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A  Kenderes  Városi  Önkormányzat  (továbbiakban önkormányzat)  önköltség  számítási
szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.), az
államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól
szóló,  módosított  249/2000.(XII.24.)  Korm.  rendeletben  (továbbiakban:  Áhsz.)  foglaltak
szerint,  valamint  a  számviteli  politikában  rögzített  alapelvek  alapján  a  következőket
határozom meg.

I.
ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, TARTALMA

Az Önkormányzat Önköltségszámítási szabályzata az alábbi intézményekre terjed ki:

- Kenderes Városi Önkormányzat
- Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Az önköltség számítási  szabályzat  célja,  hogy részletesen szabályozza  az alap,  valamint  a
szabad  kapacitást  kihasználását  célzó  tevékenysége  keretében  –  előállított  eszközök,
termékek – elvégzett tevékenységek – vagy nyújtott szolgáltatások tényleges közvetlen
önköltségének, továbbá a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés pontos
összegének meghatározására irányuló tevékenységet. Az önköltség számítási szabályzat
célja  továbbá,  hogy  alapul  szolgáljon  az  önköltség  számítás  külső  és  belső
ellenőrzéséhez. Az önkormányzat, illetve az intézményei vállalkozási tevékenységet nem
végeznek!  Az  önköltség  számítás  feladata,  hogy  az  5,  7,  számlaosztályban  rögzített
kiadásokról  (költségekről)  adatokat  szolgáltasson  saját  előállítású  eszközönként,
termékenként,  tevékenységenként  valamint  szolgáltatásonként.  Szervezetünk  önköltség
számítási szabályzata a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

1.) költség, önköltség számítási fogalmak,

2.) mezőgazdasági termények, termékek, állati termékek önköltsége

3.) az önköltség számítás tárgya,

4.) a kalkulációs séma, a kalkulációs költségtényezők tartalma,

5.) a munkaszámok azok nyilvántartása,

6.) az utókalkuláció alapját képező bizonylatok,

7.) az önköltség számítás módszere,

8.) az önköltség számítás készítésének időpontja, kalkulációs időszak,

9.) az önköltség számításhoz szükséges adatszolgáltatás,

10.) költségelszámolás bizonylatolása,

11.) közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összegének megállapításának

szabályai
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12.) az önköltség számítás és a könyvvitel adatainak egyeztetése.

1. KÖLTSÉG, ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI ALAPFOGALMAK

1.1 A költség

A  költség,  egy  meghatározott  cél  érdekében  –  eszköz  előállítása,  szolgáltatás  nyújtása-
felhasznált élő-, és holtmunka pénzben kifejezett összege. Általában a termék mennyiségben
kifejezett egységére kell meghatározni. ( db,m,m2,kg…stb)

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, területileg elhatárolt szervezeti egység vagy
részleg. Az Önkormányzatnál nincs területileg elhatárolt szervezeti egység vagy részleg. Több
közszolgálati  feladat  ellátását  (pl.:  ivóvíz  ellátás  ,  szilárd  hulladék  kezelés  –  szállítás  és
ártalmatlanítás,) külön szerződés alapján külső szolgáltatók szerződés szerint végzik. Ebből
eredendően  felmerült  költségek  közvetlen  költségként  kerülnek  elszámolásra.  Közvetett
(felosztandó) költségekre történő költségelszámolás (6.-os számlaosztály) nem történik.
Az itt felmerült költség felmerülésének időpontjában nem számolható el közvetlenül az egyes
eszközökre (termékekre, szolgáltatásokra), így közvetlen költségnek nem minősíthető.
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1.4 Költségviselő

Költségviselő  az  az  eszköz  (termék  vagy szolgáltatás,  tevékenység),  amelyre  a  költségek
felmerülésük  alkalmával  közvetlenül  elszámolhatók,  amelynek  előállítása,  teljesítése
érdekében a költségek felmerülnek (7. számlaosztály, szakfeladat rend szerint).

1.5 Közvetlen önköltség, bekerülési érték

A  közvetlen  önköltség  a  termék,  termékcsoport,  szolgáltatás,  saját  előállítású  eszköz
meghatározott  mennyiségi  egységének  előállítására  fordított,  előállítással  bizonyíthatóan
szoros kapcsolatban lévő élő-és holtmunka pénzben kifejezett összege.

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

-  az  eszköz  (termék,  szolgáltatás)  előállítása,  üzembe  helyezése,  bővítése,
rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során
közvetlenül felmerültek,

-az előállítással szoros kapcsolatban voltak, továbbá

-  az  eszközre  (termékre,  szolgáltatásra)  megfelelő  mutatók  segítségével
elszámolhatók.

Az  előállítási  költségek  között  kell  elszámolni  az  idegen  vállalkozó  által  megvalósított
beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt
anyag bekerülési értékét,  továbbá a saját előállítású termék, nyújtott  szolgáltatás közvetlen
önköltségét a vásárolt anyag , a saját előállítású termék tényleges beépítésekor , a szolgáltatás
nyújtásakor.

A közvetlen önköltség nem tartalmazhat:

- értékesítési költségeket,
- az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános
költségeket.

Teljes önköltség: amely a tevékenység egy egységére különböző vetítési alapok figyelembe
vételével felosztott közvetett költségek arányos részét is tartalmazza.

1.6 A költségek könyvviteli elszámolása

A felmerült költségek elszámolására a következő számlaosztály szolgál:

-  Az  5.  számlaosztály  a  költségeket  költségnemek  szerinti  csoportosításban
tartalmazza, a költségek költségnemek szerinti gyűjtését szolgálja,
-  A  7.  számlaosztálya  költségvetésben  meghatározott  szakfeladat  rend  szerinti
tagolásban tartalmazza a folyó kiadásokat.
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1.7. Az önköltségszámítás

Az  önköltségszámítás  olyan  műszaki-gazdasági  tevékenység,  amellyel  a  termelés  vagy
szolgáltatásnyújtás  megkezdése  előtt,  annak  folyamata  alatt,  annak  befejezése  után
megállapítható a termék, vagy a szolgáltatás várható (tervezett), illetve tényleges önköltsége.

