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2. példa:  Műveleti kalkuláció a termesztéstechnológiában 

1. A technológia és a műveleti kalkuláció jelentése 

A technológia az egyes műveletek (munkaművelet) sorozatából épül fel kronológikusan, azaz 

időrendi sorrendben. A műveletei kalkulációban kalkuláljuk a naturális mennyiségeket: 

munkaóra, gépi műszakóra, anyagmennyiség és az azokhoz tartozó költségeket: 

munkabér,segédüzemi költség, anyagköltség. 

A technológiát, és az abban szereplő műveleti költségeket egy ún. műveleti munkalapokon 

kalkuláljuk az előző kultúra letermésétől a jelenlegi kultúra termesztésének végéig. 

2. A technológia és a műveleti kalkuláció jelentése 

Egy munkaművelet kalkulációja (műveleti kalkulációja) a következőkből épül fel (ahogy a 7. 

oldolon lévő munkalapon is látszódik): művelet neve, ideje, művelet technológiában kalkulált 

mennyisége, művelet óranormája,élőmunka menniysége és költsége, gépi munka mennyisége és 

költség, anygfelhasználás és költsége. 

2.1. Óranorma 

Óranorma = óránként kalkulált teljesítmény, pl. 1 ember 1 óra alatt mennyit teljesít (pl. 60 kg/óra 

szedési norma).  

Munkabér egységára (pl. minimálbér: 800 Ft/óra), összesen bér: munkamennyiség x 

egységköltség. 

2.2. Segédüzem 

A segédüzem egy összetett költség, amelyben a gép üzemanyag költsége + gépvezető 

munkabére + gép értékcsökkenése, javítási költsége, műszaki vizsgája van benne. A 

segédüzem lehet traktorüzem (ebben az erőgép és a munkagép költsége tartozik), lehet teherautó 

üzem (pl. szállítás). 

A munkalap „k” oszlop az erőgép és a munkagép tervezett egy műszakóra költsége. A művelet 

költségét („l” oszlop) a felhasznált óramennyiség és az egységköltség szorzataként kapjuk. 

2.3. Anyagfelhasználás és költsége 

Azoknál a műveleteknél, ahol anyagfelhasználás is van, pl. palántázás, anyagszükségletet is ki 

kell számolni: az anyag egységköltsége x felhasznát anyag mennyisége. 
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2. példa:  Műveleti kalkuláció a termesztéstechnológiában 

3. Műveleti munkalap másik oldala 

Csak azokat a sorokat töltjük ki, amelyeken szereplő költségek a kalkulációnkban felmerülnek! 

3.1. Kézi és gépi munkák havi, dekád bontásban 

A felső táblázatban az egyes hónapokhoz tartozó időszükségleteit összegezzük kézimunka és 

erőgép tekintetében az első lapon kalkulált időmennyiségek alapján. 

3.2. Anyagfelhasználás költsége 

A második táblázatban az anyagokat csak értékben, ezer forintban kell összesített módon 

feltüntetni - az első lapon kalkuláltak szerint („r” oszlop). Ebben a táblázatban azonban olyan 

költségek is szerepelnek, amelyeket csak egy évre kalkulálunk, pl. fűtési költség. 

3.3. Önköltségszámítás 

Az önköltséget fajlagos költségnek is nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a termelési költséget    

egységnyi    felületre    és    egységnyi     termésre     kalkuláljuk. Az önköltség a közvetlen 

anyagköltséget, közvetlen bérköltséget, közvetlen bérek járulékait, egyéb közvetlen költségeket, 

főágazati általános költséget és a központi irányítás költségét tartalmazza. 

3.3.1. Önköltségszámítás egységnyi felületre, egységnyi tömegre 

Az önköltségszámítási táblázat három oszlopból áll. Az első oszlopban a teljes költséget, a 

másodikban az egy négyzetméterre jutó költséget, a harmadik oszlopban az egy kg-ra jutó 

költséget kalkuláljuk. 

3.3.2. Közvetlen-, szűkített önköltség számítása 

A 3. táblázat 1. sorába az előző táblázat 12. sorának összegét (összes anyagköltséget) vezetjük át. A 

2. sorba az előző oldalon szereplő összesített bérköltség kerül. A 3. sorban a bérköltségek járulékait 

számoljuk ki az aktuális adótörvénynek megfelelően. Az 5. az amortizációs költség 

kalkulációjának sora. Itt egy évre jutó értékcsökkenést számítunk úgy, hogy a növényház 

bekerülési értékét szorozzuk az értékcsökkenési leírási kulccsal. Ez üvegház esetében 3%, 

fóliaháznál 14,5 %, például 10 millió Ft bekerülési értékű fóliaház értékcsökkenése (14,5 % 

leírási kulcs miatt): 1,45 millió Ft/év. A fenntartási költség sorát a vizsgált vállalkozás 

adatai alapján töltjük ki. Amennyiben a növényházi termesztés igénybe vesz gépi munkát 

és/vagy szállítást, akkor a 6-7 sor kitöltése szükséges. A 9. sorba a külső szolgáltatás költsége 

kerül, pl. ha a szaktanácsadó a tiszteletdíja pontosan tudható, hogy az mennyivel terheli a 

vizsgált kultúrát. A 11. sorban összesítjük a közvetlen költségeket (első 10 sor összege. A főágazati 

általános költséget (17. sor) a közvetlen költség arányában terheljük a kultúrára, kb. 10 %-ot.  
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2. példa:  Műveleti kalkuláció a termesztéstechnológiában 

3.3.3. Teljes önköltség számítása 

Amennyiben a vállalkozás több főágazatot is tartalmaz, akkor a 15. sor (gazdasági 

általános költség) is kitöltésre kerül, ennek értéke 5-6 % (vagyis a közvetlen költség 5-6 %-a). 

A 16. sor a 11+13+15. sorokat összegzi, ez adja a főtemék teljes költségét. A fentiek szerint 

minden költséget egy mégyzetméterre és 1 kg termésre is levetítünk (2.-3. oszlop). A jobb alsó 

cella a legfontosabb információ, hiszen az megadja egy kg zöldség tényleges önköltségét. 

 

PÉLDA 

A következő példa egy 1 ha-on növényházban termesztett paprika kultúra 

termesztéstechnológiájának modelljét mutatja be. Ez a példa csak csak egy konkrét vizsgált 

vállalkozásra vonatkozik. Minden termesztőnek ez alapján kellene kiszámítani a a saját 

technológigiájának megfelelően a munkaműveleteket és konkrét ráfordításainak 

figyelembevételével a termesztés költségét és önköltségét. 

A műveleti munkalap kalkulációi az 5. leckében ismertetett termelési költségek kiszámítását 

mutatják be. 
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Műveleti munkalap első oldala 
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