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Preambulum 

A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény (a 
továbbiakban: THE törvény) 2. § értelmében 2021. augusztus 1. napjától a Tokaj-Hegyalja 

Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű céljainak megvalósítása és a 
KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében 
a Tokaj-Hegyalja Egyetem - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány 
tulajdonába adja. A THE törvény értelmében tehát 2021. augusztus 1. napjától az Alapítvány a 
Tokaj-Hegyalja Egyetemnek az alapítói, tulajdonosi és fenntartói jogainak gyakorlója. Az 
Alapítvány 2021. július 2. napján tartott kuratóriumi ülésén elhatározta (6/2021. (07.02.) számú 
határozat) a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. létrehozását, amely 
a piacorientált vagyonelemek kezelését végzi, egyben a Tokaj-Hegyalja Egyetem üzemeltetését 
is ellátja. 

Általános rendelkezések 

I.1. A szabályzat célja 
A Tokaj-Hegyalja Egyetem Önköltségszámítási Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 
részletesen szabályozza a Tokaj-Hegyalja Egyetem és tagintézményei (Tokaj-Hegyalja 

Egyetem Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium és Tokaj-
Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium), alap- és esetleges vállalkozási tevékenysége keretében végzett tevékenységek 
(termelő, szolgáltató, értékesítő) tényleges közvetlen és közvetett önköltségének a 
meghatározását, továbbá a Szabályzat alapján biztosított az önköltségszámítás belső és külső 

ellenőrizhetősége. 
Az Egyetem tevékenységeinek elkülönítése, megfelelő besorolása az önköltségszámítás során 
nyerhető információkon alapul. A tevékenységek magukban foglalják az Egyetem Alapító 
Okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai 
ellátását elősegítő további tevékenységeket. 
 

I.2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységének 
foglalkoztatottjára. 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem által végzett összes tevékenységre, a 
termékértékesítésre, a szolgáltatásnyújtásra és az eszközlétrehozásra egyaránt. 
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I.3. Alapfogalmak 

Költség: a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. A 
költségekkel a tevékenységek, belső folyamatok hatékonysága jellemezhető. 
Kiadás: pénzeszközök felhasználása, pénzkiadás. 
Ráfordítás: az adott időszakban kibocsátott termékek és nyújtott szolgáltatások bekerülési 
értéke. 
Költségszámítás: az a folyamat, melynek keretében az Egyetem méri, hogy az általa végzett 
tevékenység, nyújtott szolgáltatás, előállított termék értékben kifejezve mennyibe kerül. A 
költségszámítás tárgya bármilyen tevékenység (termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás) lehet. A 
költségszámítás tipikusan kétlépcsős folyamat, melyben először a felmerült költségeket 
összegyűjtik, megfelelő csoportokba rendezik, majd elszámolják a költségviselőkre. 
Önköltségszámítás: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés vagy 
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annak folyamata alatt, vagy annak befejezése után 
megállapítható a termék vagy a szolgáltatás várható, illetve tényleges önköltsége. Az 
önköltségszámítás adatokat szolgáltat a saját előállítású eszközök, szolgáltatások előállítási 
értékének meghatározásához, az önköltségének tervezéséhez, megfigyeléséhez, mely alapján a 
szakmai alapfeladatokon túl végzett tevékenységek körében megállapíthatóvá válik a 
haszonszerzési cél fennállása. 
Önköltségszámítás egysége: az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegysége. 
Önköltség (egységköltség): az önköltségszámítás tárgyának létrehozása érdekében felmerült 
erőforrás felhasználások az önköltségszámítás egységére jutó pénzben kifejezett értéke. 
Kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely 
tevékenység végzésének, termék vagy szolgáltatás létrehozásának tervezett vagy tényleges 
erőforrásigényét számba veszi, összegzi, esetenként méri annak eredményességét. 
Az önköltségszámítás kalkuláció formái: Az önköltségszámításnak a következő formái 
ismertek: 

• előkalkuláció, az előzetes önköltség számítása, 
• közbenső kalkuláció, a termelés közbeni önköltség számítása, 
• utókalkuláció, az utólagos önköltség számítása. 

Az előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy 
szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt határozza meg az Egyetem valamely termék 
(szolgáltatás) előállítása során – a műszaki és technológiai előírások betartása mellett – 

felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét, és ebből az érvényben lévő árak, díjtételek 
alkalmazásával kiszámítják az előállítandó termékek (szolgáltatások) terv szerinti önköltségét. 
Előkalkulációt kell készíteni minden rendszeresen, illetve nem rendszeresen végzett 
tevékenységre. 

A közbenső kalkuláció a termelés (szolgáltatás) folyamatában – annak egyes fázisait 
követően – informál a költségek alakulásáról. 
Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a termelés, vagy 
szolgáltatásnyújtás befejezése után, a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége 
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és értéke alapján határozza meg az Egyetem az eszköz, termék, termékcsoport, szolgáltatás, 
stb. tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét. 

Az utókalkuláció képezi a következő évi termékárak, szolgáltatási díjtételek megállapításának 

egyik alapját. 
 

Költségviselő: a költségszámítás tárgya. Az önköltségszámítás tárgya a termék, szolgáltatás, 
megrendelés, teljesítmény, amelynek önköltségét meg kívánja az Egyetem határozni. 
Költséghely: a költség felmerülésének a helye, döntően szervezeti egységek, általában 
területileg, fizikailag lehatárolt területi egység (tanszék, intézet, kar, osztály, műhely, stb .). A 

költséghelyeken felmerült költségek a felmerülésük időpontjában általában nem rendelhetők 
közvetlenül termékekhez, szolgáltatásokhoz, így közvetlen költségnek nem minősíthetők. Ezen 
költségek egy része a termelő tevékenyéggel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatba hozhatók, az 
egyes kalkulációs egységekre elszámolhatók, ráoszthatók. 
Költségnem: a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat az 
egységes számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki. 