Az önköltség számítás feladata hogy adatokat szolgáltasson:

- az eszközök, szolgáltatások értékének megállapításához
-  az  eszközök,  szolgáltatások  önköltségének  tervezéséhez,  az  árképzéshez  és
árellenőrzéshez.

1.8.Az önköltség számítás kalkuláció formái

Az önköltség számításnak a következő formái ismertek:
- előkalkuláció, az előzetes önköltség számítása
- közbenső kalkuláció, a termelés közbeni önköltség számítása,
- utókalkuláció, az utólagos önköltség számítása.

Kenderes önkormányzata az utókalkuláció módszerét választja.

Az  utókalkuláció az  a  műszaki-gazdasági  tevékenység,  amellyel  a  termelés,  vagy
szolgáltatásnyújtás befejezése után, a ténylegesen felhasznált élő –és holtmunka mennyisége
és értéke alapján határozza meg az intézmény eszköz, termék, termékcsoport,  szolgáltatás,
stb. tényleges közvetlen önköltségét, előállítási költségét.

Az  utókalkuláció  képezi  a  következő  évi  termékárak,  szolgáltatási  díjtételeinek
megállapításának egyik alapját.

2. Mezőgazdasági termények, termékek, állati termékek önköltsége

A  mezőgazdasági  termények,  termékek,  állati  termékek  közvetlen  önköltségét  csak  az
utókalkuláció módszerével állapítjuk meg. 
A mezőgazdasági tevékenység sajátosságai miatt a norma szerinti kalkuláció általában nem
alkalmazható.

A  8.  számú  mellékletben  szereplő  összevont  kalkulációs  séma  a  termények,  termékek
értékelésének alapjául, a közvetlen önköltség megállapítására szolgál.

       2.1.Tenyészállatok nyilvántartása, értékelése, elszámolása

A Szt. 26. § (6) bekezdése tartalmazza a tenyészállatok fogalmát: „Tenyészállatok között kell
kimutatni azokat az állatokat,  amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket
(szaporulatot,  más  leválasztható  állati  terméket)  termelnek,  és  a  tartási  költségek  ezen
termékek értékesítése, vagy az egyéb hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését,
függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.”

A megfogalmazásban külön figyelmet  érdemel az a kitétel,  hogy:  „függetlenül attól,  hogy
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azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenysége.” 
Ez a kitétel azért érdekes, mert például a baromfiak közül a tojástermelést biztosító tyúkokat
kilenc  hónapi  tenyésztésben  tartás  után  szokás  selejtezni.  Így  tehát  ezek  a  tyúkok  nem
szolgálják  tartósan  –  egy éven túl  –  a  vállalkozási  tevékenységet.  A tyúkokra  tehát  nem
vonatkoztathatjuk  a  Szt.  24.  §  (1)  bekezdésének  előírásait,  amely  szerint:  „Befektetett
eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet,
a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.”

2.1.1.Tenyészállatok értékelése
A tenyészállatokat bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken kell értékelni.
A bekerülési  értékbe a számviteli  törvény 47-51.  §-ai  szerint  azok a költségek tartoznak,
amelyek az eszköz (termék) megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe
helyezésig, a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók. 
A tenyészállatok esetében is a fenti szabályok alapján kell a bekerülési értéket megállapítani
figyelembe  véve  mindazokat  a  tételeket,  amelyek  a  vásárolt  tenyészállatok,  illetve
növendékállományból átminősített (tenyésztésbe állított) tenyészállatok bekerülési értékének
részét képezhetik – amennyiben felmerülnek -.

a) A tenyészállatok hasznos élettartama, maradványértéke

A  maradványértékfogalmát a  Szt.  3.  §  (4)  bekezdés  6.  pontja  fogalmazza  meg:  „A
rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában – a rendelkezésre álló
információk  alapján,  a  hasznos  élettartam  függvényében  –  az  eszköz  meghatározott,  a
hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha
annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.”

A  tenyészállatok  esetében  a  maradványérték  sajátos  kategória.  A  sajátosság  abban
jelentkezik, hogy a tenyészállatok maradványértéke egy élő állat, amely a bekerülési értékhez
viszonyítva  jelentős  értéket  képvisel.  Nyugodtan  kizárhatjuk  annak  lehetőségét,  hogy  a
tenyészállatok  esetében  nulla  maradványérték  lehetne.  A  várható  maradványérték
megállapításához  kétféle  számviteli  becslést  kell  elvégezni.  Egyrészt  az  állatok  várható
élőtömegét  kell  megbecsülni,  másrészt  az  értékeléshez szükséges  várható egységárat  és  a
várható  élőtömeget.  Az  élőtömeg  megállapítását  az  állattenyésztési  szakemberektől  kell
kérni, az egységár becslése viszont üzemgazdászok, közgazdászok feladatát képezi.

A Szt. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerint: „hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az
amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítmény arányosan az eredmény
terhére elszámolja;”

A szakirodalom a tenyész baromfiak elvárható hasznos élettartamát az alábbiakban adja meg:

Állatfaj Tojó Hím
Hús-hibrid  baromfi
(vegyes  hasznú  -hús,
tojás)

1-2 év 9 hónaptól 2 évig

A tenyésztésből  kiselejtezett  állatokat  lehet  közvetlenül  a  selejtezés  után  értékesíteni,  ezt
tekinthetjük általánosnak.
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2.1.2.Tenyészállatok nyilvántartása
Tenyészállatok esetében kétféle nyilvántartásról kell beszélni:

 az állatok kezelési, gondozási helyén vezetett nyilvántartásokról, valamint
 az állatok analitikus nyilvántartásáról.

