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ELŐSZÓ
Az önköltségszámítás rendjére nincs kötelezően előírt forma, azt minden költségvetési szerv
tevékenysége sajátosságainak megfelelően határozhatja meg, alapkövetelmény azonban, hogy
a saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen kell értékelni. Ehhez a számlarendet és az
információs rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kijelölt kalkulációs egységekre (termékekre)
vonatkozó valamennyi mennyiségi és értékbeni adat rendelkezésre álljon a közvetlen
önköltség, illetve a kalkulációs egység önköltségének megállapításához.
Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen végzett
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás - ideértve az adómentes termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is - esetén kell elkészíteni. 1
Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját
konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a
nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a
tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg.
A költségvetési szerv nagysága, struktúrája, gazdasági tevékenysége, valamint gazdasági
stratégiája alapvetően meghatározza az önköltség-számítási szabályzat tartalmát,
részletezettségét, szerkezetét. Mindezeket figyelembe véve minden költségvetési szervnek a
saját adottságainak megfelelően kell önköltség-számítási rendjét kialakítani.
Ebben a kiadványban a számviteli követelmények betartásának figyelembevételével
dolgoztunk ki ajánlott megoldást a önköltségszámítás rendjének kialakításához.
A mintaszabályzat néhány helyen az adaptálás megkönnyítése érdekében - magyarázó,
értelmező, ajánló - leírásokat tartalmaz, melyeket nem kell beépíteni a szabályzatba. A
könnyebb felismerhetőség érdekében ezek a részek d ő l t betűvel kerültek leírásra.
Ez a kiadvány hozzájárulhat ahhoz, hogy a költségvetési szerveknél a önköltségszámítás
rendje magasabb színvonalra emelkedjen, és ezáltal jobban elősegítse a szabályszerűségi
követelmények érvényesülését.

a Szerzők
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ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
A ........................ költségvetési szerv (önkormányzati hivatal 2 a helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önköltségszámítási
szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.)
foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők
szerint határozom meg.

I.
ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA
A szabályzat hatálya kiterjed a ………………….. (költségvetési szerv megnevezése), továbbá
a településen működő …………… helyi nemzetiségi önkormányzat(ok)ra és/vagy gazdasági
szervezettel nem rendelkező ………………….. költségvetési szerv(ek)re.
A ………………. (költségvetési szerv megnevezése) önköltségszámítási szabályzata
részletesen szabályozza az alap- és vállalkozási tevékenységünk keretében előállított
eszközök, elvégzett tevékenységek, nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen önköltségének
meghatározását, valamint e szabályzat alapján biztosítja az önköltségszámítás belső és külső
ellenőrizhetőségét.
Az önköltségszámítási szabályzat az alábbi témakörökben tartalmaz előírásokat:
a) költség, önköltségszámítási alapfogalmak,
b) az önköltségszámítás tárgya,
c) a kalkulációs tényezők tartalma,
d) az önköltségszámítás módszere,
e) a munkaszámok,
f) az önköltségszámítás készítésnek időpontja,
g) az önköltségszámításához szükséges adatszolgáltatás,
h) költségelszámolás bizonylatolása,
i) az önköltségszámítás és a könyvviteli rendszer közötti egyeztetések.
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Főpolgármesteri hivatal, polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal.
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1. KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPFOGALMAK
1.1. A költség
A költség egy meghatározott cél érdekében – eszköz előállítása, szolgáltatás nyújtása –
felhasznált elő-, és holtmunka pénzben kifejezett összege.
Holtmunka jellegű költségek:
– anyagköltség,
– igénybe vett szolgáltatások értéke,
– alvállalkozói teljesítmények,
– értékcsökkenési leírás.
Élőmunka jellegű költségek
– bérköltség,
– személyi jellegű egyéb kifizetések,
– bérjárulékok.
1.2. Költségnem
A költségnem a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az
egységes számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki.
1.3. Költséghely
A költséghely a költségek felmerülésének helye (üzem, műhely, stb.), általában területileg,
fizikailag lehatárolható területi egység.
Az itt felmerült költség felmerülésének időpontjában nem számolható el közvetlenül az egyes
eszközökre (termékekre, szolgáltatásokra), így közvetlen költségnek nem minősíthető.
Ezen költségek egy része a termelő tevékenységgel (szolgáltatásnyújtással) közvetlen
kapcsolatba hozhatók, így – az e szabályzatban foglaltaknak megfelelően – az egyes
kalkulációs egységekre elszámolandóak.
1.4. Költségviselő
A költségviselő olyan termék, termékcsoport, szolgáltatás, stb., amelyre a létrehozásával
kapcsolatos költségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók.
1.5. A közvetlen önköltség, bekerülési érték
A közvetlen önköltség a termék, termékcsoport, szolgáltatás, saját előállítású eszköz
meghatározott mennyiségi egységének előállítására fordított, az előállítással bizonyíthatóan
szoros kapcsolatban lévő élő- és holtmunka pénzben kifejezett összege.
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b) Egyenértékszámos osztókalkuláció
A módszer keretében az elkészült termékek (nyújtott szolgáltatások) önköltségét úgy
határozzuk meg, hogy a kalkulációs egységenként elszámolt összes költséget osztjuk a
termelés (szolgáltatás) egyenértékszámos mennyiségével.
A módszer csak ott használható, ahol azonos alapanyagokból, azonos technológiával
különböző méretű termékeket állítanak elő.
Az egyenértékszámos osztókalkuláció alkalmazásához a ………………… termék
(szolgáltatás), mint „vezértípus” műszaki paramétereinek figyelembevételével az egyes
termékek egyenértékszámait az alábbiak szerint állapítja meg:
Termékfajta

