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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.), valamint az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 
követelményeit figyelembe véve a Janus Pannonius Múzeum (továbbiakban: Múzeum) az 
Önköltségszámítási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza 
meg. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ alapján a 
gazdasági szervezetnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait 
a Janus Pannonius Múzeum (továbbiakban: Múzeum) vonatkozásában a Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (továbbiakban: Elszámolóház) látja el. 

Fentiekre tekintettel az Elszámolóház Önköltségszámítási Szabályzata 
keretszabályzatként kötelezően alkalmazandó a Múzeumra, jelen szabályzat célja pedig az, 
hogy a keretszabályzatot a Múzeum intézményi sajátosságainak megfelelő, de a 
keretszabályzattal nem ellentétes szabályozással egészítse ki. 

A Szabályzat kialakításánál figyelembe vett jogszabályok 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.), 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.), 
- 4/2013. (1. 11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről (továbbiakban Áhsz.) 
- 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról 
- 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban Ávr.) 
- 2011. ev1 CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

1. 
Általános rendelkezések 

1. Az önköltségszámítással kapcsolatos követelmény: 

Az önköltségszámítással szembeni követelmények a következőkben foglalhatók össze: 

- az önköltségszámítás során az adatok kellő időben rendelkezésre álljanak, 
- azok megbízhatóak és könnyen áttekinthetőek legyenek, 
- biztosítsa a könyvvitel számára a megfelelő adatbázist, 
- adattartalma és információáramlása szabályozott legyen. 

Ezeket a követelményeket a kalkulációs alapelvek gyakorlatban történő megvalósításával 
lehet biztosítani. 

A kalkulációs alapelvek a következők: 

A kalkuláció során alkalmazott alapelvek: 

1.1. Költségokozat elve: a termékelőállítással, szolgáltatásnyújtással kapcsolatban 
felmerült költségeket a számviteli, könyvviteli elszámolás során olyan értékben kell 
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kimutatni, amely érték ténylegesen az adott termékelőállítással, szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatban merül fel, azaz minden kalkulációs egységre csak annyi költséget szabad 
elszámolni, amennyi az előállításával kapcsolatosan ténylegesen felmerült és azzal ok
okozati összefüggésben van. 

1.2. Költségvalódiság elve: az elszámolások során minden költséget csak egyszer lehet 
elszámolni a megfelelő főkönyvi számlán. 

1.3. Közvetlen költségelszámolás elsődlegessége: 

Minden költséget -ha lehetséges -közvetlen költségként kell elszámolni, mert ez 
biztosítja legjobban az önköltség kiszámítása során a tényleges terhelések elvének 
érvényesülését. 
Azokat a költségeket, melyeket a felmerülés időpontjában tudni lehet, hogy konkrétan 
mely tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan merültek fel, közvetlenül az adott 
feladathoz tartozó, tevékenységkóddal ellátott szakfeladathoz tartozó 7-es főkönyvi 
számlára kell könyvelni. Míg azokat a költségeket, melyeket felmerülésük időpontjában 
nem tudni, mely szakfeladattal, mely tevékenységgel kapcsolatban merülnek fel, - a 
számlarendben részletezett, - megfelelő 6-os .főkönyvi számlára kell könyvelni. 

1.4. Költségteljesség elve: 

A költségszámításnak a szervezet egészére és a mérleg elkészítését megelőzően 
ismertté vált költségeket érint 
ő gazdasági eseményekre ki kell terjednie. Valamennyi költséget figyelembe kell venni 
lehetőleg integrált adatfeldolgozás segítségével, egyszeri adatfelvitellel, kiszűrve a 
halmozódást 
A költségvetés tervezésekor az előző évi adatok alapján elkészített utókalkuláció ad 
iránymutatást a Múzeum kiadásainak tervezésekor, valamint az egyes szolgáltatások, 
termékértékesítések bevételeinek tervezéséhez. ·Abban az esetben, ha a tervezett 
tevékenység előző évben nem volt, a tervévi költségvetésben szereplő kiadások alapján 
kell a tevékenység önköltségét megállapítani. 

1.5. Következetesség elve: egy költségvetési éven belül csak egy féle kalkuláció 
alkalmazható. 
Módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha közbenső kalkuláció nem készül. A 
kalkulációt ebben az esetben is a költségvetési év egészére kell alkalmazni. 

1.6. Költségviselő képesség elve: a közvetett költségeket a nyújtott szolgáltatás, termék 
előállítás során a költség-haszon számítás függvényében kell számlázni. A termék 
előállításból, szolgáltatásnyújtásból származó bevételnek minden esetben el kell érnie a 
rá fordított kiadásokat. 

2. A kalkuláció formái az elkészítés időpontja szerint 

Az önköltségszámítás időpontja: A tevékenység jellegétől függően, lehetőség szerint a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően kerül sor az önköltségszámításra. 