A  tenyészállatok  kezelési,  gondozási  helyén  történő  nyilvántartás céljára  megfelel  az
Állatnyilvántartási könyv, amely az állatok darabszámát mutatja naprakészen.
Ennek a nyilvántartásnak alapvető célja az, hogy az állatgondozókat el tudjuk számoltatni a
mindenkori állatállományról. 

A nyilvántartás  csak  úgy  felelhet  meg  céljának,  ha  az  egyrészt  állatfajonkénti  bontásba,
másrészt  gondozási  helyenként  (istálló,  sertésól,  juhhodály,  baromfiól,  stb.)  részletezésben
kerül vezetésre.
A  gyakorlatban,  sok  esetben  az  Állatnyilvántartási  könyv  helyett  saját  szerkesztésű
nyilvántartást, illetve az analitikus állatnyilvántartási lapokat alkalmazzák.

A tenyészállatok analitikus nyilvántartásánál célszerű külön választani az úgynevezett „nem
kisállatok”  körébe  tartozó  szarvasmarha,  sertés,  juh,  ló analitikus  nyilvántartását,  az
úgynevezett kisállatok analitikus nyilvántartásától.

Csoportos nyilvántartás vezetését csak az úgynevezett „kisállatok” körébe tartozó állatok  -
például baromfifélék - esetében ajánljuk.

A  kisállatok  –  amelyek  általában  nem  rendelkeznek  egyedi  megjelöléssel  –  esetében
kialakított  nyilvántartásban  azok  az  állatok  képezhetnek  egy  csoportot,  amelyek  egy
időpontban, azonos bekerülési értékkel kerültek a vállalkozás könyveibe.

Az  egyedi  vagy csoportos  tenyészállat  analitikus  nyilvántartás  vezetése  tárgyában  hozott
döntésnél a tenyészállatok értékelésénél kifejtett szempontokat kell mérlegelni. A választott
rendszert a számlarendben kell rögzíteni.

2.2. A folyó évi növénytermesztés költségeinek és hozamainak
elszámolása, az önköltség megállapítása

A növénytermelést  és  a  kertészetet  a  szoros  értelemben  vett  mezőgazdasági  tevékenység
egyik fő részének tekintjük (a másik fő rész az állattenyésztés).
A  növénytermelés  és  kertészet  előállítási  közvetlen  költségein  belül  elkülönítetten  kell
elszámolni

 a folyó évi növénytermelés és a kertészet költségeit, és hozamait
 a következő év(ek) növénytermelésének költségeit, és hozamait
 az ültetvénytelepítés és ápolás költségeit, és hozamait.

2.2.1.A folyó évi növénytermelés és a kertészet költségeinek, hozamainak 
elszámolása

a) Költségek elszámolása

A folyó évi termelés és kertészet költségei között azokat a költségeket kell gyűjteni, amelyek
a tárgyévben betakarított termények, termékek előállításával összefüggésben merültek fel. 

A folyó évi növénytermelés és kertészeti tevékenység költségének minősül:
 a mezei leltár nyitóértékéből a tárgyévet terhelő rész,
 a tárgyévben felmerült költségek a terménnyel, termékkel kapcsolatos utolsó 

munkaműveletig bezárólag,
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 a tárgyévet terhelő, de csak a következő évben felmerülő költségek (passzív időbeli 
elhatárolás).

A folyó évi növénytermelés és kertészet költségei tulajdonképpen a tárgyévben betakarításra
kerülő termény,  termék összes költségét tartalmazzák,  függetlenül attól,  hogy azok melyik
évben merültek fel.
Egy adott  terményre,  termékre  vonatkozóan  tehát  az  elszámolt  költségek  felölelik  a  vele
kapcsolatos  első  munkaművelettől  (például  talaj-előkészítés)  a  végleges  tároló  helyre
(közvetlen  értékesítés  esetén  az  átvevő  helyre)  történő  beszállításig  az  összes  felmerült
közvetlen költségnek minősülő költséget.
Amennyiben  az  értékesítés  a  tároló  helyről  történik,  úgy  az  értékesítéssel  kapcsolatos
költségeket - köztük a szállítási költséget is - a közvetett (költséghelyi) költségek között kell
elszámolni (az már nem része a közvetlen költségnek).
Ha a szállítási költséget a vevő megtéríti, akkor azt az egyéb tevékenységek költségei között
kell elszámolni közlekedési-hírközlési tevékenység költségeként (774. számla).
A folyó évi növénytermelés és kertészet közvetlen költségeinek minősülnek továbbá a tároló
helyen  végzett,  a termék,  termény minőségét  megóvó,  illetve  javító  ráfordítások (tisztítás,
szárítás, hűtés, válogatás, forgatás, stb.).
A folyó évi növénytermelés és kertészet (egyéb) közvetlen költségei között kell elszámolni a
biztosítási díjakat.
A  folyó  évi  növénytermelésben  és  kertészetben  bekövetkezett  elemi  kár  mértékének
megfelelően csökkenteni kell az adott ágazat (költségviselő) költségeit és át kell tételezni az
egyéb ráfordítások közé.
A gyakorlati tapasztalatok alapján elemi kárnak javasolt tekinteni
- az árvíz, belvíz, jégverés, tűz okozta károkat,
- növénybiztosítás esetén a biztosító által elismert hozam csökkenésből, állomány 

pusztulásából eredő kárt.

Elemi  kár  esetén  általában  a  kár  összegének  a  káresemény  bekövetkezéséig  felmerült
közvetlen költségek károsult területre arányosan jutó hányadát tekintjük. 
Elszámolásának  bizonylatai  a  kárfelvételi  jegyzőkönyvek,  illetve  a  kárbecslő  bizottságok
számításai, jegyzőkönyvei.

A betakarításra tervezett, de be nem takarított termények még várható (becsült) költségeit a
következő évek növénytermelése költségei között kell elszámolni.
A becsült költségek meghatározása a növénytermelési szakemberek, és az üzemgazdász közös
feladata  lehet.  A  költségek  összegét  vehetik  az  üzemtervből  is,  ahol  növényenként
megtervezték az egyes munkafolyamatok költségeit, így a betakarítás költségeit is.
A várható  (becsült)  költségek megállapítására  másik  módszerként  ajánlható  egy közbeeső
kalkuláció  készítése:  a  tárgyévben  már  betakarított  azonos  növény,  például  kukorica
betakarítási költségeit, vesszük figyelembe.