Egyenértékszám

Az egyenértékszámok a vezértípus …………… (felhasznált anyag súlya, mérete, űrtartalma,
stb.), mint meghatározó jellemző alapján kerültek meghatározásra.
Az önköltség megállapításához a befejezett termelés költségeit osztjuk a „vezértípusra”
átszámolt termelés mennyiségével, így eredményül a vezértípus önköltségét kapjuk.
Az egyes termékfajták önköltségének megállapításához a „vezértípus” önköltségét szorozzuk
a termékfajtához rendelt egyenértékszámmal.
c) Pótlékoló kalkuláció
A módszer keretében a termelést, tevékenységet terhelő:
– közvetlen költségeket már a felhasználás pillanatában elszámolja az intézmény a
konkrét kalkulációs egységre, a kivételezett anyagok és a ráfordított munkaidő
bizonylatai, illetve az azok alapján készített feladások szerint,
– a közvetett költségeket a felmerülés helyén (költséghely) gyűjti össze az intézmény és az igénybevételt kifejező mutatók alapján, pótlékolás útján osztja fel az
egyes eszközökre, tevékenységekre, szolgáltatásokra.
A költséghelyenként kialakított vetítési alappal osztjuk a költséghelyeken összegyűjtött és a
termékekre (szolgáltatásokra) felosztandó költségek összegét, és így kapjuk meg az egyes
termékfajtákra (szolgáltatásfajtákra) elszámolható költségek összegét.
A költséghelyeken elszámolt, közvetett költségek felosztásánál alkalmazandó vetítési alapokat
e szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
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6. MUNKASZÁMOK
A munkaszám a kalkulációs egységet jelölő szám, amely a főkönyvi könyveléshez való
kapcsolódást segíti elő.
A termelés (szolgáltatás) megkezdését minden esetben a kalkulációs egységet egyedileg
azonosító munkaszám kiadása előzi meg. Termelés (szolgáltatás) nem kezdődhet meg a
munkaszám kiadása előtt.
A kiadott munkaszámokról az év elejétől kezdődően folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartást az e szabályzat 2. számú melléklete szerint meghatározott formában kell
vezetni.
A munkaszámok kialakításának rendjéért, és a folyamatos nyilvántartás vezetésért
………………………. felelős.
A kiadott munkaszámokat az adott kalkulációs egységgel kapcsolatos valamennyi bizonylaton
fel kell tüntetni.
A kiadott munkaszámokon év közben végrehajtott tartalmi, szerkezeti módosítás esetén a
munkaszámokkal dolgozó valamennyi szervezeti egység, személy részére írásban kell közölni
a változást.
A kiadott, de valamely okból törölt munkaszámokat az adott év folyamán nem lehet újra
felhasználni.
7. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA
7.1. Megrendelésre teljesített termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás
A megrendelésre teljesített termék-előállítás (szolgáltatásnyújtás) esetében a tényleges
önköltség megállapítása végett a tevékenység befejezését követő …………………… (hónap,
negyedév) ……… napjáig utókalkulációt kell készíteni.
Az utókalkuláció készítéséért ………………………. felelős.
Az elkészített utókalkuláció egy példányát át kell adni a főkönyvi könyvelés, valamint
…………………… (a meghatározott belső szervezeti egység) részére.
7.2. Saját kivitelezésű beruházások, felújítások
A saját kivitelezésben megvalósított beruházások, felújítások aktiválható értékének
meghatározásához, a beruházás, felújítás befejezését követő …………………… (hónap,
negyedév) ……… napjáig utókalkulációt kell készíteni.
Az utókalkuláció készítéséért ………………………. felelős.
Az elkészített utókalkuláció egy példányát át kell adni a főkönyvi könyvelés, valamint
…………………… (a meghatározott belső szervezeti egység) részére.
7.3. Saját termelésű készletek év égi záró állománya
A saját termelésű készletek év végi mérlegtételének megállapításához utókalkulációt kell
készíteni a tárgyévet követő ………………-ig.
Az utókalkuláció készítéséért ………………………. felelős.
Az elkészített utókalkuláció egy példányát át kell adni a főkönyvi könyvelés, valamint
…………………… (a meghatározott belső szervezeti egység) részére.
