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A Semmelweis Egyetem 

kancellárjának  

 

K/11/2016. (IV.08.) számú határozata 

az Önköltségszámítás rendjéről szóló szabályzat  

elfogadásáról 

 

Az SZMSZ 21. § (14) és 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis 

Egyetem kancellárja az alábbi döntést hozta: 

 

1. § A Semmelweis Egyetem kancellárja elfogadta az Önköltségszámítás rendjéről szóló 

szabályzatot. 

 

2. § A jelenleg oktatott képzések esetén az előkalkulációt 

a) 2016/17. tanév I. (keresztféléves képzések esetében a 2016/2017. tanév II.) oktatási 

félévére vonatkozóan és a 2016/17. tanév II. (keresztféléves képzések esetében a 

2017/2018. tanév I.) oktatási félévére vonatkozóan 2016. május 31-ig, 

b) ezt követő oktatási években az I. és II. oktatási félévre vonatkozóan, az I. oktatási 

félévet megelőző év május 31-ig, 

c) keresztféléves képzések esetében, az azonos időszakra eső normál képzési félévek 

kalkulációival együtt  

kell elvégezni. 

 

3. § Tekintettel arra, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet 50. § kötelezettsége szerint az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 

szabályzatnak ki kell terjednie minden rendszeresen végzett szolgáltatásnyújtásra. Ezen belül 

is az állami felsőoktatási intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső 

szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási tevékenységen kívül, a kutatási tevékenység, a 

gyógyító-megelőző ellátás, és az egyéb tevékenységek költségeinek elkülönítéséről. Jelen 

szabályozási tárgykör a szabályzattal nincs még teljes körűen lefedve, ezért az idei évben a 

szabályzatot ebben a körben tovább szükséges bővíteni. 

 

4. § Jelen határozat és azzal az Önköltségszámítás rendjéről szóló szabályzat a Jogi és 

Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba. 

 

5. § Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 

132/B/2012. (XII. 13.) számú szenátusi határozattal elfogadott Önköltségszámítási és 

árképzési szabályzat. 

 

Budapest, 2016. április 08. 

 

Dr. Szász Károly 

kancellár  
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1 Általános rendelkezések 

1.1 Az önköltségszámítási szabályzat célja 

(1) A Semmelweis Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) az Önköltségszámítás rendjéről 

szóló szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja kettős:  

 

a)  Egyrészről, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján, valamint a Számviteli 

politikában rögzített alapelvek figyelembe vételével részletesen szabályozza az Egyetem 

alaptevékenysége, valamint a kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítása keretében  

 előállított eszközök, termékek, 

 elvégzett tevékenységek vagy  

 nyújtott szolgáltatások  

tényleges önköltségének meghatározására irányuló elszámolási rendet. 

 

b) Másrészt a szabályzat célja az is, hogy az Egyetem megfeleljen az Emberi Erőforrások 

Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága (rövidítve: EMMI, illetve fenntartó) 

részéről megfogalmazott elvárásoknak, melyek a felsőoktatási stratégiai elképzelések 

megvalósításához kapcsolódóan a következők: 

 2016. évtől a felsőoktatásban a normatív alapú finanszírozásról a feladat alapú 

finanszírozásra való áttérésre való felkészülés. Ennek jegyében a felsőoktatási 

intézmények képzéseikkel kapcsolatban saját önköltségszámítási módszertant 

alakítsanak ki. 

 az előző pont alapján minden intézményben megvalósulhat az oktatási tevékenység 

bevételeinek és költségeinek különválasztása más tevékenységektől.  

  

(2) A szabályzatban rögzítettek, a következetesség számviteli alapelvet figyelembe véve 

csak nagyon indokolt esetben változtathatók meg. A módosításra akkor van szükség, illetve 

lehetőség, ha azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), illetve az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 

előírásainak megváltozása, vagy ha a szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben 

olyan lényeges változás következik be, amely a változtatást szükségessé teszi. 

 

1.2 A szabályzat tárgyi hatálya 

(1) Az Egyetem alaptevékenységei között az oktatási, a kutatási és a gyógyító-megelőző 

ellátási tevékenységek szerepelnek. 