Az önköltségszámítás - kalkuláció formái: 
- az előkalkuláció (előzetes önköltség), 
- a közbeeső kalkuláció (termelés közbeni önköltség), 
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- az utókalkuláció (utólagos önköltség). 

a) Az előkalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a tevékenység, a 
szolgáltatás megkezdése előtt szervezetünk meghatározza a műszaki és technológiai 
előírások betartása mellett felhasználható anyagok, igénybe vehető szolgáltatások, 
valamint a munkavállaló bérének és járulékának arányos mennyiségét, és ebből az 
érvényben lévő árak és díjtételek, valamint személyi jellegű ráfordítások 
figyelembevételével kiszámításra kerül az előállítandó termék, tevékenység, 
szolgáltatás terv szerinti önköltsége. 
Előkalkulációt lehet készíteni minden olyan tevékenységre, amelynek 
költségkihatása van. 

b) A közbeeső kalkuláció az a tevékenység, amely a tevékenység, szolgáltatás 
folyamatában - annak egyes fázisait követően - informál az eszköz (termék), 
szolgáltatás önköltségének alakulásáról. A közbeeső kalkuláció tevékenység 
befejezése előtt, a kalkulációs időszak közben ellenőrzési és beavatkozási célból 
készített önköltségszámítás. Általában a hosszabb átfutási idejű, több termelési 
vertikumban, munkafázisban részt vevő termékek önköltségének meghatározására 
és a szükséges beavatkozó intézkedések meghozatalának alátámasztására szolgáló 
számítás. 
Közbenső kalkuláció az a tevékenység, amellyel a tevékenységfolyamat közben -
időszakonként -meghatározzák a szolgáltatás önköltségét. 

c) Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel az eszköz (termék), 
szolgáltatás befejezése után a ténylegesen felhasznált anyagok, igénybe vett 
szolgáltatások, valamint a munkavállaló bérének és járulékának arányos mennyisége 
és értéke alapján meghatározzuk az eszköz, tevékenység, vagy szolgáltatás 
tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét. 

Az önköltségszámítás módszere a pótlékoló kalkuláció. 

A költségkigyűjtésen alapuló pótlékoló kalkuláció.keretében: 
- a saját előállítású beruházásra, 
- az alaptevékenység, valamint 
- a szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység 

keretében végzett tevékenységre, előállított eszközre vagy nyújtott szolgáltatásra kivételezett 
anyagok és a ráfordított munkaidő bizonylataiból, illetve az azokból készített feladások adatai 
alapján kell megállapítani a közvetlen költségeket (kiadásokat). 
Az általános (közvetett) költségeket pedig az igénybevételt kifejező mutatók alapján, 
pótlékolás útján kell az egyes tevékenységekre, szolgáltatásokra, saját előállítású 
eszközökre felosztani. 

Kalkulációs időszak: a tevékenység, szolgáltatás folytatásának időintervalluma. 

3. A Szabályzat célja 

A költségvetési szerveknek az Számv. tv. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján el kell 
készíteniük az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. 
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Az Áhsz. 50. § (3) bekezdése a szabályzat elkészítéséhez a következőket írja elő: 

A szabályzatot a rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén 
kell elkészíteni. 
Ebbe a rendszeresen végzett termékértékesítésbe vagy szolgáltatásnyújtásba tartoznak a 
következő esetek: 

• az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adómentes termékértékesítés, 
• szolgáltatásnyújtás; 
• az eszközök saját előállítása is. 

Jelen Szabályzat a Múzeum önköltség megállapítására vonatkozó részletes szabályokat 
foglalja magában. 

A Múzeum jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített, önkormányzati 
feladatait közérdekből, haszonszerzés nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények 
és feltételek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása és felügyelete 
mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben, közfeladat ellátási kötelezettséggel, 
éves - az irányító szerv által jóváhagyott - költségvetés alapján végzi. 

A Szabályzat elkészítésének célja, hogy a jogszabályi előírásoknak eleget téve, a Múzeum 
sajátosságaihoz, adottságaihoz, körülményeihez igazodva meghatározza az 
alaptevékenység, valamint a szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenysége keretében: 

- előállított eszközök, 
- nyújtott szolgáltatások 

tényleges önköltségének, továbbá a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
költségtérítés pontos összegének meghatározására irányuló tevékenységet. 

A Szabályzat célja továbbá, hogy alapul szolgáljon az önköltség számítás külső és belső 
ellenőrzéséhez. 

A Múzeum működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az 
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért az igazgató felel. 
Az önköltségszámítás feladata, hogy az 5 (6, 7) számlaosztályban rögzített költségekről 
adatokat szolgáltasson saját előállítású eszközönként, tevékenységenként, valamint 
szolgáltatásonként. 