A  folyó  évi  növénytermelés  és  kertészet  költségszámláinak  tagolását  általában  a  vezetés
információs igényei határozzák meg. 
Legáltalánosabb javasolt tagolás a következő:

szántóföldi növénytermelés
kertészet
rét- és legelőgazdálkodás,
egyéb növénytermelés

A folyó évi növénytermelés és kertészet néhány sajátos költségének elszámolási szabályai:
- Értékcsökkenési leírást közvetlenül költségviselőre csak olyan tárgyi eszközök után 

számolunk el, amelyek használatáról meg tudjuk állapítani, hogy csak egy termény 
előállítására vonatkoznak (például: ültetvények, burgonyaszedő gép, dohánypajták, 
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almatárolók, stb.). 
- A több növénytermelési, kertészeti ágazatban is használatos tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírását közvetetten, a növénytermelés általános költségeként 
számoljuk el.

- Az öntözéses zöldségtermelésnél a szervestrágyázás költségeit célszerű egy év terhére 
elszámolni.

- A fólia alatt termesztett zöldségek költségeit javasoljuk a szántóföldi 
zöldségtermesztés költségeitől elkülönítetten nyilvántartani.

- A palántanevelés költségei is a zöldségtermelést terhelik.
- A gyümölcstermelés sajátos költsége a kipusztult fák pótlásával kapcsolatos költségek.
- A gyümölcsösökben folytatott köztes termelés költségeit a szántóföldi termelés 

költségei között kell elszámolni.

Az ültetvények  korszerűsítése beruházásnak minősül,  tehát  nem számolható el  a  folyó  évi
növénytermelés költségei között.

A  folyó  évi  növénytermelés  költségei  közül  sajátos  szabályozást igényel  a  költségek
megosztása 
- a kettős termesztés (másodvetés), a köztestermelés, a felülvetés esetén a területet 

igénybe vevő ágazatok között, valamint
- a fő-, iker- és melléktermékek között.

A költségek megosztására javasolt módszerek:
- kettős termesztés esetén (például, másodvetés) a költségeket a vegetációs idő 

arányában indokolt felosztani,
- a víztárolás érdekében végzett talaj-előkészítő munkák költségeit – kettős termesztés 

esetén -   2/3 - 1/3 arányban célszerű felosztani a fő- és másodvetésű növények között.,
- az egy termelési folyamatban keletkező termékek önköltségének meghatározása 

egyenértékszámos vagy arányszámos osztó kalkuláció, illetve kiemelő kalkuláció 
alapján végezhető el.

b) Hozamok elszámolása

Hozamnak tekintjük a termelés eredményeként létrejött, készletre vehető terményt, terméket
(produktumot), amelyek fő-, illetve mellékterméknek minősülnek.
Tájékoztatásul  bemutatjuk,  hogy  az  egyes  növénytermesztési,  kertészeti  ágazatoknál  mit
tekintünk főterméknek és mit mellékterméknek:

 Ágazat megnevezése Főtermék

Gabonafélék, szem

Kukorica szem 

Burgonya gumó

Olajos-növények  szem

Hüvelyesek szem

Nedvdús takarmányok káposzta, tök

Zöldségtermelés zöldségek

A meghatározásból  következik,  hogy  minden  megtermelt  és  készletre  vehető  terményről,
termékről  - amennyiben  a  vállalkozás  saját  termelésű  készleteit  év  közben mennyiségben
vagy mennyiségben és értékben nyilvántartja - alapbizonylatot kell kiállítani.

A  számviteli  törvény  előírásai  szerint  választhatjuk  azt  a  módszert,  hogy  év  közben
készleteiről nem vezet nyilvántartást. 
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A folyó évi növénytermelés terményeit, termékeit betakarításkor vesszük számba, ez alapján
állítjuk  ki  a  szükséges  bizonylatokat,  és  a  gazdasági  eseményt  rögzítjük  az  analitikus
nyilvántartásban, majd annak feladása alapján a főkönyvi elszámolásban.

A hozamok elszámolásánál figyelembe kell venni a következő sajátosságokat:
- a belső átdolgozás (szelektálás, triőrözés, válogatás, osztályozás, stb.) következtében 

létrejött elszámolási egységár, illetve előállítási közvetlen önköltség különbözet 
módosítja a hozam értékét,

- a kukoricát 15 %-os nedvességtartalmú szemtermésre (májusi morzsolt) átszámítva 
hozamoljuk,

- a száraz súlyban nyilvántartott szénák esetében a zölden betakarított termést is száraz 
szénasúlyra átszámított értéken kell hozamolni,

- a szemtermésért termelt növények esetleg zölden betakarított mennyiségét 
mellékterméknek kell tekinteni (például bab, borsó),

- szőlőnél a főtermék a leszedett szőlő, a venyige és a sima vessző mellékterméknek 
minősül,

3. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS TÁRGYA (kalkulációs egységek)

Az önköltségszámítás  tárgya  az a termék,  vagy szolgáltatás,  amelynek önköltségét  ki  kell
számítani, amelyből a kalkuláció készül.
Az  önköltségszámítás  tárgya  a  kalkulációs  egység.  A  kalkulációs  egységet  az  intézmény
valamely tevékenységének (termelés, szolgáltatás) függvényében határozza meg.