 

(2) Az Egyetem, állami felsőoktatási intézmény az Áhsz. 50. § (5) bekezdése alapján az 

önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási 

tevékenység, a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelőző ellátás, és az egyéb tevékenységek 

költségeinek elkülönítéséről.  

 

(3) Jelen szabályzat részletesen rendelkezik az Egyetemen: 

 az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely 

résztevékenysége költségeinek és eredményszemléletű bevételeinek 

szakfeladatonkénti bontásban való kimutatásának módszertanáról,  
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 az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési 

szintenként, félévente az egy hallgatóra jutó képzési önköltség kalkulációjának 

módszertanáról, valamint 

 kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítás keretében előállított termékek, 

elvégzett tevékenységek vagy nyújtott szolgáltatások tényleges önköltség 

meghatározásának módszertanáról.  

 az egészségügyi feladatellátásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatás költségének 

meghatározásáról a Térítési Díj szabályzat rendelkezik. 

 

(4) A szabályzat részletes előírásaiban kiemelésre kerülnek  

 a költségek és bevételek szakfeladatonkénti bontásban való elszámolására,  

 az egy hallgatóra jutó képzési önköltség kalkulációja, valamint  

 a kezelt vagyon (infrastruktúra) hasznosítását célzó tevékenységek önköltségére 

vonatkozó sajátosságok. 

 

1.3 Felelősségi körök kijelölése 

(1) Az egyes, kalkuláció alapját képező tevékenységek önköltségének megállapítása a 

szervezeti egység gazdasági vezetőjének, vezető koordinátor ügyvivő-szakértőjének feladata, 

ahol a kalkuláció alapját képező tevékenységet végzik, szolgáltatást nyújtják illetve eszközt, 

terméket előállítják.  

 

(2) A Kontrolling Igazgatóság feladata a kalkuláció ellenőrzése. A kalkulációt a Gazdasági 

Főigazgató hagyja jóvá. 

 

1.4 Fogalmak 

1.4.1 Az Egyetem tevékenységével kapcsolatos fogalmak 

(1) Alaptevékenység: az a tevékenység, amelyet a költségvetési szerv – nem haszonszerzés 

céljából – szakmai alapfeladatként, ellátási kötelezettséggel végez.  

 

(2) Vállalkozási tevékenység: haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem 

kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.  

 

(3) Szakfeladat: A költségvetési szerv közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek 

kormányzati funkciókba sorolását hívjuk. Az Egyetem szabályzat készítésének időpontjában 

aktuális, használatban lévő szakfeladatok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

1.4.2 A költségekkel és elszámolásukkal kapcsolatos fogalmak 

(1) Költség: egy meghatározott cél elérése érdekében (pl.: szolgáltatás nyújtása) felhasznált 

élő és holt munka pénzben kifejezett összege.  

 

(2) Költségnem: a költségek meghatározott címek szerinti csoportosítása, a csoportokat a 

számlakeret 5. számlaosztályának számlacsoportjai jelölik ki.  
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(3) Ráfordítás: az időszakban kibocsátott, értékesített anyagi és nem anyagi javak bekerülési 

értéke, a költségnél tágabb fogalom. 

 

(4) Költséghely: A költséghely a költségek felmerülésének helye, területileg, témájában vagy 

szakmailag elhatárolt valós vagy technikai objektum, szervezeti egység vagy részleg. 

(speciális költséghelyek: technikai allokációs költséghelyek, projektek, profit centerek stb.) 

 

(5) Költségviselő: olyan termék, szolgáltatás, amelyre a létrehozásával kapcsolatos költségek 

felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatók, amelynek előállítása, teljesítése 

érdekében a költségek felmerülnek.  

 

(6) Közvetlen költség: olyan költség, amelynek felmerülésének pillanatában megállapítható, 

hogy pontosan mely termék, szolgáltatás, tevékenység, költségviselő érdekében merült fel. 

 

(7) Közvetett költség: felmerülésekor nem számolható el közvetlenül a termékre, 

szolgáltatásra, tevékenységre, költségviselőre, hanem általános költséghelyre könyvelődik. 

Ezen költségek egy része, amely az előállítással illetve a szolgáltatással szoros kapcsolatba 

hozható, megfelelő mutatószámok vagy kalkuláció alapján átvezethetők a költségviselőkre 

(üzemi általános költség és a központi irányítás általános költsége). 