Közvetlen költség: az a költség, amely felmerülése időpontjában specifikusan és mérhetően, 
közvetlenül hozzárendelhető a költségszámítás egy meghatározott tárgyához, a 

költségviselőhöz. 
Közvetett (általános) költség: az a költség, amely az előbbiek szerint nem rendelhető hozzá a 
költségszámítás tárgyához. Ezeket a költségeket elsődlegesen a felmerülésük helyén, a 
költséghelyeken gyűjtik össze, utólag rendelhetők a költségviselőkhöz. 
Vetítési alap: természetes mértékegység, amely valamely költség felosztásához kapcsolódik, 
pl. hallgatói létszám, teljesített óraszám. 
Közvetlen önköltség, bekerülési érték: a közvetlen önköltség a termék, szolgáltatás, saját 
előállítású eszköz meghatározott mennyiségi egységének előállítására fordított, az előállítással 
bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő költségek összege. 

A közvetlen önköltség, bekerülési érték körébe tartoznak azok a költségek, amelyek 

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének 
megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül 
felmerültek, 
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre 
(termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 

Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a 
költségek képezik, amelyek 

a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, 
továbbá 

c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 

Az előállítási költségek között kell elszámolni – és így a bekerülési (előállítási) érték részét 
képezi – az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az 
idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá 
a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját 
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előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 
Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és 
egyéb általános költségeket – az eszközértékelés alapjául szolgáló – közvetlen önköltség nem 

tartalmazhat. 

 

I.4. Önköltségszámítás időhorizontja 

Előkalkuláció: 

• Előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a 
termelés, a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt meg kell határozni valamely 
termék (szolgáltatás) előállítása során felhasználható erőforrások mennyiségét és ebből 
a tervezett vagy tényleges értékadatokkal az előállítandó termék (szolgáltatás) 
önköltségét. 

• Az elkészített előkalkuláció előre tájékoztatja a döntéshozókat a felhasználandó 
erőforrások értékéről, az alkalmazandó technológia költségvonzatairól, a gazdasági 
döntés várható költségkihatásairól, gazdaságosságáról és jövedelmezőségéről. Az 
előkalkuláció adatainak ismeretében, ha szükséges és lehetséges, akkor változtatni kell 
az alternatív erőforrásokon, be kell avatkozni a különböző gyártási eljárásokba (pl. 
oktatás-szervezési kérdésekbe), dönteni kell a termelés, szolgáltatás nyújtás 
megindítása vagy elvetése mellett. 

• Az előkalkuláció számításának alapja lehet normatív (standard költségszámításon 
alapuló), azaz az erőforrásigényeket és azok árát az előállítandó termék és szolgáltatás 
paramétereiből analitikusan levezető, vagy összehasonlító adat, amely a megelőző 
időszak, vagy hasonló termék, szolgáltatás tényleges kalkulációján alapul és 
tartalmazza azokat a módosításokat, amelyek az ismert változásokból, különbségekből 
meghatározhatók. 

• A felsőoktatásban az előkalkuláció alapjaként értelmezhetjük a képzés operatív 
tantervét, amelyből az oktatás humán és egyéb infrastrukturális erőforrásigénye 
meghatározható pl. a standard költségszámítás módszertana alapján. Az előkalkuláció 
elvégezhető részletes, tételes számításokkal (műveletenként meghatározva a költségek 
standardok szerinti nagyságát és a felosztásuk módját), illetve összevontan, ún. 
különbözeti kalkulációval (hasonló vagy rokon termék meglévő kalkulációjához 
viszonyítva a szerkezeti eltéréseket). 

• Előkalkulációt a termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási döntések meghozatala előtt 
kell elkészíteni, mert a várható önköltség ismeretében alakítható ki a termék vagy a 
végzett szolgáltatás ára, illetve mérlegelhető, hogy az adottságként kínálkozó ár – 

képzések esetében a Korm. rendelet szerinti költségkeret – figyelembevételével a 

tevékenység gazdaságosan megvalósítható- e. 

• Az Egyetemen új képzést indítani, kutatási tevékenységet, megbízást vállalni kizárólag 
előkalkulációval alátámasztva lehetséges. 
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Közbenső kalkuláció:  

Az egyes folyamatok befejezését és a tényleges önköltség meghatározását megelőzően 
elvégzendő tevékenység. A hosszabb átfutási idejű munkák során szükséges, amelynek 
keretében egyrészt az előkalkuláció ellenőrzése, valamint az eltérések feltárása és elemzése 
történik meg, amely vezetői beavatkozások alapjául szolgál. 

Utókalkuláció: 
Az Sztv. rögzített szabályok alapulvételével az utókalkulációt – a saját teljesítményekre 
(eszközökre, szolgáltatásokra) – a jelen Szabályzat szerint meghatározott kalkulációs 
módszerek szerint a mérlegben való értékelés alapjául szolgáló önköltség (mérlegbe beállítható 

érték = közvetlen önköltség) szintjéig, illetve a teljes önköltségre vonatkozóan egyaránt ki 
kell dolgozni. 

Az előző pontban meghatározott önköltség adatok mellett, egyéb kalkulált értékek 
meghatározása is szükséges lehet, amelyek közül ki kell emelni az ágazati finanszírozási 
elveket figyelembe vevő kalkulációt, amelynek során a képzések finanszírozásának alapjául 
szolgáló képzés bekerülési értéket kell meghatározni. 

 

I.5. Az önköltségszámítással szemben támasztott követelmények 

 

Kellő időben adjon jelzést az önköltség várható, illetve bekövetkezett alakulásáról: 
• vegye figyelembe a feltételek változását, 
• kevés, illetve szükséges mértékű idő- és munkaráfordítással készüljön el, 

• az adatok gyorsan álljanak rendelkezésre, 
• érvényesüljenek a kalkulációs alapelvek: 

o költségviselő képesség elve, 

o közvetlen költségként való elszámolás elsődlegessége, 
o költség valódiság elve, 

o költség teljesség elve, 

o következetesség elve, 

o a bevételek és kiadások elkülönítése témaszám-rendszer kialakításával és a 
gazdasági események feladatnak megfelelő témaszámra igazolásával bizonylati 
elv érvényesülése, 

o kontroll-lehetőség és gyakorlat (egyeztetés a főkönyvi adatokkal). 