Az önköltség megállapítása biztosítja az egységre jutó költség, illetve ráfordítás 
megállapítását, a közvetett és közvetlen költségek elkülönült számbavételével a teljes 
önköltség, a nyereség vagy veszteség meghatározását. 

Alaptevékenység: az a tevékenység, amely a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező 
jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a 
költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására 
használhatja. Az alaptevékenység nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 
Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységre is 
hasznosíthatja. 

Vállalkozási tevékenység: az a tevékenység, amely haszonszerzés céljából, 
államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő 
tevékenység. 
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A Múzeum a szabályzatkészítés időszakában vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért a 
vállalkozási tevékenység önköltség számítására vonatkozó előírásokat ezen szabályzat nem 
tartalmazza. 
Az önköltségszámítási szabályzat részletesen szabályozza a Múzeum alapító okiratában 
meghatározott alaptevékenység keretében elvégzett tevékenységek és nyújtott 
szolgáltatások tényleges közvetlen és közvetett költségének meghatározását. 

4. A Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, módosításáért felelős személyek, a 
Szabályzat hatálya 

A számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítésért és az elkészült 
számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért az Elszámolóház mindenkori 
igazgatója a felelős. 

A számviteli politika részét képező Szabályzat tervezetének elkészítéséért, tartalmáért, a 
változtatásra vonatkozó javaslattételért, aktualizálásáért az Elszámolóház gazdasági 
vezetője és a Múzeum igazgatója a felelős. 

A Szabályzat módosítására akkor van szükség, ha azt a Számv. tv., az NGM rendelet, és az 
Áhsz előírásai indokolják, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben 
változás következik be. A módosítást a módosítási igény felmerülésekor azonnali hatállyal, 
de legalább a jogszabályban előírt határidőben kell végrehajtani. 

Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 11/2012. (11.24.) rendelet értelmében az önállóan működő 
intézményeknél az ingatlanok bérbeadásával és a használatának átengedésével kapcsolatos 
jogokat az intézmény vezetője véleményének kikérését követően a gazdálkodás 
lebonyolítását végző önállóan működő és gazdálkodó intézmény (azaz az Elszámolóház) 
vezetője gyakorolja. 
Az ingatlanok bérbeadása során, a bérleti díjak meghatározásának az alapja a pontosan 
elkészített önköltségszámítás. 

Tekintettel arra, hogy az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézményeknél, így 
a Múzeumnál nincs megfelelő szakértelem az önköltségszámítások elvégzésére, az 
Elszámolóház látja el ezen feladatot a Múzeum vonatkozásában. 

A Múzeum biztosítja a szükséges adatokat az Elszámolóház részére az 
önköltségszámítások elvégzése érdekében. 

II. 
Az önköltség számítási szabályzat részletes előírásai 

1. Az önköltségszámítással szembeni követelmények 

1.1. Az önköltség-számítás feladata az adatszolgáltatás: 
- a szolgáltatások értékeléséhez, az előállítási költség meghatározásához, 
- az önköltség tervezéséhez és megfigyeléséhez, 
- a gazdasági számításokhoz, 
- az egyes térítési díjak meghatározásához. 
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1.2. A tárgyévi önköltségszámításhoz az adatok a tárgyévet megelőző év zárását 
követően, legkésőbb tárgyév év február 28. napján rendelkezésre állnak. 

1.3. Az önköltségszámításhoz felhasznált adatforrásokat önköltségszámítás 
mellékleteként meg kell őrizni. 

1.4. A helyiségek önköltség megállapítása az Elszámolóház Ügyviteli és Koordinációs 
Osztály feladata a 2. sz. mellékletben található táblázat segítségével. A 
megállapított önköltséget az Elszámolóház Számviteli, Költségvetési és Kontrolling 
Osztály kontrollere ellenőrzi és aláírásával látja el. 

1.5. Az önköltségszámításhoz szükséges kiemelt kiadások és az amortizáció adatai a 
FORRÁS SQL programból hívhatóak le, melynek bizonylata az adott telephelyre 
vonatkozó lekérdezés, a bruttó bér adatokat pedig az Elszámolóház Munkaügyi 
Osztály szolgáltatja. 

2. Költségdefiníciók, alapfogalmak 

2.1. Költség 
A költség az eszköz (termék) előállítása, vagy szolgáltatás, tevékenység teljesítése 
érdekében felhasznált anyagok és szolgáltatások, valamint az eszközelőállítást vagy 
szolgáltatásnyújtást végző humánerőforrás bérjellegű ráfordításainak és járulékainak 
pénzértékben kifejezett összege. 