Költségvetési szerv neve
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7.4. Saját kivitelezésű befejezetlen beruházások (felújítások) év végi záró állománya
A saját kivitelezésben megvalósuló, de még befejezetlen beruházások, felújítások év végi
mérlegtételének megállapításához utókalkulációt kell készíteni a tárgyévet követő
………………-ig.
Az utókalkuláció készítéséért ………………………. felelős.
Az elkészített utókalkuláció egy példányát át kell adni a főkönyvi könyvelés, valamint
…………………… (a meghatározott belső szervezeti egység) részére.
7.5. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélra történő használatának térítési díja
Az Ávr. 63. § (1)-(2) bekezdései alapján:
A költségvetési szerv a kezelt állami vagyont magáncélra igénybe vevő számára köteles
térítést előírni a felhasználás, igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek
figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét belső szabályzatban
kell rögzíteni.
Ide sorolható pl. telefon, számítógép, egyéb eszközök, stb. magáncélú használata. Amennyiben
az intézménynél ilyen előfordul meg kell állapítani az eszköz használatának közvetlen és
közvetett költségét, amit a magánszemély felé ki kell számlázni.
Amennyiben az intézmény szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használatát
engedélyezi, meg kell állapítani a térítési díj mértékét, mely magában foglalja a közvetlen és
közvetett költségeket.
8. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS
A termelés (szolgáltatás) költségeit a tevékenység folyamán, azok felmerülésével egyidejűleg
kell az alapbizonylatokon rögzíteni. Az alapbizonylatok feldolgozása az intézmény számviteli
rendszerében a számlarendben meghatározott számlákon év közben folyamatosan történik.
Az analitikus nyilvántartás a mennyiségi adatokból számított közvetlen költségek adatait az
egyes önköltségszámítási egységekre, a 7. számlaosztály főkönyvi számláira (azon belül
munkaszámokra), a közvetett költségeket a 6. számlaosztály számláira …………………
(havonta, dekádonként) adja fel.
A költséghelyek vezetői ………………… (havonta, negyedévente) biztosítják a főkönyvi
könyvelés részére az egyes költséghelyeken elszámolt közvetett költségek kalkulációs
egységekre történő felosztáshoz szükséges, a felosztás alapját képező naturális
mutatószámokat, teljesítményadatokat.
Az adatokat a jelen szabályzat 3. számú mellékletében meghatározottak szerint kell
szolgáltatni.
Az adatszolgáltatás határideje a tárgy ……………… (hónapot, negyedévet) követő hónap
…… napja.
A közvetett költségek ……………… (havonkénti, negyedévenkénti) felosztásáról, illetve azok
kalkulációs egységekhez kapcsolódó összegéről kimutatást kell készíteni (kalkulációs
egységenként), és azt át kell adni az utókalkulációt készítő(k), valamint a főkönyvi könyvelés
részére.
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A közvetett költségek felosztásáért és a kimutatás elkészítéséért …………………… felelős.
A közvetett költségek felosztásának és a felosztásról szóló kimutatás elkészítésének határideje
a tárgy ……………… (hónapot, negyedévet) követő hónap …… napja.
A költségfelosztás ellenőrzéséért ………………………. felelős.
A kalkulációs egységekre közvetlenül elszámolható személyi jellegű ráfordításokról és azok
járulékairól havonta kell feladást készíteni.
A feladás elkészítéséért………………………. felelős.
A feladás elkészítésének határideje a tárgyhót követő hó …….
A feladás adattartalmának ellenőrzéséért ………………… felelős.
A kalkulációs egységekre közvetlenül elszámolható anyagjellegű ráfordításokról havonta kell
feladást készíteni.
A feladás elkészítéséért………………………. felelős.
A feladás elkészítésének határideje a tárgyhót követő hó …….
A feladás adattartalmának ellenőrzéséért …………………… felelős.
9. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS BIZONYLATOLÁSA
A termeléssel (szolgáltatással) összefüggő alapvető bizonylatok a következők:
–
–
–
–
–
–