Az intézmény kalkulációs egységként határozza meg a következőket:

-Saját kivitelezésben megvalósított egy-egy beruházás, felújítás
Költségviselő: a beruházás jellegéből adódó szakfeladat

-  Ingatlanok,  (üzemépületek,  gazdasági  és  egyéb  épületek,  középületek)  bérbeadása
alaptevékenységként.
Költségviselő: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat

- Közérdekű adatszolgáltatás (szükség szerinti adattartalommal)
Költségviselő: Polgármesteri hivatal
Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási
tevékenysége:841105

-Közfoglalkoztatás

Költségviselő: Kenderes Városi Önkormányzat
Szakfeladat száma:
999000  Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kormányzati funkció száma:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
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A  kalkulációs  egységeket  a  Sztv.  és  az  Áhsz.,  valamint  az  adótörvény  szempontjainak
érvényesítése érdekében kell besorolni.

3.1. A termék, mint kalkulációs egység

A  termék  a  termelési  folyamatban  létrejött  olyan  tárgy,  amely  szükséglet-kielégítésre
alkalmas, vagy alkalmassá tehető. A termék készültségi fok alapján lehet:

- befejezetlen termék

- félkész termék

- késztermék

A befejezetlen termék, vagy termelés az intézmény 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,  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 szabályoknak (előírt műszaki feltételeknek), és a
késztermékraktár minőségi ellenőrzés után ténylegesen átvett és az arról szóló bevételezési
jegyet kiállította, a terméket nyilvántartásba vette.

3.2. Termékcsoport, mint kalkulációs egység

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

A  termékcsoportot  képző  közös  ismérv  lehet  az  azonos  alapanyag,  azonos  kiviteli  mód,
minőség, stb.

Önköltség  számítás  szempontjából  a  termékcsoport  olyan  egyedi  termékek  összessége,
melyek egyedi költségráfordításait utókalkulációval nem lehet meghatározni.

3.3. Szolgáltatás mint kalkulációs egység

A szolgáltatások közé tartozónak minősíti az intézmény a következőket:

- megrendelő részére végzett szolgáltatások (pl. fénymásolás),

-  saját  vállalkozásban  végzett  beruházások,-  közérdekű  adatszolgáltatáshoz

kapcsolódó költségtérítés.

                 - önkormányzati tulajdon bérbeadása (pl. szolgálati lakás)
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A  nyújtott  szolgáltatás  önköltségének  kalkulációs  sémáját  a  4.  sz.  melléklet,  a  helyiség

használatára vonatkozó sémát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

4.  A KALKULÁCIÓS SÉMA, A KALKULÁCIÓS KÖLTSÉGTÉNYEZŐK TARTALMA

4.1. A kalkulációs séma

Az  egyes  kalkulációs  egységek  közvetlen  önköltségét,  bekerülési,  (előállítási)  értékét  a
következő kalkulációs séma szerinti részletezésben kell kiszámítani:

a) Közvetlenül elszámolható személyi juttatások
b) Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka,
c) Közvetlenül elszámolható anyagköltség,
d) Közvetlenül elszámolható dologi kiadások
e) Közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások,
f) Egyéb közvetlen költségek.

Együtt közvetlen önköltség (a+b+c+d+e+f)

4.2. Saját kivitelezésben előállított, felújított tárgyi eszköz önköltségének meghatározása

A  saját  kivitelezésben  történő  tárgyi  eszköz  előállítása,  felújítása  esetén  az  önköltség
megállapításánál  nemcsak  a  konkrét  eszköz  előállításával,  kivitelezésével,  szerelésével
kapcsolatos.

-  4.1.  szerinti  közvetlen  költségeket  kell  számításba  venni,  hanem a  beruházás  (felújítás)
megszervezésével, lebonyolításával, műszaki tervezésével kapcsolatosan felmerülő, a tárgyi
eszközökhöz hozzárendelhető közvetlen költségeket is.
-  A  tárgyi  eszköz  saját  vállalkozásban  történő  előállításakor  az  előállítás  közvetlen
önköltségének része-az alapozási,  szerelési  költség, valamint-  a próbaüzemeltetés költsége.
Ha saját vállalkozásban végzett beruházást (felújítást) –bizonyíthatóan-ilyen címen folyósított
hitel,  kölcsön finanszírozza, annak üzembe helyezéséig felmerült kamatát nem a közvetlen
önköltségben, hanem a beszerzési költségekben kell elszámolni.

4.3.Saját  felhasználás  céljából  előállított  termékek  bekerülési  (előállítási)  értékének
megállapítása

A saját felhasználás céljából előállított bekerülési (előállítási) értékének megállapításánál 3.1.
pont szerinti közvetlen költségeket kell számításba venni. 

4.4.A kalkulációs költségtényezők tartalma

4.4.1.Közvetlenül elszámolható személyi juttatás

Közvetlenül  elszámolható  személyi  juttatásként  kell  figyelembe  venni  –  az  egy-egy
kalkulációs  egységként  meghatározott  –  tevékenység,  szolgáltatás  telesítése  valamint  az
eszközök előállítása érdekében közvetlenül felmerült illetve kifizetett
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- alapilletményeket
- illetménypótlékokat és
- egyéb kötelező pótlékokat.

Kiadásként (költségként) egyaránt figyelembe kell venni 

- a tejes munkaidőben foglalkoztatottak,
- a részmunkaidőben foglalkoztatottak, valamint
- a nyugdíjasok és állományba nem tartozók részére teljesített kifizetéseket.

Mind az előkalkulációban, mind az utókalkulációban a személyi juttatások összegén kívül, a
személyi  juttatások  számfejtésének  alapjául  szolgáló  munkaidőt  is  fel  kell  tüntetni.
Valamennyi  kalkulációs  egységre  vonatkozóan  kiemelt  szempont,  hogy  bér,-  és
járulékköltségeknél  is  csak  a  termék,  (eszköz,  szolgáltatás)  előállításával  közvetlenül
kapcsolatba hozható és ténylegesen felmerült munkaidőre eső költségek számolhatók el.

4.4.2.Közvetlenül elszámolt személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka

A személyi  juttatások  munkaadót  terhelő  járulékai  a  szociális  hozzájárulási  adó,  továbbá
minden  olyan  adók  módjára  fizetendő  összeg,  amelyet  a  személyi  juttatások,  vagy  a
foglalkoztatottak száma alapján kell megállapítani, függetlenül azok elnevezéséről.