Felhasznált anyagoknak, igénybe vett szolgáltatásnak kell tekinteni: 
- Anyagköltség, 
- lgénybevett szolgáltatások költsége, 
- Alvállalkozói teljesítmények, 
- Értékcsökkenési leírás. 

Bérjellegű ráfordítások és járulékok: 
- Személyi jellegű juttatások, 
- Munkaadót terhelő járulékok. 

2.2. Költségnem 
A költségnem az Áhsz 16. sz. melléklete szerint rögzített egységes számlatükör 5. 
számlaosztály számlacsoportjai szerint kijelölt és meghatározott · címek szerinti 
csoportosítását jelenti a költségeknek. 

2.3. Költséghely 
A költséghely a költségek felmerülésének helye, szervezeti egység (intézmény egység, 
telephely), általában területileg, fizikailag lehatárolható területi egység. 
Az itt felmerült költségek a felmerülésük alkalmával nem számolhatók el közvetlenül az 
eszközre (termékre), vagy szolgáltatásra, tevékenységre. Felmerülésükkor közvetlen 
költségnek nem minősíthetők. 

2.4. Költségviselő 
Költségviselő az az eszköz (termék) vagy szolgáltatás, tevékenység, amelyre a költségek 
felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelynek előállítása, teljesítése 
érdekében a költségek felmerülnek. Az· egységes számlatükör 7. számlaosztályának 
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számlái tartoznak ide. Az Elszámolóház a 7. számlaosztályt a funkcionális könyvelés 
során alkalmazza, ahol a COFOG-ok költségei kerülnek kimutatásra. 

2.5. A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték 
A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték egy meghatározott menny1seg1 
egységére jutó felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások, valamint a munkavállaló 
bérének és járulékának arányos, pénzben kifejezett összege. 
Ráfordítás: az összes kiadás, ideértve azokat is, amelyek közvetett kapcsolatban vannak 
a tevékenységben. 

A közvetlen önköltség, bekerülési (előállítási) érték közé tartoznak azok a ráfordítások, 
amelyek 

a) a tevékenység végzése, a szolgáltatás nyújtás érdekében az eszközök 
(immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) előállítása, üzembe helyezése, 
bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának 
helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 

b) az előállítással, továbbá a szolgáltatás végzésével, nyújtásával bizonyíthatóan 
szoros kapcsolatban voltak, továbbá 

c) az eszközökre (termékre), tevékenységekre, szolgáltatásokra 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 szervezet (mint 
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 előállítású termék tényleges beépítésekor 
és a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

A közvetlen önköltség nem tartalmazhat: 
a) értékesítési költségeket és 
b) az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb 

általános (központi irányítás) költségeket. 

2.6. Az önköltség számítás módszere 
Az az eljárás, melynek segítségével az önköltségszámítás tárgyául szolgáló kalkulációs 
sémában a költségeket el lehet számolni. A módszer függ a termék, szolgáltatás 
jellemzőitől, sajátosságaitól. 

2.7. További fogalmak 

Az önköltség-számítás tárgya (kalkulációs egység): 
A nyújtott szolgáltatás, amelyre az önköltségszámítás készül. Az önköltségszámítás 
mindig az önköltség számítás tárgyának természetes mértékegységére vonatkozik. 

Az Elszámolóház és a Múzeum kalkulációs egységként határozza meg a következőket: 
- helyiségek bérbeadása; 
- szálláshely bérbeadása; 
- eszközök bérbeadása; 
- egyéb szolgáltatás. 

Szolgáltatás, mint kalkulációs egység: A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az 
Elszámolóház és a Múzeum a következőket: 
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- megrendelő részére végzett szolgáltatások, 
- társüzemi szolgáltatások (pl. javító, karbantartó tevékenység), 
- közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés. 

Az Elszámolóház és a Múzeum a kalkulációs egységet valamely tevékenység 
(szolgáltatás) függvényében határozza meg. lgy például az intézményeknél kalkulációs 
egységet képezhetnek az alábbiak: 

- aula; 
- terem, tanterem, díszterem, táncterem; 
- tornaterem; 
- foglalkoztató terem; 
- egyéb eszközök. 

Az Elszámolóház a helyiségek bérbeadása miatt végez számítást a rezsiköltségek, az 
amortizáció, illetve az élőmunka költségének figyelembe vételével. A számítás a bérleti 
díj megállapítása céljából történik, és az általános számítási módokat a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

A kalkulációs egységet az Számv.tv. és az Áhsz valamint az adótörvény szempontjainak 
érvényesítése érdekében kell besorolni. 