munkautalvány,
készletek állományváltozási bizonylata,
személyi jellegű ráfordítások bizonylata,
értékcsökkenési leírás bizonylata,
egyéb költségek bizonylatai,
közvetett költségek felosztásának bizonylatai.

A fenti bizonylatok részletes adatállományát az intézmény bizonylati szabályzata tartalmazza.
Az önköltségszámítás bizonylatainak kiemelt alaki és tartalmi kellékei a következők:
–
–
–
–
–
–
–

a bizonylat megnevezése, sorszáma,
a bizonylatot kiállító szervezeti egység megjelölése,
a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezeti egység megjelölése,
az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
a készletmozgások bizonylatain az átvevő aláírása,
a bizonylat kiállításának időpontja,
meghatározott esetekben annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat
adatai vonatkoznak,
– a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a
gazdasági művelet okozta változások mennyiségi-, minőségi- és értékadatai.

Költségvetési szerv neve
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10. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS ÉS A KÖNYVVITELI RENDSZER
EGYEZTETÉSEK

KÖZÖTTI

Az elkészített utókalkulációk adatait a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal
egyeztetni kell.
Az egyeztetést az utókalkuláció befejezését követő ……. napon belül el kell végezni.
Az egyeztetés elvégzéséért ……………………… felelős.
Az önköltségszámítás és a könyvviteli adatok egyeztetéséről haladéktalanul tájékoztatni kell
……………………. (főkönyvelőt, gazdasági vezetőt).

II.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a szabályzat ………………………napján lép hatályba azzal, hogy jelen szabályzat
előírásait kell alkalmazni a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítések
megállapítására, valamint a I./7.5. és I./7.6. pontban megállapított díjakra is.
A ……………….. (költségvetési szerv vezetője) kell gondoskodni, hogy az
önköltségszámítási szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék,
annak tényét a szabályzat 6. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton
aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.
Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell az önköltségszámítási
szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért ………..
(költségvetési szerv vezetője) a felelős.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
jegyző (intézményvezető)
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1.számú melléklet

Kimutatás
Az egyes költséghelyeken elszámolt közvetett költségek felosztásánál alkalmazott vetítési
alapokról

Költséghely megnevezése

Alkalmazandó vetítési alap

Költségvetési szerv neve
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2.számú melléklet

Nyilvántartás
a kiadott munkaszámokról

Nyilvántartás
száma
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Termelés
(szolgáltatás)
megnevezése

Munkaszám
Munkaszám
kiadásának kelte
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4.számú melléklet
KALKULÁCIÓS SÉMA
A kalkulációs egység egy egységre vetített költségek előzetes megállapításához

Kalkulációs egység megnevezése: …………………………………………………….
Egy egységre jutó költség Ft-ban

1.

Közvetlenül elszámolható személyi juttatások

0

1.1. alapilletmények
1.2. illetménypótlékok, egyéb kötelező pótlékok
1.3. jutalom
1.4. személyi jellegű egyéb kifizetések
2.
Közvetlenül elszámolható személyi juttatások közterhei

0

2.1. alapilletmények közterhei
2.2. illetménypótlékok, egyéb kötelező pótlékok közterhei
2.3. jutalom közterhei
2.4. személyi jellegű egyéb kifizetések közterhei
2.5. egyéb
3.
Közvetlenül elszámolható anyagköltség

0

3.1. alapanyag
3.2. üzemanyag
3.3. karbantartási anyag
3.4. egyéb anyag, segédanyag
4.
Egyéb közvetlen költségek

0

4.1. értékcsökkenési leírás
4.2. egyéb igénybevett szolgáltatás
4.3. kamat költség
4.4. egyéb közvetlen költség
5.
Közvetlen önköltség (1+2+3+4)
6.
Közvetett költségek

0
0

6.1 egyéb közvetett költség
7.
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Teljes egy egységre jutó önköltség (5+6)
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6. számú melléklet
Megismerési nyilatkozat
Az önköltségszámítási szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az
abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név
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Beosztás
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Kelt

Aláírás