A  közvetlenül  elszámolt  személyi  juttatások  munkaadót  terhelő  járulékai  címén  az
előkalkulációban  beállítandó  összeget  az  éves  tervezett  pótlékkulcs  alapján  lehet
meghatározni.

Az  utókalkulációban  a  személyi  juttatások  munkaadót  terhelőjárulékai  címen  beállítandó
összeget a kiszámított tényleges pótlékkulcs alapján kell meghatározni. Tervezett pótlékkulcs
alkalmazása esetén minden évben meg kell tervezni az érvényes szabályok szerint az ilyen
címen kifizetendő összeget és azt szembe kell állítani az időszak összes tervezett személyi
juttatások összegével, majd az így kiszámított (tervezett) pótlékkulcs alkalmazásával kell ezt a
költségtényezőt figyelembe venni.

Tényleges  pótlékkulcs  alkalmazása  esetén  –  a  bérfizetési  jegyzék  adatai  alapján-  minden
időszakban szembe kell  állítani  az ilyen  címen kifizetett  összegeket  a  személyi  juttatások
összegével és a kiszámított pótlékkulcs alapján kell a közvetlen személyi juttatásokra vetítve
azt a költségtényezőt az utókalkulációban szerepeltetni.

4.4.3.Közvetlenül elszámolható anyagköltség

Közvetlen  anyagköltségként  kell  kimutatni  a  kalkulációs  egység  terhére  utalványozható
anyagok értékét, így 

- a szakmai anyagok,

- a beruházáshoz, felújításhoz, felhasznált anyagok,

- egyéb anyagok, valamint 

-a továbbfelhasznált saját termelésű készletek értékét.
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A vásárolt anyagok, félkész termékek, alkatrészek bekerülési (beszerzési) értékét képezi:

- az engedményekkel csökkentett felárakkal növelt vételár,

- a beszerzéssel kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási költségek összege,

- a közvetítői tevékenység ellenértéke, díja,

- a bizományi díj,

- a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó),

- a vámterhek,

- fizetendő (fizetett) illetékek,

- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi  adó,

-  jogszabályon  alapuló  hatósági,  igazgatási,  szolgáltatási  eljárási  díjak

(környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 

A  közvetlen  anyagköltség  meghatározásához  az  anyagokat  az  anyagféleségek  pontos
meghatározásával  kell  az  utókalkulációs  lapon  felsorolni!  Anyagköltségként  csak  a
ténylegesen felhasznált készletérték számolható el.

A felhasználás anyagköltségét csökkenteni kell:

- a fel nem használt anyagok értékével,
- a termelés, tevékenység, szolgáltatás során keletkezett hulladékok értékével.

A tovább felhasznált saját termelésű készletek értékét tényleges közvetlen önköltségen kell
számításba venni.

4.4.4.Közvetlenül elszámolható dologi kiadások

Közvetlenül elszámolható dologi kiadásként kell elszámolni az adott kalkulációs egységgel
kapcsolatban közvetlenül felmerült dologi kiadásokat. A dologi kiadásokat a Kor. rendelet 9.
számú mellékletének a „számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások „rögzítik.

4.4.5.A közvetlenül elszámolható szolgáltatási kiadások

Közvetlenül  elszámolható  szolgáltatási  kiadásként  kell  elszámolni  az  adott  kalkulációs
egységgel  kapcsolatban  közvetlenül  felmerült  szolgáltatási  kiadásokat.  A  szolgáltatási
kiadásokat  a  Korm.  rendelet  9.  számú  mellékletének  a  „számlaosztályok  tartalmára
vonatkozó előírások „rögzítik.

4.4.6.Egyéb közvetlen költség (kiadás)

14



Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségként (kiadásként) kell
kimutatni a kalkulációs egységre utalványozható (elszámolható) közvetlen dologi kiadásokat.
(pl. szállítási és rakodási költség, a gépek(termelő berendezések) bérleti díja.

5. A MUNKASZÁMOK, AZOK NYILVÁNTARTÁSA

Munkaszám: a kalkulációs egységet jelölő szám.

Minden egyes  kalkulációs  egységet,  kalkulációs  egységenként  egyedi  munkaszámmal  kell
megjelölni.

A  tevékenység  (termék  előállítás),  szolgáltatás  megkezdését  minden  esetben  munkaszám
kiadása előzi meg. Munkaszám kiadása előtt a tevékenység, szolgáltatás nem kezdődhet meg.
A munkaszámokról év elejétől folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.

Az év közben törölt munkaszám a későbbiekben nem használható fel újra.

A nyilvántartást a szabályzat 2. számú melléklete szerinti tartalommal kell vezetni.

A  munkaszám  nyilvántartó  által  kiadott  munkaszámokat  az  adott  tevékenységgel,
szolgáltatással kapcsolatos valamennyi bizonylaton fel kell tüntetni. Abban az esetben ha a
korábban kiadott  munkaszámok szerkezete,  (tartalma)  év közben megváltozik,  a  változást
minden, a munkaszámokkal dolgozó szervezeti egység részére írásban ki kell adni.

6.AZ UTÓKALKULÁCIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ BIZONYLATOK

6.1.A  kalkulációs  egységekre  közvetlenül  elszámolható  személyi  juttatásokról  és  azok
járulékai  a  személyi  bérkartonokról  kerülnek  kigyűjtésre  és  elszámolásra  az  önköltség
számításához.

6.2.  A kalkulációs  egységekre  közvetlenül  elszámolható  anyagköltségek  a  tevékenységgel
közvetlenül  összefüggésbe  hozható  napi  pénztári  és  bankszámla  forgalomban  szereplő
számlák,  számlát  helyettesítő  és  egyéb  bizonylatok  alapján  kerülhet  kigyűjtésre  és
elszámolásra az önköltségszámítás.