3. Az önköltség meghatározása 

Kalkulációs séma: az egyes tevékenységek, szolgáltatások önköltségnek levezetése (2. sz. 
melléklet). 
Az egyes egységek közvetlen önköltségét a következő részletességben kell kimutatni: 

a) Közvetlenül elszámolható személyi juttatások 
· 

b) Közvetlen személyi juttatásokat terhelő személyi juttatások munkaadót terhelő 
járuléka 

c) Közvetlenül elszámolható költség 
d) Egyéb közvetlen költség 
e) Előállítás külön költségei 
f) Közvetett (általános) költségek 
Együtt teljes önköltség (a+b+c+d+e+f) 

4. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek) 

Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység. Az Elszámolóháznál kalkulációs 
egységet képez: 

- valamely szakfeladat keretében ellátott egy-egy feladat, 
- megrendelésre, vagy a szervezet saját szükségletére végzett szolgáltatás, 

tevékenység, 
- egy-egy közérdekű adatszolgáltatás. 

5. A kalkulációs költségtényezők tartalma 

1. 7. Közvetlenül elszámolható személyi juttatás: 
A tevékenység, szolgáltatás érdekében felmerült, illetve kifizetett 

- alapilletmény, 
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- illetménypótlék, 
egyéb kötelező pótlék, 

- kereset-kiegészítés, jutalom, 
- egyéb költségtérítés, egyéb juttatások. 

Figyelembe kell venni a teljes- illetve részmunkaidőben foglalkoztatottak, valamint a 
nyugdíjasok és az állományba nem tartozók juttatásait is. 

1.8. Közvetlenül elszámolt személyi juttatások járuléka: 
Az előző pontban elszámolt kifizetések után teljesítendő munkáltatót terhelő járulékok. 

(Szociális hozzájárulási adó, valamint minden olyan adók módjára fizetendő összeg, 
amelynek alapja a személyi juttatás vagy a foglalkoztatottak létszáma függetlenül annak 
elnevezésétől.) 

1.9. Közvetlenül elszámolható anyagköltség: 
A kalkulációs egység terhére utalványozható anyagok (szakmai anyagok, 
kommunikációs anyagok, üzemanyag, egyéb anyag, energia: víz, gáz, áram). 
Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált anyagok számolhatók el. 

Az anyagok beszerzési árát az Elszámolóház és a Múzeum a számviteli politikájában 
lefektetett elvek szerint határozza meg. 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 kalkulációs egység közvetlen anyagköltségét csökkenteni kell: 
- a fel nem használt és visszavételezett anyagok, 

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

1.10. Egyéb közvetlen költség (kiadás): 
Az előzőekbe nem tartozó egyéb közvetlen költségek tartoznak ide. Itt kell kimutatni a 
kalkulációs egységre utalványozható közvetlen működési dologi és felhalmozási 
kiadásokat. 

1.11. Előállítás külön költségei: 
Az előállításhoz közelálló általános költségek arányos összegei, amelyek mutatók, 
jellemzők alapján feloszthatók az adott szolgáltatásra. Pl.: értékcsökkenés, üzemeltetés 
költségei (víz, áram stb.) 

1.12. Közvetett (általános) költségek: 
A kisegítő tevékenységek kiadásaiból a kalkulációs egységre jutó (ráosztott) költség. 

Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos kiadások, elszámolási, nyilvántartási rendjét a 
főkönyvi könyvelés szabályait tartalmazó számlarend írja elő. 

6. Az egyes elemekre vonatkozó szabályok 

Személyi juttatások és járulékok: a napi üzemidőre (nyitva tartás) eső munkaadói 
járulékkal növelt bruttó bértömeg 1 üzemi órára vetített összege. 
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Az önköltségszámításhoz szükséges 1 órára vetített béradatot az Elszámolóház Munkaügyi 
Osztálya szolgáltatja (az 3.1. pont tartalmának megfelelően), . melyet változatlanul kell 
szerepeltetni a kalkulációban szerepeltetni. 

A költséggyűjtéses módszer alkalmazandó a következő kiadások esetében: 
- gázenergia szolgáltatás díja, 
- áramszolgáltatás díja, 
- távhő, melegvíz-szolgáltatás díja, 
- víz-, és csatornadíjak, szemétszállítás, 
- takarítás (vállalkozóval), rovarirtás. 

A számítások alapja az előző évi teljesítés adata (kivéve személyi juttatások és járulékok). 
Az éves adatokat el kell osztani az épület alapterületével vagy a fűtött légköbméterre!. Az. így 
kapott értéket az igénybevett épületrész nagyságával kell szorozni. Az 1 négyzetméterre 
vagy 1 légköbméterre jutó éves költséget ezt követően el kell osztani a munkanpok számával 
(. kulturális intézmény esetén -249 nap, de ettől a működési napok száma intézményeként 
eltérhet, majd az egy napra eső üzemeltetési órák számával és meg kell szorozni az 
igénybevétel óraszámával. A személyi juttatások ·és járulékok tekintetében a tárgy évi 
minimálbért és szakképzett minimálbért kell alapul venni. 