 

Az önköltségszámítással szembeni lehetséges elvárások: 
• a számviteli jogszabályok előírásaival legyen összhangban, 
• az időtényező, az előzetes önköltségszámítás, kalkuláció a tevékenység megkezdése 

előtt álljon rendelkezésre, az utókalkuláció a következő döntések meghozatala előtt 
készüljön el, 

• számoljon a fizetőképes kereslet igényeivel, lehetőségeivel is. 
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I.6. Az önköltségszámítás tárgya 

 

• Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. 
• Az önköltségszámítás tárgya az a termék, vagy szolgáltatás (teljesítmény), amelynek 

önköltségét ki kell számítani, amelyről a kalkuláció készül. Az önköltségszámítás 
mindig az önköltségszámítás tárgyának természetes mértékegységére vonatkozik. 

• Az önköltségszámítás tárgyához bármely természetes mértékegység választható, pl: fő 

(hallgató), darab, méter, négyzetméter, munkaóra, gépóra, stb. 
• Az önköltségszámítás tárgya független attól, hogy az adott tevékenységet az Egyetem 

alaptevékenységként vagy alaptevékenységgel összefüggő kiegészítő tevékenységként 
végzi. Egy feladat több tevékenységet is magában foglalhat, így egy adott feladathoz 
az önköltség számítás tárgyaként több kalkulációs egység is kapcsolódhat. 

• Az Egyetem kalkulációs egységek meghatározásánál a következő szempontokat veszi 
figyelembe: 

o a termelési folyamatban előállított egy-egy terméket (körét a jelenleg 

érvényben lévő Kereskedelmi Vámtarifa /VTSZ/, az Építményjegyzék /ÉJ/ 
tartalmazza), 

o a termelési folyamatban előállított termékcsoportot, 
o egy-egy szolgáltatást. 

o A kalkulációs egységeket az Sztv., valamint a hatályos Áfa-törvény előírásainak 

betartása érdekében VTSZ, ÉJ szerint be kell sorolni. 

A termék, mint kalkulációs egység: A termék a termelési folyamatban létrejött olyan tárgy, 
amely szükséglet kielégítésére alkalmas, vagy alkalmassá tehető. A termék készültségi fok 
alapján lehet: 

a) befejezetlen termék, 
b) félkész termék, 
c) késztermék. 

A befejezetlen termék, vagy termelés az Egyetem egységein belül további megmunkálásra 
váró termék, vagy azok összessége. A befejezetlen termék (termelés) kategóriába csak azon 
termékek sorolhatók, amelyek már legalább egy számottevő munkaműveleten 
keresztülmentek, de kibocsátásra alkalmas termékekké még nem váltak, befejezésük további 
élő- és holtmunka ráfordítást igényel. 

Félkész termék minden olyan termék, amelyen egy teljes megmunkálási folyamatot 

elvégeztek, félkész termékként raktárra vették, azonban készterméknek nem minősíthető. 

Késztermék az a termék, amely az intézménynél valamennyi – előírás szerinti – 

megmunkálási folyamaton átment, megfelel a vonatkozó szabványoknak (előírt műszaki 

feltételeknek), és a raktár minőségi ellenőrzés után ténylegesen átvett és az arról szóló 
bevételezési jegyet kiállította, a terméket nyilvántartásba vette. 

Termékcsoport, mint kalkulációs egység: A termékcsoport egy gyártási ághoz tartozó 
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rokontermékek összessége olyan közös ismérvekkel, amelyek alapján nem lényegesen eltérő 
költségigényük egyenértékszámokkal, vagy más hasonló kalkulációs módszerekkel 
kifejezhetők. 

o Termékcsoportot képző közös ismérv lehet az azonos alapanyag, azonos kiviteli mód, 
minőség, stb. 

o Önköltségszámítás szempontjából a termékcsoport olyan egyedi termékek összessége, 
melyek egyedi költségráfordításait utókalkulációval nem lehet meghatározni. 

Szolgáltatás, mint kalkulációs egység: A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az 

Egyetem a következőket: 

a) megrendelő részére végzett szolgáltatások, 
b) társüzemi szolgáltatások, 

c) saját vállalkozásban végzett beruházások. 
 

II. Kalkulációs költségtényezők 

 

II.1. Kalkulációs séma 

A kalkulációs egységek közvetlen költségét az Egyetem az alábbiak szerint határozza meg: 

Kalkulációs egység közvetlen költsége = 

     + közvetlen anyagköltség 

     + közvetlen bérköltség 

     + közvetlen bérek járulékai 

     + előállítási külön költség 

     + egyéb közvetlen költség 

Szűkített önköltség = közvetlen önköltség + üzemi általános költség 

Teljes önköltség = szűkített önköltség + igazgatási, egyéb általános költség 

 

II.2. Kalkulációs tényezők tartalma 

Közvetlen anyagköltség és igénybe vett szolgáltatások költsége: 

A kalkulációs egység előállítása érdekében felhasznált anyagok beszerzési áron számított értéke 
a közvetlen anyagköltség. 

 

Anyagköltségek és igénybe vett szolgáltatások körébe kell sorolni az előállítás során 
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felhasznált: 

o szakmai anyagokat (nyers- és alapanyag, segédanyag, fűtőanyag), 
o egy éven belül elhasználódó szakmai eszközöket, 
o kommunikációs anyagokat és a kisértékű tárgyi eszközöket, 
o üzemanyagot, 
o egyéb anyagot (tisztítószerek, vegyszerek, stb.), 

o energiát (gáz, villamos energia, távhő és melegvíz). 
• Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált készletérték számolható el. 

• A közvetlen anyagköltség meghatározásához a nyers- és alapanyagokat az 
anyagféleségek pontos meghatározásával kell az utókalkulációs lapon felsorolni. 

• A fűtőanyag és energia akkor lehet különálló költségtényező, ha a szolgáltatás 
nyújtásához, a termék előállításához, a gyártmány előállításához szükséges mennyiség 
pontosan meghatározható, a fűtőanyag és energia felhasználása méréssel vagy 
megbízható számításokkal alátámasztható. 

A kalkulációs egység közvetlen anyagköltségét csökkenteni kell: 

o fel nem használt és visszavételezett anyagok, 

o a termelés, a tevékenység, szolgáltatás során keletkezett és bevételezett hulladékok 
értékével. 