 

(8) Üzemi általános költségek: ezen költségek közé tartoznak a tevékenységre közvetlenül el 

nem számolható olyan költségek, amelyek egy-egy területileg elhatárolható költséghelyen 

merülnek fel, és a főkönyvi számokon üzemenként, szervezeti egységenként (pl.: dékáni 

hivatal, továbbképzési központ) kerülnek könyvelésre.  

 

(9) Központi irányítás általános költsége: a központi szervezeti egységek és központi 

feladatok személyi és anyagi jellegű költségeit és ráfordításait tartalmazza.  

 

(10) Értékcsökkenés (amortizáció): az értékcsökkenést az Áhsz.- ben leírtak szerint a 

tényleges használatnak megfelelően a rendeletben rögzített leírási kulcsok és az eszközök 

bruttó értéke alapján kell meghatározni.  

 

1.4.3 Az önköltségszámítással összefüggő fogalmak 

(1) Önköltség: a termék vagy a szolgáltatás meghatározott egységnyi előállítására fordított 

élő és holt munka pénzben kifejezett összege. 

 

(2) Önköltségszámítás: olyan tevékenység, amellyel megállapítható az előállított eszközök 

(termékek), a végzett szolgáltatás meghatározott egységére jutó várható (tervezett) illetve 

tényleges közvetlen önköltsége, előállítási költsége.  

 

(3) Egységár: egységnyi áru, vagy szolgáltatás ellenértékeként térítendő pénzösszeg.  

 

(4) Belső elszámoló ár: a belső szolgáltatások esetén alkalmazott térítési díj.  

 

(5) Kalkulációs egység: a tevékenységnek, a szolgáltatásnak egységnyi mennyisége, amelyre 

az önköltséget számítjuk.  
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(6) Kalkulációs időszak: az az időszak, amelyre vonatkozóan az önköltséget megállapítjuk.  

 

(7) Vetítési alap: az a mérőszám, amellyel a közvetett (általános) költség alakulása a 

legjellemzőbb módon összefügg, amely egy adott költségtényező alakulását döntően 

befolyásolja. Ez a mérőszám szolgál a költséghelyi költségek felosztására. 

 

(8) Közvetlen önköltség: a termék előállításakor, szolgáltatás nyújtása során közvetlenül 

felmerültek és az előállítással, a teljesítéssel szoros kapcsolatban voltak, illetve megfelelő 

mutatók, jellemzők segítségével arra elszámolhatók. 

 

(9) Szűkített önköltség: közvetlen önköltség + üzemi általános költség 

 

(10) Teljes önköltség: szűkített önköltség + a központi irányítás általános költsége 

 

(11) Megtérült önköltség: eredményszemléletű bevétel-közvetlen költség  

 

(12) Szakfeladatra jutó mutatószám egy egységére jutó megtérült önköltség= Megtérült 

önköltség / Szakfeladatot jellemző mutatószám értéke a szakfeladatrendben meghatározottak 

szerint (több mutatószám esetén külön-külön) 

 

1.4.4 A kalkuláció típusaihoz kapcsolódó fogalmak 

(1) Az előkalkuláció: olyan kalkulációs módszer, amellyel a tevékenység, a szolgáltatás 

megkezdése előtt meghatározzuk – a szakmai előírások betartása mellett – a felhasználható 

élő- és holtmunka mennyiségét, és ebből az érvényben lévő árak és díjtételek, valamint 

személyi jellegű ráfordítások figyelembevételével kiszámításra kerül a tevékenység, 

szolgáltatás terv szerinti önköltsége.  

 

(2) Utókalkuláció: olyan kalkulációs módszer, amellyel a tevékenység, a szolgáltatás 

befejezése után a ténylegesen felhasznált élő- és holtmunka mennyisége és értéke alapján 

meghatározzuk az eszköz, a tevékenység vagy a szolgáltatás tényleges közvetlen önköltségét, 

előállítási költségét, és összköltségét.  

Az előkalkuláció és az utókalkuláció elkészítését egyező módszertan (költségszerkezet és 

tartalom) alapján kell elkészíteni annak érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek. 

 

(3) Osztókalkuláció: olyan módszer, amelynél az önköltséget a költségeknek a termelés 

(tevékenység) mennyiségével történő felosztásával határozza meg.  