Az értékbeni adatokat az Elszámolóház Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálya 
szolgáltatja. 
Tárgyi eszközök esetében az önköltség-számítás alapja az eszközökre elszámolt 
értékcsökkenés. 

Az igazgató saját hatáskörben különböző kockázati tényezők figyelembe vételével az 
előbbi számítástól eltérően magasabb önköltséget is megállapíthat. 

Az értékcsökkenés napi összegének adatszolgáltatása az Elszámolóház Számviteli, 
Költségvetési és Kontrolling Osztály tárgyi eszköz nyilvántartó feladata. 

7. A közvetett (költséghelyeken felmerült) kiadások (költségek) felosztásának módja 
Az Elszámolóház a Múzeum közvetett költségeit a Múzeum adatszolgáltatása alapján 
osztja fel. 

8. A 2. sz. melléklet kitöltéséhez szükséges számítás alapja 

ÖNKÖLTSÉG Ft /m2 vagy m3/óra: 
ÁFÁ-val növelten: 

BÉRBE ADOTT TEREM TERÜLETE: 

BÉRLÉS IDŐTARTAMA: 

........ ... .... .. . . ........... Ft 

........... . . .... ... .......... Ft 

. .. ...... . .... ............... . m2 

óra 

MINIMÁLIS BÉRLETI DÍJ = EGYSÉGNYI ÖNKÖLTSÉG (áfás) x TERÜLET x IDŐ 

Üzemidőn kívüli bérlésnél a dolgozó óradíja: 
(portás, gondnok, stb.) 
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A fenti béradatokat az Elszámolóház Munkaügyi Osztályának kijelölt munkatársa szolgáltatja 
intézményegységek telephelyeire bontva. 

9. A 3. sz. melléklet kitöltéséhez szükséges számítás alapja 

A. Vendégek tényleges éjszakái: 

B. Éjszakák arányszáma = B/A % 

C. 1 szállásra eső bruttó teljes önköltség = Bruttó közvetlen költségek összesen x C 

D. Egyéb költségek (10%) = D x  10% 

E. Karbantartási alappal növelt önköltség összege = [(D + E) I B] I 0, 75 

A kalkuláció alapját képező közvetlen költségek bizonylatai: 
- a FORRÁS SQL program főkönyvi lekérdezőben található adatok; 
- Munkaügyi Osztály által készített bértömeg kimutatás telephelyenként. 

nap 

Közvetett költségként 10%-ot kell figyelembe venni (ezek a költségek a szervezés, 
fénymásolás, adminisztráció, telefon, irodai berendezések használata, riasztórendszer stb.), 
továbbá a terem 1 órára vetített önköltségére 25%-os karbantartási és felújítási alapot kell 
számolni. 

A közvetlen és a közvetett költségek együttesen adják a teljes önköltséget, melynek 
összegtől lefelé eltérni csak közgyűlési engedéllyel lehetséges. 

A Múzeum és az Elszámolóház egy évet meghaladó bérleti szerződést kizárólag a PMJV 
Önkormányzatának Közgyűlési határozata alapján köthet. 
Az önköltségi ár feletti bérleti díj meghatározása igazgatói, illetve gazdasági vezetői 
hatáskör. 
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Ill. 
A költségek könyvviteli elszámolása 

Az eszköz előállítása, a szolgáltatás teljesítése, a tevékenység végzése során felmerült 
költségek elszámolására - szervezetünk számlarendjében rögzítetteknek megfelelően -
három számlaosztály szolgál: 

- az 5. számlaosztály a költségeket költség-nemek szerint csoportosítva tartalmazza, a 
költségek költség-nemenkénti gyűjtését szolgálja, 

- a 6. számlaosztály a közvetett költségeket tartalmazza, a költségek felmerülésének helye 
szerinti gyűjtésére szolgál, 

- a 7. számlaosztály az eszközök előállítása, a szolgáltatások teljesítése során felmerült és 
az eszközök előállításával, szolgáltatás nyújtással összefüggésben közvetlenül (valamint 
a felosztás után a közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli nyilvántartására 
szolgál. Az Elszámolóház a funkcionális könyvelés során alkalmazza a 7. számlaosztályt, 
ahol a szakfeladatok költségei kerülnek kimutatásra. 

A Múzeum esetében az Elszámolóház költségvetésében kimutatott „kiemelt üzemeltetési" 
kiadásokat telephelyenként veszik nyilvántartásba. 