• A hulladék olyan anyagmennyiség, amely az utalványozott és kiadott anyagok 
kiszabása, méretre vágása, megmunkálása közben keletkezik. 

• Mind az előkalkulációban, mind az utókalkulációban az anyagköltség összege mellett 
a nyers- és alapanyagok felhasználásának bruttó és nettó mennyiségi adatait is fel kell 

tüntetni. 
• A tovább felhasznált saját termelésű készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen 

kell számításba venni. 

• A szolgáltatások közvetlen költségei: az igénybe vett szolgáltatások, alvállalkozói 
teljesítések díja, belföldi, külföldi kiküldetés... 

 

Közvetlen személyi juttatások költsége: 

Közvetlen személyi juttatások költségeként kell kimutatni a kalkulációs egység előállítása 

érdekében felmerült, kifizetett személyi juttatások összegét. 

Közvetlen személyi juttatásként kell elszámolni: 

• a rendszeres személyi juttatásokat, 
• a nem rendszeres személyi juttatásokat, 
• külső személyi juttatásokat. 

Mind az előkalkulációban, mind az utókalkulációban a személyi juttatásokon kívül, a bérek 
számfejtésének alapjául szolgáló munkaidőt (tanóra, normaidő vagy ténylegesen eltöltött idő) 
is fel kell tüntetni.  
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Munkaadókat terhelő járulékok közvetlen költsége: 
Közvetlen személyi juttatások járulékai között számolandók a személyi juttatások után a 
munkaadót terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, továbbá minden olyan adók módjára 
fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell 
megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől). A kalkuláció készítésekor az időszakra 
érvényes törvényi előírásokat kell figyelembe venni. 
 

Előállítási külön költség 

Az előállítási költségek közé tartoznak az előállításhoz közel álló általános költségek arányos 
összegei is, amelyek az adott termékre, szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők 
segítségével elszámolhatók. 

Ilyen költségek: 

• a gépkezelők, és gépkiszolgálók közvetlen személyi juttatásként el nem számolt 
összege, 

• a gépek (termelő berendezések) üzemeltetési költségei, a gépek (termelő 
berendezések) energiaköltségei, a termelési célt szolgáló és közvetlen 
anyagköltségként el nem számolt anyagok (gőz, gáz, sűrített levegő, víz, stb.), 

• a gépek (termelő berendezések) értékcsökkenési leírása, 
• a terméket gyártó, szolgáltatást nyújtó üzem általános költsége. 

 

Egyéb közvetlen költség (kiadás) 

Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségként kell kimutatni a 
kalkulációs egységre elszámolható közvetlen egyéb költségeket (pl. szállítási költségek, 
pénzügyi műveletek költségei, stb.). 

 

Üzemi általános költség 

Az üzemi általános költségek közé tartoznak a tevékenységre el nem számolható olyan 
költségek, amelyek egy-egy területileg elhatárolható költséghelyen merültek fel, de 
elszámolásuk időpontjában nem állapítható meg, hogy melyik tevékenységet terhelik. 

 

Igazgatási és egyéb központi általános költség 

Az igazgatási költségek közé elsősorban az igazgatás személyi és anyagi jellegű ráfordításai 
tartoznak. A teljes önköltség a termék, a tevékenység egysége szűkített önköltségének és a rá 
jutó, a rá osztott igazgatási, egyéb általános központi költségnek az együttes összege. 
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Terv szerinti értékcsökkenés közvetlen költsége 

A kalkulációs egység előállítása érdekében közvetlenül felhasznált eszközök terv szerinti 
értékcsökkenésének összege. 
 

III. A közvetett kiadások (költségek) elszámolásának és 
felosztásának a módja 

III.1. Az önköltségszámítás módszere 

Az önköltségszámítás módszerei lehetnek 

a) osztókalkuláció 

• egyszerű, 
• egyenértékszámos 

b) pótlékoló kalkuláció. 
 

Az osztókalkuláció során a befejezett termelés (nyújtott szolgáltatás) összes költségét elosztva 
az elkészült termékek mennyiségével kapjuk meg az önköltséget. Általában ott alkalmazható, 
ahol csak egyfajta termékeket vagy termékcsoportot gyártanak, vagy egyfajta szolgáltatást 
(csoportot) nyújtanak. 
 

o Egyszerű osztókalkuláció: A mennyiségi egységre jutó önköltség az összes költség 
és mennyiség hányadosaként kapható meg. Egyszerű osztókalkulációval lehetséges 
meghatározni például az Egyetem egyes helyiségeinek bérbeadásához tartozó 

önköltséget. 
o Egyenértékes osztókalkuláció során a bizonyos tulajdonságokban (méret) eltérő, 

de egyébként azonos technológiával előállított termékek esetén alkalmazandó. Az 
azonos termékek együttesen egy termékcsoportot alkotnak. Első lépésként a 
termékeket „közös nevezőre” kell hozni, amelyet vezérterméknek neveznek. A 
termelés mennyiségét ebben a vezértermékben kell kifejezni. A vezértermékre 
átszámított termelés mennyiségét egyenértékszámokkal lehet megvalósítani. Az 
egyenértékszám azt fejezi ki, hogy adott kalkulációs tényező esetében az adott 
termékfajta a vezértermék erőforrás igényéhez képest, mekkora erőforrás igényt 
támaszt. Egyenértékes osztókalkuláció alkalmazandó például a fénymásolással, 
sokszorosítással kapcsolatos önköltségek megállapításához. 

 

Amikor többféle terméket, eltérő technológiával állítanak elő, vagy többféle szolgáltatást 
nyújtanak, akkor a költségek egy része nem számolható el közvetlenül a termékre, 
szolgáltatásra. A pótlékoló kalkuláció olyan eljárás, amely segítségével a költséghelyeken 
összegyűjtött költségeket valamilyen vetítési alap segítségével hozzárendelésre kerül a 

költségviselőkhöz. A vetítési alap lehet valamilyen naturália (például gépóra, munkaóra, tömeg, 
terület, létszám), de lehet pénzértékben kifejezhető (például közvetlen anyagköltség, közvetlen 
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bérköltség) is. A felosztandó költség és a vetítési alap hányadosa eredményezi a pótlékkulcsot.  
 