 

(4) Egyszerű osztókalkuláció: olyan felosztás, mely során az összes közvetlen költség és az 

előállított mennyiség hányadosát képzik. 

 

(5) Pótlékoló kalkuláció: a tevékenységet terhelő közvetlen költségeket már a felhasználás 

pillanatában elszámolják a konkrét kalkulációs egységre, a közvetett költségeket a 

felhasználás helyén gyűjtik össze és a felhasználásra/tevékenységre leginkább jellemző 

mutatószám segítségével - pótlékkulcs - osztják fel a kalkulációs egységek között. 
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(6) Vegyes kalkuláció: többféle módszert, vetítési alapot használnak az önköltség 

megállapítása során. 

2 Részletes rendelkezések 

2.1 Az önköltségszámítás feladatai 

(1) A költségvetési szerv a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet előírása szerint 

az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége 

költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban kell elszámolni. 

 

(2) Az önköltségszámítás tárgya a kalkulációs egység, az a termék, vagy a szolgáltatás 

egysége, amelyről a kalkuláció készül, mindig természetes mértékegység pl.: fő (hallgató), db, 

kg, négyzetméter, stb.  

 

(3) Jelen szabályozásban kalkulációs egységet képez: 

 valamely szakfeladat keretében ellátott egy-egy feladat, 

 oktatási, képzési feladat, 

 megrendelésre végzett tevékenység, szolgáltatás, termék előállítás 

egy egysége. 

 

2.1.1 Szakfeladat mutatószámának egy egységére jutó közvetlen önköltség számítása 

A szakfeladat közvetlen önköltsége / szakfeladatot jellemző mutatószám értéke a 

szakfeladatrendben meghatározottak szerint (több mutatószám esetén külön-külön).  

Az Egyetemen használt szakfeladatok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.1.2 Oktatási tevékenység mutatószámának egy egységére jutó közvetlen önköltség 

számítása  

A képzés közvetlen önköltsége / képzést jellemző mutatószám értéke.  

Az oktatási tevékenységre vonatkozóan az önköltség kalkuláció tárgyainak körét a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

2.1.3  Kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenység  

A kalkuláció tárgyát képező tevékenység közvetlen önköltsége / a tevékenységet jellemző 

mutatószám értéke.  

A kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenységre vonatkozóan az önköltség 

kalkuláció tárgyainak körét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.1.4 Közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségterítés  

A kalkulációra vonatkozó mintát a 5. számú melléklet tartalmazza. 
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2.2 Az önköltségszámítás készítésének időpontja, a kalkulációs időszak 

(1) Az önköltségszámítás készítésének időpontja a tevékenység jellegétől függ.  

(2) Az Egyetemen kétféle kalkuláció készítése kötelező, a kalkuláció tárgyától függően:  

a) előkalkuláció (terv szerinti önköltség megállapítása), melynek készítésének ideje 

eltérő az egyes tevékenységek esetén 

b) utókalkuláció (tényleges önköltség meghatározása), melyet a kalkulációs időszakra 

vonatkozó könyvviteli elszámolások lezárását követő hónap során szükséges 

elkészíteni, vagy legkésőbb az előkalkuláció kalkulációs időszakát követő 60 napon 

belül. 

 

2.2.1 Szakfeladatonkénti bontásban való elszámolás 

Azokat az általános költségeket, melyek felmerüléskor azonnal nem bonthatók 

szakfeladatokra, havonta utólag kerülnek megbontásra. 

 

2.2.2  Oktatási tevékenység 

(1) A karok képzéseire elő- és utókalkulációt minden gazdálkodási évben két részletben, a 

tanrendhez igazodva kell készíteni: 

 februártól júliusig (II. oktatási félév)  

 augusztustól januárig (I. oktatási félév) kalkulációs időszakokra kell elkészíteni. 

(2) A már futó képzések esetén előkalkulációt kell készíteni minden oktatási félévre 

legkésőbb az oktatási féléveket megelőző negyedévben. 

(3)  Új képzés indítása esetén az előkalkulációban be kell mutatni a képzés fő jellemzőit, 

indításának feltételrendszerét. A képzés teljes időtartamára kell a költségeket prognosztizálni, 

majd azt oktatási féléves költségekre bontani. Ebben az esetben az előkalkuláció 

elkészítésének időpontja a képzés tervezett indítását megelőzően minimum12 hónappal. 