IV. 
Az Önköltségszámítás bizonylati rendje 

Az Elszámolóház a Múzeum könyveit költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint 
is vezeti. 
A költségvetési számvitelben a kiadásokat kell rögzíteni kormányzati funkciónként és 
általános kiadásonként. 
A pénzügyi számvitelben a költségeket kell rögzíteni költségviselőnként (COFOG-ok) és 
költséghelyek szerint. 
A FORRÁS SQL integrált számviteli rendszer zárt egységben kezeli a bevételek és kiadások 
nyilvántartását. 
A bevételek és kiadások gyűjtése szervezeti és feladatkódokra történik. 
A FORRÁS ·saL integrált számviteli rendszerből lekérhető lista tartalmazza a feladat 
kódonkénti bevételi és kiadási tételeket, amivel az önköltségszámítás teljeskörűsége 
biztosítható. 

· 
· 

A Számv. tv. előírásai szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, 
illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, amely hatással 
van az önköltség összegének, vagy költségtartalma összetételének változására vagy kiadást 
jelent a Múzeum részére bizonylatot kell kiállítani (készíteni). 
A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad 
adatokat bejegyezni. 

A költségelszámolás bizonylatait a gazdasági esemény megtörténtének időpontjában kell 
kiállítani. A bizonylatnak meg kell felelni a bizonylattal szemben támasztott tartalmi és alaki 
követelményeknek. Kiemelt tartalmi követelményként kell figyelembe venni, hogy minden 
bizonylatot utalványozni, ellenjegyezni, érvényesíteni és ellenőrizni kell. Ennek megtörténtét 
aláírással kell dokumentálni. 
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Az önköltségszámítás alapjául szolgáló adatok forrása a FORRÁS SQL-ből lehívott 
lekérdezések, melyek megfelelnek a számviteli bizonylatok általános alaki és tartalmi 
követelményeinek, melyek az alábbiak: 

- a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 
a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 
a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a 
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a 
pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; 
a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni 
hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a 
bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, 
időszaka); 
a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a 
gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági 
művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; 
külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a 
bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; 
bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló 
bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az 
összesítés vonatkozik; 
a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 
a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 
továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 

v. 
Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatásával 

kapcsolatos költségszámítás 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll 
törvény (lnfo.tv) 29. § (3) bekezdése alapján: Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy 
dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az 
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban 
felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről 
az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. (1. sz. melléklet). 

Az lnfo tv. 5)- bekezdése alapján a költségtérítés mértékének meghatározása sórán az 
alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének 
költsége, valamint 

e) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az 
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 
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JANUS 
PANNONIUS 
MÚZEUM 

Költségtérítés önköltségének megállapítása 
- Az adatok előállításával foglalkozók időarányos személyi juttatása, 

A közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka, 
Az adatközléssel összefüggésben felhasznált papír, egyéb anyag, 
Másolási díj, amely a papírköltséget nem tartalmazza, 
A közlendő adat előállításához szükséges energiadíj, 
Számítógép használati díj, alapul véve a gép, a szoftver éves értékcsökkenési 
leírási összegét, 
Az anyagokkal, szolgáltatásokkal összefüggő, vissza nem igényelhető előzetesen 
felszámított áfa, 
Egyéb, figyelembe vehető költségek. 

VI. 
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú használata 

A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat 
elvégzésére igénybe vevő számára a Múzeum köteles térítést előírni a felhasználás, illetve 
az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. 

- A Múzeumnál a vezetékes és a mobiltelefon használat költségtérítését külön 
szabályzat tartalmazza. 

- Hivatali gépkocsi magáncélú használatát a Múzeum gépjármű szabályzata 
szabályozza 

VII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

Jelen szabályzat 2018. május 1. napon lép hatályba, ettől az időponttól a korábbi 
Önköltségszámítás szabályzat hatályát veszti. 

A szabályzat tartalmát érintő változások esetén a szabályzatot ki kell egészíteni vagy 
módosítani kell. 

Pécs, 2018. április 28. 

���I/ ..................... � ...... . 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet (Elszámoló ív) 
2. sz. melléklet (helyiség önköltség kalkulációs tábla) 
3. sz. melléklet (vendégéjszaka önköltség kalkulációs tábla) 
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1 .sz. melléklet 

ELSZÁMOLÓ ÍV 

a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez 

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtója: 

Kért közérdekű adat tartalma: ........................................................................ . 

Számlázási cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző 
személy(ek): 

Költségtérítés összege: 

1. Másolt oldalak száma: . . . .. . . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . db 

2. Oldalanként fizetendő összeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ft/oldal 
3. Költségtérítés összesen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ft 

Az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, csoportosítását végző 
személy(ek) munkaidő ráfordítását igazolom: 

.................. , 201 . . . . . . . .  „ . . . .  „ . .  . 

aláírás 

A költségtérítés összegét kiszámította: 

„„„ . .  „„ „ . . . • .  „ 201 . ................. . 

aláírás 

Amennyiben több, különböző illetménnyel foglalkoztatott személy végezte az adatok 
másolását, úgy az elszámoló ívet személyenként kell e/készíteni. 