Az Egyetem által nyújtott, különböző költségtérítéses szolgáltatások esetében, az önköltség 
meghatározásához pótlékoló kalkuláció alkalmazandó. 
 

Pótlékoló kalkuláció esetén az önköltség meghatározásának folyamata a következő: 
• a közvetlen költségek elszámolása a kalkulációs egységekre a felhasználás pillanatában, 
• a felosztandó költség összegének meghatározása, 
• a vetítési alap összegének, mennyiségének meghatározása költség helyenként, 
• a pótlékkulcs kiszámítása, 
• a termékre, tevékenységekre, szolgáltatásokra eső általános költség meghatározása. 

 

III.2. Főbb tevékenységek kalkulációja 

III.2.1. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek 

• A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 46. §- a következő költségviselési 
formákat határozza meg a felsőoktatási képzésekben: 

o magyar állami ösztöndíjjal támogatott, 
o magyar állami részösztöndíjjal támogatott, 
o önköltséges hallgató. 

• A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a magyar 

állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének a felét az állam, az 
önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. 

• Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben 
résztvevő hallgató lehet magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott, függetlenül 
annak munkarendjétől. 

• Kalkulációs egység: Az önköltségszámítás egy kalkulációs egysége az egy 

finanszírozási formán (állami ösztöndíjas / állami részösztöndíjas / önköltséges) belüli 
valamely képzési szinten (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés, 
mesterképzés, mester tanár, szakirányú továbbképzés, doktori képzés…) belül 
beazonosítható szak. 

• A kalkulációs egységeknek az önköltségét az alábbi költségelemek kalkulációs 
egységek közti allokációja határozza meg: 

o az oktatók és kutatók bértömegének és járulékainak az oktatási 
tevékenységre fordított aránya: 

- a személyi költségeket a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített 
tényleges oktatásra fordított óraszám alapján szükséges a képzésekre 
elszámolni, 

- a Neptun tanulmányi rendszer szerinti tanóra és a normatív óradíj 
(elszámolóár) szorzataként kell meghatározni az adott órateljesítményre 
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jutó személyi jellegű költséget, 
- normatív óradíjként az oktatói – kutatói, - tanári kategóriánként számított 

előző évi átlagbér összege veendő figyelembe. 
• A normatív óradíj és a tényleges órateljesítmény alapján számított személyi költség és 

a kalkulációs időszakban ténylegesen felmerülő személyi költség különbözetét 
tanszékenként meg kell határozni, és önálló kalkulációs tételként szükséges a 
képzésekre felosztani. 

o az oktatást segítő alkalmazottak személyi jellegű költségeit adott intézeten 

belül a képzések között 50 % számított hallgatói létszám arányában és a 
fennmaradó 50% statisztikai állományi létszám alapján kell szétosztani, 

o oktatáshoz közvetlenül hozzárendelhető tevékenységek kiadásainak 
felosztása számított hallgatói létszám alapján 

o oktatáshoz közvetlenül hozzárendelhető dologi kiadások (dologi keret, 
intézet gazdálkodás terhére elszámolt, intézeti, tanszéki költségek) 
felosztás számított hallgatói létszám alapján, 

o oktatáshoz közvetlenül hozzárendelhető eszközök értékcsökkenési 
leírásának felosztása a számított hallgatói létszám alapján, 

o számítástechnikai szolgáltatások felosztása 50 % számított hallgatói 
létszám arányában és a fennmaradó 50% statisztikai állományi létszám 
alapján kell szétosztani, 

o oktatást támogató adminisztratív személyzet, üzemeltetési, fenntartási, 
központi költségek felosztása az adott évi gazdálkodási egységenkénti 
költségvetésben meghatározott vetítési alapok szerint. 

 

III.2.2. Költségtérítéses oktatás, továbbképzés 

Az önköltséget megállapítani előkalkulációval kell. Az előkalkuláció készítése képzésenként, a 

képzést meghirdető, lebonyolító szervezeti egység feladata. 

A képzési félévet, illetve az oktatás befejezését követően a tényleges bevételi és kiadási adatok 
ismeretében a lebonyolítónak utókalkulációt kell készíteni 

 

III.2.3. Alaptevékenység keretében végzett kutatási és egyéb szerződéses tevékenység 

A megbízásos/szerződéses munkák az Egyetem és a külső megbízó közötti szerződésen 
alapulnak. 

A kalkulációt a témavezető készíti el, az illetékes szervezeti egységvezető hagyja jóvá. A 
kalkulációt a szerződés időtartamára, amennyiben az egy évnél hosszabb, akkor üzleti évekre 
bontva kell elkészíteni. A vállalt feladat befejezését követően a tényleges teljesítések 
ismeretében a gazdálkodó szervezeti egységnek utókalkulációt kell készíteni. 
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III.2.4. Az Egyetem helyiségeinek, területeinek, létesítményeinek bérbeadása 

Az önköltséget megállapítani előkalkulációs módszerrel kell.  

Az előkalkulációt a bérbeadást megelőzően kell elkészíteni. 

A helyiségbérlethez kapcsolódó közüzemi díjakat, ahol ezek pontos mérése biztosítható, akkor 

a felmerült költségek tovább számlázása tényleges önköltségen történik. 

A bérbeadás esetén a közvetlen önköltség tartalmazza a szolgáltató által számlázott értéket és a 

felmerült közvetlenül hozzárendelhető költségeket. 
 

III.2.5. Tudományos és egyéb rendezvények 

A tudományos és egyéb rendezvények lebonyolításához az előkalkulációt a rendezvényt 
lebonyolító szervezeti egység készíti el és küldi meg a Gazdasági Főigazgatónak a rendezvény 
lebonyolítása előtt. Az utókalkulációt a rendezvény lebonyolítását követően, az utolsó 
kiadásokat is magában foglaló, a keretállásról megküldött kimutatás kézhezvételét követő 
hónap 15. napjáig el kell készíteni és meg kell küldeni a Gazdasági Főigazgatónak. 

 

III.2.6. Mezőgazdasági és különféle egyéb szolgáltatások díjai 

Itt kell kimutatni:  

- a mezőgazdasági szolgáltatásokkal  

- üdülés térítéssel  

- kereskedelmi szálláshely értékesítéssel  

- szabadidős sporttevékenységekkel 

- egyéb díjakkal kapcsolatos kiadásokat. 

