység fogalmát! (10 pont) 
 

Feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Psz. 30 40 25 30 55 5 5 10 5 10 215 p

Elért psz.            
0-50% = elégtelen  50,5-62,5%=elégséges  63-75%=közepes  75,5-87,5%=jó  88-100%=jeles 
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Jelölések magyarázata 
 

A jelölések rendszerezése témakörönként, azon belül pedig abc-sorrendben történt. 

 

I. Termékszerkezeti döntések 
Á árbevétel 
aij i-dik erőforrás és j-dik termék termék-erőforrás koefficiense 
bi i-dik erőforrásból rendelkezésre álló mennyiség (kapacitás) 
cfÁ, cfF árbevételt, illetve fedezettömeget maximalizáló célfüggvény 
Ei i-dik erőforrás 
ei i-dik erőforráskorlát 
F fedezettömeg 
fi i-dik termék fajlagos (egy termékre eső) fedezete 
gó gépóra (mértékegység) 
Kf fix költség 
Kp proporcionális költség (= Kpö) 
N nyereség 
nyi i-dik termék fajlagos nyeresége 
pi i-dik piaci korlát 
Ti i-dik termék, illetve jelöli még a Ti termékből gyártandó mennyiséget is 
 
II. Árbevétel–költség–fedezet–nyereség (ÁKFN) struktúra 
Kö összes költség (változó + fix) 
Kpe eredeti proporcionális költség 
Kpö összes proporcionális költség (= Kp) 
Kpr redukált proporcionális költség 
nysz, ksz vállalat nyereség-, illetve költségszintje 
p árváltozás 
R rezsitényező 
üák, vák üzemi, illetve vállalati általános költségek 
v volumenváltozás 
δ költségváltozási tényező 
δÜ üzemi szinten felmerülő általános költségek költségváltozási tényezője 
δV vállalati szinten felmerülő általános költségek költségváltozási tényezője 
 
III. Önköltségszámítási feladatok 
önktgi i-dik termék önköltsége 
rÜ, rV üzemi, illetve vállalati pótlékkulcs 
sz.önktgi i-dik termék szűkített önköltsége 
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IV. Átfutásiidő-számítás 
E erőforrás-nagyság  
gSZ homogén gépcsoportok száma 
mnap munkanap (mértékegység) 
mÓ műszakok óraszáma 
mSZ műszakok száma 
n termékek száma 
N munkanapok száma a vizsgált időszakban 
T’h munkarend szerinti hasznos időalap 
te előkészítési idő vagy átállítási idő 
tf leghosszabb művelet (főművelet) műveleti ideje  
ti i-dik műveleti idő 
η teljesítményszázalék 
 
V. Készletgazdálkodási feladatok 
b biztonsági készletszint  
d napi készlet-felhasználási ráta 
f fordulatok száma 
F teljes időszak készletfelhasználása 
H készlettartás költsége 
L utánpótlási idő 
ML határveszteség 
MP határnyereség 
N munkanapok száma a vizsgált időszakban 
n készletszint 
nMIN, nMAX legkisebb, illetve legmagasabb készletszint a vizsgált időszakban 
n  átlagkészlet 
Q0 induló raktárkészlet, legelső rendelés előtti készletszint 
Qi i-dik alkalommal megrendelt készletmennyiség 
QOPT optimális rendelési mennyiség, gazdaságos rendelési mennyiség 
QSZÜKS ténylegesen megrendelendő mennyiség, szükséges rendelési mennyiség 
R újrarendelési pont 
S rendelésfeladási vagy termékváltási költség 
s készletforgás sebessége 
 
VI. Beruházás-gazdaságossági számítások 
B egyszeri beruházási költségek 
N(k)

NETTÓ k éves működésre számított nettó jelenérték 
td dinamikus megtérülési idő 
ts statikus megtérülési idő 
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Képletgyűjtemény 
 
A képletek bemutatásánál csak azon jelölésekhez kapcsolódik magyarázat, amelyekkel a 

feladatgyűjtemény megelőző részeiben nem találkozhatott az olvasó. A képletgyűjtemény csak 

néhány, a leginkább fontosnak tartott képletet tünteti fel. Az olvasó által lényegesnek tartott egyéb 

képletek feljegyzésére szolgál a feladatgyűjtemény végén található Jegyzetek rész. 