2. sz. melléklet 

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Intézményegység neve: 

Intézményegység címe: 

Bérbeadandó helyiség megnevezése: 

Bérbeadandó helyiség mérete (m2): 

Bérbeadandó helyiség légköbméter (m3): 

Készült a 2015. év tényadatainak felhasználásával a 2016. évre vonatkozóan: 

A Hasznos alapterület (m2) 

B Fűtött tér (m3) 

e Nyitva tartási napok száma (nap) 180 

D Napi üzemidő (óra) 

E Dolgozó havi munkaóráinak száma 174 

e - kollégium esetében 250 nap 

VILLAMOS ENERGIA 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG ÁFÁVAL növelve tanterem ktg-e 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 0,00 0,00 

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG ÁFÁVAL növelve tanterem ktg-e 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 0,00 0,00 

TÁVFŰTÉS 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG ÁFÁVAL növelve tanterem ktg-e 

1 2014. évi Ft 

2=1/A 1 m3-re jutó éves Ft/m3 0 

3=2/C 1 m3-re jutó napi Ft/m3 0,00 

4=3/D 1 m3-re jutó órai Ft/m3 0 0,00 0,00 

GÁZ 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG ÁFÁVAL növelve tanterem ktg-e 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m3-re jutó éves Ft/m3 0 

3=2/C 1 m3-re jutó napi Ft/m3 0,00 

4=3/D 1 m3-re jutó órai Ft/m3 0 0,00 0,00 

ROVARÍRTÁS 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG ÁFÁVAL növelve tanterem ktg-e 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 0,00 0,00 



SZEMÉT-SZENNYVÍZ 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C/5 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 

TAKARÍTÁS - KÜLSŐ VÁLLALKOZÓVAL 

KÖLTSÉG EGYSÉG NETTÓ ÖSSZEG 

1 2015. évi Ft 

2=1/A 1 m2-re jutó éves Ft/m2 0 

3=2/C 1 m2-re jutó napi Ft/m2 0,00 

4=3/D 1 m2-re jutó órai Ft/m2 0 

PORTASZOLGÁLAT DÍJA -kizárólag üzemidőn kívüli bérlésnél! (tárgyévi) 
KÖLTSÉG 1 EGYSÉG 1 bér 

1 1 órára jutó bruttó bér I Ft 1 

Kiemelt kiadásokra vonatkozó önköltség Ft/m2/óra 

Kiemelt kiadásokra vonatkozó önköltség Ft/m3/óra 

Egyéb felmerülő költségek (10 %) 

Napi üzemidő (óra) 

Napi üzemidő kezdete 
Napi üzemidő vége 

Bérbeadandó helyiség neve: 

Bérbeadandó helyiség mérete (m2): 

Bérbeadandó helyiség légköbmérete (m3): 

A megnevezett helyiség 1 órai önköltsége: 

- üzemidőn belüli teljes önktg 

- üzemidőn kívüli teljes önktg 

Karbantartási és felújítási alappal növelt 

- üzemidőn belüli teljes önktg 

- üzemidőn kívüli teljes önktg 

helyiség 

0,00 

0,00 

0,00 

0 

0:00 

0:00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ÁFÁVAL növelve 

0,00 

ÁFÁVAL növelve 

0,00 

ÁFÁVAL növelve 

0,00 

1 
1 

2. sz. melléklet' 

tanterem ktg-e 

0,00 

tanterem ktg-e 

0,00 

tanterem ktg-e 

0,00 

ltanterem ktg-e 1 
1 01 

0 

0 

�1 



3. sz. melléklet 

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS 

„„ évre 
kollégiumi férőhelyek kihasználásának /vendégszállás/ tényleges önköltsége 

Intézményegység neve: 
Intézményegység címe: 

Kollégisták tényleges éjszakái: 

Vendégek tényleges éjszakái: 

Éjszakák arányszáma: #ZÉRÓOSZTÓ! 

nap 

nap 

Közvetlen költségek elszámolása (kiemeltek): 

Megnevezés Nettó költség Bruttó költség 
1. Villamosenergia -

2. Távhő -

3. Vízdíj -

4. Kártevőírtás -

s. Szemétszállítás -

6. Takarítás -

7. Amortizácó -

Mindösszesen: - Ft -

Egyéb költségek (10%) #ZÉRÓOSZTÓ! 

Vendégéjszaka önköltsége 

0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Karbantartási alappal növelt önköltségi ár: #ZÉRÓOSZTÓ! 

Ft 

Ft 
1 szállásra eső 

Ft 

Ft 
bruttó teljes 

Ft 
önköltség: 

Ft 

Ft 

Ft #ZÉRÓOSZTÓ! 