Az előkalkulációt az illetékes szervezeti egységek készítik üzleti évenként és 
szolgáltatásonként, a szolgáltatás megkezdése előtt és küldik meg a Gazdasági Főigazgatónak. 
Az utókalkulációt a szolgáltatás lebonyolítását követően, az utolsó kiadásokat is magában 
foglaló, a keretállásról megküldött kimutatás kézhezvételét követő hónap 15. napjáig el kell 
készíteni és meg kell küldeni a Gazdasági Főigazgatónak. 
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III.2.7. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció díjai 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó beszerzésekre, 
szolgáltatásokra, építési beruházásokra kiírt pályázatok dokumentációjáért fizetendő térítési díj 
összegének megállapításához előkalkulációt kell készíteni. Az előkalkuláció készítése és 
jóváhagyása a pályázati kiírást kezdeményező egység vezetőjének feladata. Az előkalkulációt 
meg kell küldeni a Gazdasági Főigazgatónak.  

 

III.2.8. Közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének 
megállapítása 

A költségtérítés pontos összegét az adatszolgáltatást megelőzően, az adatszolgáltatást nyújtó 
szervezeti egységnek kell meghatározni. 
 

III.2.9. Közvetített szolgáltatások és tovább értékesítési céllal beszerzett eszközök,  

Az Egyetem által vásárolt és harmadik személlyel (megrendelővel) írásban kötött szerződés 
alapján a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában 
továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatások és beszerzett eszközök értéke.  

 

III.2.10. Értékesítések 

Hallgatói jegyzetek: 

A saját előállítású jegyzet értékesítése esetén az ár megállapítása utókalkulációval történik. A 
jegyzetellátást végző szervezeti egység jegyzetenként, az igények felmérését követően készíti 
el a jegyzetet, melynek árát a tényleges kiadások ismeretében utókalkulációval állapítják meg. 
A jegyzetkészítéssel kapcsolatban felmerült szerzői, szerkesztői és lektori díjat a szolgáltatások 
közvetlen költségei között kell szerepeltetni, amennyiben kifizetésük számla ellenében történik. 
Ellenkező esetben a személyi jellegű kifizetések között kell kimutatni. Az utókalkulációt a 
Gazdasági Főigazgatónak meg kell küldeni. 

 

III.2.11. Mezőgazdasági termék-előállítás 

A mezőgazdasági termék-előállítás esetén az önköltségszámítás tárgya: 

• növénytermesztésnél: a telephelyenkénti és növénycsoportonkénti (búza, kukorica stb.) 
önköltségi ár kiszámítása 100 kg termésmennyiségre.  

• állattenyésztésnél: az 1 kg élőtömeg gyarapodásra jutó közvetlen önköltségének 
megállapítása szintén telephelyenként és állatonként (juh, pulyka stb.). Ezt követően 
számolható ki az egyes korcsoportok élőtömegének teljes és egységre jutó költsége.  

Az önköltségszámítás alkalmazott módszere az egyszerű pótlékoló kalkuláció.  



 

16 

 

A tárgyévet követő év előkalkulált (terv) önköltségét a tárgyévi utókalkulált önköltségi 
árból (tényleges önköltség) kiindulva, az árváltozások figyelembevételével kell kiszámolni. 

 Az elő és utókalkuláció elvégzéséhez fontos a felosztandó költségek elosztási 
arányszámának meghatározása. Ez a növények esetében normaóra-szükséglet alapján 
történik.  

A termék előállítást végző szervezeti egység készíti a kalkulációt évenként, mezőgazdasági 
termékenként, a mezőgazdasági termék egységnyi mennyiségére vetítve.  

Az év végi befejezetlen termelés, a mezei leltár kiszámítása. 

A mezei leltár a befejezetlen termelés, azaz a következő évi termelés érdekében felmerült 
költségek összege a tárgyévben.  

Növénytermesztés esetén a termék aratásával, állattenyésztés esetében pedig év végével ér 
véget a kalkulációs időszak.  

Az új kalkulációs időszakban rendelésre történő könyveléssel megkezdődik a következő évi 
termelés érdekében felmerülő költségek gyűjtése. A vetésterv alapján történik a költségek 
terhelése a vetéstervnek megfelelő növényrendelésre. Az év végi költségfelosztás (személyi 
jellegű költség, anyagjellegű költség, értékcsökkenés) azokra a rendelésekre történik, 
melyek érdekében már történt költségterhelés.  

Minden vetéstervben szereplő növény rendeléséről listázásra kerülnek a költségek az új 
kalkulációs időszak kezdetétől tárgyév december 31-ig. Így meghatározható a tárgyévben a 
következő évi termelés érdekében felmerült költségek összege, azaz a mezei leltár. 

 

III.2.11. Saját kivitelezésben előállított immateriális javak, eszközök és berendezési 
tárgyak 

Az Egyetem saját dolgozói által, az Egyetem infrastruktúrájának felhasználásával előállított 
immateriális javak, berendezési, felszerelési tárgyak, gépek, műszerek bekerülési értékét 
tényleges közvetlen önköltségen kell megállapítani. Az előállítási költségek közé tartoznak 
azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, az előállításhoz kapcsolódó 
általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre megfelelő mutatók, 
jellemzők segítségével elszámolhatók. Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen 
kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket - az eszközértékelés 
alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem tartalmazhat. Az előállítást megelőzően az 
előkalkulációt az előállítást végző szervezeti egységnek kell elvégeznie, majd az előállítást 
követően kalkulálnia a tényleges önköltséget. Az előállított immateriális jószág/tárgyi 
eszköz nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről az előállító szervezeti egység 
vezetőjének kell gondoskodnia. 

  





 

18 

 

Mellékletek  
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Költségtérítéses oktatás, továbbképzés és tanfolyami képzés kalkulációs adatlapja 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

A képzés típusa: ………………………………………………………………………………  

A képzés megnevezése:…………………………………………………………………………  

A képzés időtartama:……………………….-tól……………………….-ig  

Időszak, melyre a kalkuláció készül:…………………………………….  