6.3.  Az  előállítási  külön  költségek  és  az  elszámolható  egyéb  közvetlen  költségek  a
tevékenységgel  összefüggő  napi  pénztári  és  bankszámla  forgalomban  szereplő  számlák,
számlát  helyettesítő  és  egyéb  bizonylatok  alapján  kerülhet  kigyűjtésre  és  elszámolásra  az
önköltség számításához.

7.AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS MÓDSZERE

15



Az önköltség számítás módszer alatt a közvetlen költségek elszámolásának illetve az általános
költségek felosztásának a módját értük.

Az  önkormányzat  az  egyszerű  osztókalkulációs  módszert  alkalmazza az  önköltség
meghatározására.

Egyszerű osztókalkuláció

A  módszer  keretében  az  elkészült  termékek,  nyújtott  szolgáltatások  önköltségét  úgy
határozzuk  meg,  hogy  a  kalkulációs  egységenként  elszámolt  összes  költséget  osztjuk  a
megtermelt, szolgáltatott mennyiséggel.

A módszer csak ott használható, ahol egyfajta terméket gyártanak, vagy egyfajta szolgáltatást
nyújtanak.

8. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA

8.1. Megrendelésre teljesített termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás

A  megrendelésre  teljesített  termék-előállítás  (szolgáltatásnyújtás)  esetében  a  tényleges
önköltség  megállapítása  végett  a  tevékenység  befejezését  követő  negyedév  15.  napjáig
utókalkulációt kell végezni.

8.2. Saját kivitelezésű beruházások, felújítások

A  saját  kivitelezésben  megvalósított  beruházások,  felújítások  aktiválható  értékének
meghatározásához,  a  beruházás,  felújítás  befejezését  követő  negyedév  15.  napjáig
utókalkulációt kell készíteni.

8.3. Eseti bevétel térítési díjának megállapítása
Amennyiben  az  önkormányzat  szellemi  és  anyagi  infrastruktúra  magáncélú  használatát
engedélyezi, meg kell állapítani a térítési díj mértékét, mely magában foglalja a közvetlen és a
közvetett költségeket.

9. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSHOZ 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.
A feladás elkészítésének határideje a tárgyhót követő negyedév 20.-a.

10. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS BIZONYLATOLÁSA
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A termeléssel (szolgáltatással) összefüggő alapvető bizonylatok a következők :
- munkautalvány,

- készletek állományváltozási bizonylata,

- értékcsökkenési leírás bizonylata,

- egyéb költségek bizonylatai,

- közvetett költségek felosztásának bizonylatai.

 
Az önköltség számítás 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 a leírása  vagy megjelölése,  a
gazdasági műveletek okozta változások mennyiségi-, minőségi- és értékadatai.

11.  A  KÖZÉRDEKŰ  ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ  KAPCSOLÓDÓ
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZEGE MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.évi  CXII.
törvény  29.  §  (3)  bekezdése  alapján:  „Az  adatokat  tartalmazó  dokumentumról  vagy
dokumentumrészről,  annak  tárolási  módjáról  függetlenül  az  igénylő  másolatot  kaphat.  Az
adatokat  kezelő  közfeladatot  ellátó  szerv  a  másolat  készítéséért  –  az  azzal  kapcsolatban
felmerült  költség  mértékéig  terjedően-  költségtérítést  állapíthat  meg,  amely  összegéről  az
igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell”.

A költségtérítés összegét a következők szerint kell megállapítani:

a) adatok másolatra történő előkészítése:

- aa) a másolást végző személy(ek)nek a feladat elvégzésére fordított munkaórája:……...
…..óra  x(szorozva)  a  közalkalmazott,  köztisztviselő  egy  órára  eső  illetményének
összegével (………..Ft/munkaóra)= …………….Ft

- ab) az aa) pontban kiszámolt  illetmény után fizetendő(..…% szociális  hozzájárulási
adó.,valamint …..% munkaerő piaci )járulék =………….Ft
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- ac) aa)+ ab) összesen …………..Ft 

b) a másolás költsége:

- ba) másolt oldalak száma :…………….db , 

- bb) oldalanként fizetendő összeg ……..Ft/oldal (itt  meg kell határozni hogy milyen
összeget kíván a költségvetési szerv érvényesíteni)

- bc) a másolásért fizetendő összeg ……….Ft

c)  költségtérítés összesen:

- ca) adatok másolásra történő előkészítése………Ft

- cb) másolás költsége………….Ft    Összesen ………………..Ft

Az adatok másolásához szükséges időráfordítást …………………igazolja le.

A költségtérítés összegét a jelen szabályzat 4. számú mellékletét képező „elszámoló ív” –en
kell megállapítani. Az előzőek szerint kiszámított költségtérítést az adatok előállítása után, de
azoknak a kérelmező részére történő átadása előtt, készpénzes számla alapján meg kell fizetni.

12.  AZ  ÖNKÖTSÉG  SZÁMÍTÁS  ÉS  A  KÖNYVVITEL  ADATAINAK
EGYEZTETÉSE

12.1. Az elkészített utókalkulációk adatai a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal
egyeztetni  kell.  Az  egyeztetést  az  utókalkuláció  befejezését  követő  egy  hónapon  belül
szükséges elvégezni.

12.2.  Az  önköltségszámítás  és  a  könyvviteli  adatokat  egyeztetésének  eredményéről
haladéktalanul tájékoztatni kell a jegyzőt és a polgármestert.

II. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Önköltség számítási szabályzat 2020. március 01-én lép hatályba, a korábban hatályban
volt Önköltségszámítási szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti.

Kenderes, 2020. február 25.

                                                                                       …………………………………..
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                                                                                                        polgármester

1. számú melléklet

Kimutatás

Az egyes költséghelyeken elszámolt közvetett költségek felosztásánál alkalmazott
vetítési alapokról

Költséghely megnevezése                                                    Alkalmazandó vetítési alap

………………………………                                         ……………………………

………………………………                                         …………………………….