 
I. Termékszerkezeti döntések 
 
Döntés, ha egy termék csak egy erőforrást használ és viszont: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
ji

j
ii a

b
TT

MAX
;min  ahol TiMAX

 a Ti termékből a piacon maximálisan eladható mennyiség. 

 
Döntés, ha egy termék több erőforrást (bj, bk…)is használ: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

= ;...;;min
ki

k

ji

j
ii a

b
a
b

TT
MAX

 

 
Döntés, ha több termék (Ti, Tj, Tk) használ egyetlen erőforrást: 
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T MINMIN

⋅−⋅−
= , majd 
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>>  (fedezetmaximalizáló stratégia esetén) és TiMIN
 a Ti termék piaci minimumát 

jelöli. Ez az eljárás értelemszerűen módosítva alkalmazható több termék, illetve árbevétel-
maximalizáló stratégia esetén is. 
 
II. Árbevétel–költség–fedezet–nyereség (ÁKFN) struktúra 
 
Az ÁKFN-struktúra részei: 
N = Á – Kö = Á – (Kp + Kf) = F – Kf 
 
A rezsitényező: 

Kpe
KprR = , amiből Kpr = R · Kpe és Kp = (1+R) · Kpe 

 
A költségváltozási tényező: 

Kö
Kp

=δ  

 
Adott nyereség eléréséhez szükséges árváltozás, illetve volumenváltozás: 

1−+
=

∗

Á
KöNp  és 1

*

−
−
+

=
KpÁ
KfNv  ahol N* az elérendő nyereség, a többi elemet a jelenleg 

aktuális ÁKFN-struktúrából vesszük. 
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III. Önköltségszámítási feladatok 
 
Az általános költségek költségváltozási tényezői: 

üák
KprÜ

Ü =δ  és 
vák
KprV

V =δ  

 
Az összes költség felbontása: 
Kö = Kp + Kf = Kpe + Kpr + Kf = Kpe + KprÜ + KprV + KfÜ + KfV = közvetlen ktg + üák + vák 
 
Az önköltség összetevői: 
önktg = Kpe + (rÜ + rV) · (a pótlékolás alapja) = sz.önktg + rV · (a pótlékolás alapja) 
 
 
IV. Átfutásiidő-számítás 
 
Naptári átfutási idő kiszámítása: 

E
tÁtf

hT
tÁtfTá ekek +
=

′⋅
+

=
η

  

 
Technológiai átfutási idők párhuzamos és soros műveletkapcsolásnál: 
Átfp = Σti + (n – 1) · tf és Átfs = Σti · n 
 
Naptári hasznos időalap: 

hT ′ = N · mSZ · mÓ · gSZ 

 

 
V. Készletgazdálkodási feladatok 
 
Napi átlagos készletfelhasználás: 

N
Fd =  

 
Az optimális rendelési mennyiség: 

QOPT H
SF ⋅⋅

=
2  

 
Az i-dik alkalommal megrendelendő mennyiség: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= ∑

−

=

1

0
;min

i

k
kOPTi QFQQ  

 
Az első rendelési pont: 

L
d

bQR −
−

= 0
1  ahol Q0 = induló raktárkészlet, b = biztonsági készlet tonnában 

Az Ri rendelési pont, kivéve az utolsó tételt: 

L
d

mQR i
i −

+
= −1  ahol m = az előző rendelésből fel nem használt készletmennyiség  
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Az utolsó tételnél: 

L
d

bQR −
+

= −Ω
Ω

1  mert a végén el kell fogyasztani a biztonsági készletet is. 

 
Átlagkészlet kiszámítása: 

MIN
MINMAX nnnn +

−
=

2
 

 
Készletforgási sebesség kiszámítása: 

s = 
f
1

 = ( )nF /
1

 

 
Az újságárus modellben az utolsó megrendelt egység eladási valószínűsége: 

MLMP
MLP
+

≥  

 
 
VI. Beruházás-gazdaságossági számítások 
 
Statikus megtérülési idő kiszámítása évente azonos hozamok esetén: 

N
Bts ∆

=   

Évenként eltérő hozamok esetén a teendőket a vonatkozó feladatok megoldásánál közöltük. 
 
k éves nettó jelenérték számítása h évig tartó beruházási időszakkal: 
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