Várható / Tényleges bevétel:  

Létszám: ……………………fő 

Térítési díj: …………………Ft/fő/félév  

Bevétel összesen: …………………… Ft/félév  

Tervezett/Tényleges kiadások:  

1. Személyi jellegű kifizetések: …………………….. Ft  

1.1. Alkalmazásban állók …..……………Ft  

 Fő .…………………..  

1.2. Megbízási, egyéb díjak: ..…..…………..Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: …………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: ………………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak: …...……………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: …………………… Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  
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5. Befektetett tárgyi eszköz költségei: ..………………….. Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Egyéb közvetlen költségek: …………………… Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen (1+2+3+4+5+6) .………………….. Ft  

7. Általános költségek: …………………… Ft  

 7.1. Egyetemi rezsi: .. ….………….Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen: ……….……………Ft/félév  

Dátum: 20……év…..…………hó ….nap  

 ………………………………      ………………………… 

 aláírás        gazdasági főigazgató 

  



 

21 

 

Kutatási és egyéb szerződéses tevékenységek kalkulációs adatlapja 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

A szerződés típusa:  

 Szerződéses tevékenység    Kutatási szerződéses tevékenység  

A tevékenység megnevezése:…………………………………………………………………..  

A szerződés időtartama:……………………………….-tól…………………………….. –ig. 

Várható / Tényleges bevétel: 

Szerződés szerinti nettó bevétele: ………………….Ft  

Fizetendő ÁFA: ………………….Ft  

Bruttó bevétel összesen: ………………….Ft  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ………………….Ft  

1.1. Alkalmazásban állók ..…………………Ft  

 Fő .………………… 

1.2. Megbízási, egyéb díjak: ………………….Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: ………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: …………………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után: .…..…..…………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ..…………………Ft 

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: ………………… Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  



 

22 

 

 

5. Befektetett tárgyi eszköz költségei: ..……………….. Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Egyéb közvetlen költségek: ………………….Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen (1+2+3+4+5+6+7) …..………………Ft  

7. Általános költségek: ………………… Ft  

 7.1. Egyetemi rezsi: .. ..……………….Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen: . …………………Ft  

Dátum: 20….év …………hó ……….nap  

         ………………………… 

          aláírás 
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Ingatlan bérbeadásának kalkulációs adatlapja 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

Az ingatlan megnevezése:……………………………………………………………………. 

Időszak, melyre a kalkuláció készül:……………………-tól……………………………..-ig.  

Várható / Tényleges bevétel: 

Nettó bevétele: ………………….Ft  

Fizetendő ÁFA: ………………….Ft  

Bruttó bevétel összesen: ………………….Ft  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ………………….Ft  

1.1. Alkalmazásban állók . ………………Ft  

 Fő …………………..  

1.2. Megbízási, egyéb díjak: .………………..Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: ………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: .…….…………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után: ..……...…………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ..…………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: ………………… Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

5. Befektetett tárgyi eszköz költségei: …..…………….. Ft  
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Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Egyéb közvetlen költségek: …………………. Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen (1+2+3+4+5+6) ..……………….. Ft 

7. Általános költségek: .………………… Ft  

 7.1. Egyetemirezsi: …..…………….. Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen:  

 …...………………Ft  

Dátum: 20….év ……………hó…….nap  

         ………………………… 

          aláírás 

  



 

25 

 

Tudományos és egyéb rendezvények kalkulációja 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

Rendezvény megnevezése: …………………………………………………………………….  

Rendezvény időtartama: ……………………………………………………………………… 

A rendezvény bevétel:  

Bruttó részvételi díjak bevétel: ……………… Ft  

Fizetendő áfa: ………………Ft  

Nettó bevétel: ………………Ft  

Egyéb bevételek: ………………Ft  

Összes Nettó bevétel: ……………… Ft  

Tervezett kiadások:  

1. Személyi jellegű kifizetések: ………………Ft  

1.1. Alkalmazásban állók: ….……………… Ft  

 Fő: ………………….  

 Havi bér: ………………… Ft  

 Alkalmazás időtartama: …….év ……hó…..nap- …….év……hó ……nap  

1.2 Megbízási, egyéb díjak: …………………. Ft  

2. Személyi kifizetések járulékai ………………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség ………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Alvállalkozó díja .…………….. Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  
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5. Egyéb szolgáltatás jellegű kiadások ………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Befektetett tárgyi eszköz beszerzés ………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

7. Általános költségek: ………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen: ………………Ft  

Dátum: 20…év ……………..hó ….. nap  

         …………………………..  

 témavezető 
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Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció kalkulációs adatlapja 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése:……………………………………………………………………..  

(Időszak, melyre a kalkuláció készül:…………………….-tól…………………………...-ig)  

Várható / Tényleges bevétel:  

Nettó díj: …...……………….Ft  

Áfa összege: .…………………. Ft  

Bevétel összesen: ……………………Ft/év  

…………………………Ft/egység  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ..………………….Ft  

1.1. Alkalmazásban állók …..………………Ft  

 Fő .…………………….  

1.2. Megbízási, egyéb díjak: …..………..……..Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: ..… …..…………..Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: …………………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után: ……..……………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ..….….…………..Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: .….………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  
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5. Befektetett tárgyi eszköz költségei: ……...……………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Egyéb közvetlen költségek: .…….……………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen(1+2+3+4+5+6) …………………..Ft  

7. Általános költségek: …………………..Ft  

 7.1. Egyetemi rezsi: …………………..Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen:…………………Ft/év …………………Ft/egység  

  

Dátum: 20…..év ….…………hó….nap  

          ………………………… 

           aláírás 
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A közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapítására 

vonatkozó kalkulációs adatlap 

Előkalkuláció 

Utókalkuláció 

Szolgáltatás megnevezése:……………………………………………………………………..  

(Időszak, melyre a kalkuláció készül:…………………….-tól…………………………...-ig)  

Várható / Tényleges bevétel:  

Nettó díj: …...……………….Ft  

Áfa összege: .…………………. Ft  

Bevétel összesen: ……………………Ft/év  

…………………………Ft/egység  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ..………………….Ft  

1.1. Alkalmazásban állók …..………………Ft  

 Fő .…………………….  