………………………………                                         ……………………………..

………………………………                                         ……………………………..
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2. számú melléklet

Nyilvántartás 
a kiadott munkaszámokról

Nyilvántartá
s száma

Termelés
(szolgáltatás)
megnevezése

Munkaszám
kiadásának

kelte
Munkaszám Megrendelő neve
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3. számú melléklet 

Kimutatás

A közvetett költségek felosztásának alapjául 
szolgáló mutatószámokról

Költséghely megnevezése:

Költséghely főkönyvi számlaszáma:

Elszámolási időszak:

Mutatószám mértékegysége:

Sorszám
Termelés, szolgáltatás Mutatószám

(teljesítményadat)Megnevezése Munkaszáma

Mutatószám (teljesítményadat) összesen

4. számú melléklet

ELSZÁMOLÓ ÍV
a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez
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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.) Az adatok másolására fordított munkaóra…………………óra

2.)Egy órára eső illetmény:…………………..…………………Ft

3.)Megtérítendő illetmény összege:………………………….…Ft

4.)……..% szociális hozzájárulás (3.pont után)………………..Ft

5.)….….% munkaerő piaci járulék (3. pont után):……….……Ft

6.)Összesen: (3+4+5) : ………………………………………...Ft

7.) Másolt oldalak száma ………………………………...…….Db

8.)Oldalanként fizetendő összeg………………………..…Ft/oldal

9.)Másolásért fizetendő összeg………………………………….Ft

10.) Költségtérítés összesen:…………………………………….Ft

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

……………………202. ….. …..

………………………………….
                                                                                       aláírás

A költségtérítés összegét kiszámította:

……………..…….202. ….. ……

…………………………………..
                                                                                        aláírás

Amennyiben több , különböző illetménnyel foglalkoztatott személy végezte az adatok másolását , úgy az 
elszámoló ívet személyenként kell elkészíteni !

                                                                                                            5.számú melléklet

Bérbeadás kalkulációs adatlap
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Előkalkuláció

Utókalkuláció

A bérlemény:
- Tornaterem
- Tanterem
- Szolgálati lakás
- Egyéb helyiség

Az ingatlan megnevezése: ………………………………………
Igénybe vett órák száma: …………………………………… óra
Időszak, melyre a kalkuláció készül:…………………….-tól………………………..-ig
Várható/Tényleges bevétel:
Nettó bevétel: …………………………………………… Ft/egység
Áfa összege:………………………………………………Ft/egység
Tervezett/Tényleges kiadások:
1.,Személyi jellegű kifizetések:………………………….. Ft

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

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

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

5.,Egyéb közvetlen költségek:……………………………. Ft
Közvetlen költségek összesen: ……………………………………FT

Közvetett költségek(víz, gáz, villamos energia) : …………………………………..Ft
Kiadások összesen:…………………………………FT

Kenderes, 20  év                        hó   nap

Kalkulációt készítő aláírása                                           Ellenjegyző

                                                                                                             6.számú melléklet

Szolgáltatás megnevezése:
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Szolgáltatás mennyisége:

Kiadások  (adatok Ft-ban):

1. Közvetlen anyagköltség  (élelmiszer alapanyag)
2. Közvetlen bérköltség
3. Közvetlen bérköltség járuléka
4. Szolgáltatások egyéb közvetlen költséga
5. Értékcsökkenési leírás közvetlen költsége

Közvetlen költségek összesen

Közvetett költségek  (rezsiköltség)

Kiadások összesen

Kenderes, 20..   év …….    hó    nap

    Kalkulációt készítő aláírása                                             Ellenjegyző

                                                                                                  7.számú melléklet
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Kalkulációs lap

fénymásoláshoz

Fénymásoló típusa
Fénymásoló helye
Éves fénymásolás  (oldal )

1. Személyi juttatás  Ft/év
2. Munkaadókat terhelő járulékok  

Ft/év
3. Fenntartási költségek  Ft/év
4. Üzemeltetési költségek  Ft/év
5. Közvetlen önköltség  (1+2+3+4)

1 oldalra jutó közvetlen önköltség

                                                                                                      8.számú melléklet
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A mezőgazdasági termények, termékek, állati termékek (például búza, tej, stb.) ajánlott,
összevont (általános) kalkulációs sémája a következő:

1.Közvetlen anyagköltség 

2.Igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke

3.Közvetlen bérköltség

4.Személyi jellegű egyéb kifizetések

5.Bérjárulékok

6.Értékcsökkenési leírás

7.Egyéb közvetlen költségek
a. fenntartó üzemek költségei
b. segédüzemi költségek
c. főágazati általános költségek
d. különféle egyéb költségek

8.Le: növénytermelés káreseményei miatt elszámolt összeg                                           

9.Összes közvetlen költség (1+2+3+4+5+6+7-8)                                                            

10. Le: Melléktermék értéke                                                                                               

11. Főtermék közvetlen költsége (9-10)                                                                              

12. Vállalati (gazdasági) általános költségek                                                                      

13. Főtermék teljes költsége (11+12)                                                                                  

Ez az összevont kalkulációs séma a termények, termékek értékelésének alapjául, a közvetlen
önköltség megállapítására szolgál.

Az egyes költségtényezők (kalkulációs tételek) tartalmát a  részletes kalkulációs sémákból
ismerhetjük meg. 

                                                                                                                 9. számú melléklet
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A 20…. évi rezsi és nyersanyagköltség:

Megnevezés: Összeg:
Nyersanyagköltség:
Bér, járulék:
Munkaruha:
Rezsiköltség:
Beruházás:
Tisztítószer:
Karbantartás, javítás:
Egyéb üzemeltetési költség:
Összesen:

Megismerési záradék
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Alulírottak nyilatkozunk arról,  hogy a Kenderes Városi Önkormányzat  Önköltségszámítási
szabályzatában foglaltakat elolvastuk, azt a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve
kötelezőnek ismerjük el.

Név Beosztás Dátum Aláírás
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