1.2. Megbízási, egyéb díjak: …..………..……..Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: ..… …..…………..Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: …………………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után: ……..……………Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ..….….…………..Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: .….………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  
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5. Befektetett tárgyi eszköz költségei: ……...……………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

6. Egyéb közvetlen költségek: .…….……………Ft 

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

  

Közvetlen költségek összesen(1+2+3+4+5+6) …………………..Ft  

7. Általános költségek: …………………..Ft  

 7.1. Egyetemi rezsi: …………………..Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen:…………………Ft/év …………………Ft/egység  

  

Dátum: 20…..év ….…………hó….nap  

………………………… 

           aláírás 
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Hallgatói jegyzet előállítás utókalkulációja 

Szerző:………………………………………………………………………………………… 

Cím:…………………………………………………………………………………………… 

Terjedelem:……………………………………………..  

Példányszám:…………………………………………… 

Eladási ár:…………………………..Ft/db  

Kiadások:  

1. Személyi jellegű kifizetések: .…………………. ..Ft  

 1.1. Alkalmazásban állók …………………… Ft  

 Fő ……………………  

 1.2. Megbízási, egyéb díjak: ……………………Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok: …………………… Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók …………………… Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után: ..…………………. Ft  

3. Közvetlen anyagköltség: ……………………Ft  

 (papír, festék, stb.)  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költségei: ………………..….. Ft  

 - Szerzői díj: …………………… Ft  

 - Szerkesztői díj: …………………… Ft  

 - Lektori díj: …………………… Ft  

 - Nyomdaköltség: .…………………… Ft  

 - Szállítási költség: ..………………….. Ft  

5. Egyéb közvetlen költségek: ..……….………….Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
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Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen: ..…….…………….Ft  

Dátum: 20…..év….………….hó…..nap  

         ………………………………… 

 aláírás 
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Állattenyésztési termék előállítás kalkulációs adatlapja 

A termék:  

Állat: …………………… Fajta:…………………. Mennyiség:……………… 

Várható / tényleges bevétel/termék időszak: ……………….…..-tól…………………….-ig  

Nettó bevétel: …..………………Ft  

ÁFA összeg: ..…………………Ft  

Bevétel összesen: 1 egységre (db, t, q, kg): ……………Ft/egység  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: .………………….Ft  

1.1. Alkalmazásban álló órabére szerint (kutató, technikus, Laboráns, fizikai dolgozó stb.) 
..……………….Ft 

1.2. Megbízási, egyéb díjak  

(szerződés alapján) ..……………….Ft 

2. Munkaadókat terhelő járulékok ………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: .………………..Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után ..……………….Ft  

3. Közvetlen anyagköltség …………………..Ft  

 3.1. Szaporítóanyag ..……………….Ft  

 3.2. Alomanyag ……………….. Ft  

 3.3. Takarmány …………………Ft  

 3.4. Állatgyógyszer … ………………Ft  

 3.5. Egyéb anyag …………………Ft  

4. Segédüzemi költségek . …………………Ft  

 (üzem és kenőanyag, alkatrész-és javítási anyagok)  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

5. Egyéb közvetlen költségek: . …………………Ft 

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
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Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen: (1+2+3+4+5) . …………………Ft  

6. Általános költségek . …………………Ft  

 6.1 Egyetemi rezsi: …………………Ft 

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen: …. ………..Ft/egység  

Dátum: 20…év..…………..hó ……nap  

          ………………………… 

 aláírás 
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Növénytermesztési termék előállítás kalkulációs adatlap 

Az értékesített termék:  

Növény:……………… Fajta:………………… Mennyiség:……………………  

Várható / tényleges bevétel: ………………………..…….-tól,…………….………………-ig 

Nettó bevétel: ..…………………Ft  

Fajtahasználati díj: …………………..Ft  

ÁFA összege: ………………….Ft  

Bevétel összesen: 1 egységre (db, t, q, kg):  

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ………………….Ft  

 1.1. Alkalmazásban álló órabére szerint (kutató, technikus, laboráns, fizikai dolgozó stb.) 
………………….Ft  

1.2. Megbízási, egyéb díjak (szerződés alapján) ………………….Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok ………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: ………………….Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után ………………….Ft  

3. Közvetlen anyagköltség …………………..Ft  

 3.1. Vető-, szaporítóanyag ………………….Ft  

 3.2. Műtrágya, szerves trágya,  

 talajjavító anyag ………………….Ft  

 3.3. Növény védőszer …………………..Ft  

 3.4. Egyéb ….………………Ft  

4. Segédüzemi költségek ……………………Ft (üzem és kenőanyag, alkatrész-és javítási anyagok)  

5. Egyéb közvetlen költségek: ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  
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Közvetlen költségek összesen: (1+2+3+4+5) ……………………Ft  

6. Általános költségek ……………………Ft  

 6.1 Egyetemi rezsi: ….………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Kiadások összesen: …………..Ft/egység  

Dátum: 20….év ………..…hó .….nap  

          ………………………… 

aláírás  
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Saját kivitelezésben előállított immateriális javak, eszközök, berendezési tárgyak teljes 
önköltsége 

 

Termék megnevezése: 

Gyártott termék mennyisége: 

Tervezett/Tényleges kiadások (egységre vetítve)  

1. Személyi jellegű kifizetések: ………………….Ft  

 1.1. Alkalmazásban álló órabére szerint (kutató, technikus, laboráns, fizikai dolgozó stb.) 
………………….Ft  

1.2. Megbízási, egyéb díjak (szerződés alapján) ………………….Ft  

2. Munkaadókat terhelő járulékok ………………….Ft  

 2.1. Alkalmazásban állók után: ………………….Ft  

 2.2. Megbízási, egyéb díjak után ………………….Ft  

3. Közvetlen anyagköltség …………………..Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

4. Szolgáltatások közvetlen költsége ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

5. Egyéb közvetlen költségek: ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
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Összesen:  

 

6. Értékcsökkenési leírás közvetlen költsége: ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

Közvetlen költségek összesen: (1+2+3+4+5+6) ……………………Ft  

7. Általános költségek ……………………Ft  

Költség megnevezése Összeg [Ft] 
  

  

  

  

  

  

Összesen:  

 

 Kiadások összesen: …………..Ft/egység  

Dátum: 20….év ………..…hó .….nap  

          ………………………… 

aláírás  