 

2.2.3 Kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenység 

(1) Az előkalkuláció az árképzés alapjául szolgál, az utókalkuláció a tevékenységek 

eredményességének kimutatását biztosítja. Az előkalkulációt a tevékenység megkezdése előtt 

kell elkészíteni. A bevételnek fedeznie kell a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi 

költséget. Az elő és utókalkuláció egyeztetését az utókalkuláció elkészítését követően, 30 

napon belül kell lebonyolítani, és az eltérések okait fel kell tárni és indokolni szükséges.  

(2) Kötelező utókalkulációt készíteni minden olyan tevékenységre, amelyre előkalkuláció 

is készült.  

 

2.3 A kalkulációs költségtényezők tartalma, a kalkulációs séma  

2.3.1 Szakfeladatonkénti bontásban való elszámolás 

(1) Az Áhsz. 29. § (1) bekezdése szerint a kalkulációt az Áhsz. 7. számú melléklete 

szerinti formátumban kell elkészíteni. A használt szakfeladatokra elszámolt költségekről és 

eredményszemléletű bevételekről szakfeladatonként a következő bontásban kell elszámolni: 
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1. Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek: 

a) anyagköltség, 

b) igénybe vett szolgáltatások értéke, 

c) bérköltség, 

d) személyi jellegű egyéb kifizetések, 

e) bérjárulékok, és 

f) értékcsökkenési leírás. 

2. Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek: 

a) központi irányítás költségei (66. számlacsoport), és 

b) egyéb általános költségek (61–65. számlacsoportokon elszámolt költségek). 

3. Közvetlen önköltség (1. pontban és 2. pont b) alpontjában elszámolt költségek 

összesen. 

4. Szakfeladatot jellemző mutatószám értékének záróállománya a szakfeladatrendben 

meghatározott mértékegységben (több mutatószám esetén külön-külön). 

5. A mutatószám egy egységére jutó közvetlen önköltség a 3. és 4. pontban foglaltak 

hányadosaként (több mutatószám esetén külön-külön). 

6. A szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek: 

a) eszközök, termékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű 

bevételei, 

b) egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei, 

c) felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

7. Megtérült önköltség a 3. pont szerinti közvetlen önköltség és a 6. pont szerinti 

eredményszemléletű bevételek különbségeként. 

8. A 4. és 5. pont szerinti mutatószám egy egységére jutó megtérült önköltség a 7. és  

4. pontban foglaltak hányadosaként (több mutatószám esetén külön-külön). 

 
(2) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásban szakfeladatonként a 

következő tartalommal értelmezhetők a költségkategóriák:  

a) Anyagköltség 

A működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel 

csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. 

Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, 

valamint a visszavételezett anyagok értéke.  

 

b) Igénybe vett szolgáltatások 

Az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, a K33. Szolgáltatási 

kiadások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokhoz kapcsolódóan 

vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 

kötelezettségként nyilvántartott összegek.  

 

c) Bérköltségek 

Az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. 

Normatív jutalmak, K1103. Céljuttatás, projektprémium, K1104. Készenléti, ügyeleti, 
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helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

nyilvántartott összegek.  

 

d) Személyi jellegű egyéb kifizetések 

Az egységes rovatrend K1105. Végkielégítés, K1106. Jubileumi jutalom, K1107. Béren 

kívüli juttatások, K1108. Ruházati költségtérítés, K1109. Közlekedési költségtérítés, 

K1110. Egyéb költségtérítések, K1111. Lakhatási támogatások, K1112. Szociális 

támogatások, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és K12. Külső személyi 

juttatások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek. 

 

e) Bérjárulékok 

Az egységes rovatrend K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges 

kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek. 

 

f) Értékcsökkenési leírás 

Az eszközök adott időszakra vonatkozóan elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell 

kimutatni, ide értve a kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi 

eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt értékcsökkenést is.  

  

(3) Azok a költségek, amelyek felmerüléskor azonnal nem számolhatók el valamely konkrét 

végzett tevékenységre, nyújtott szolgáltatásra (szakfeladatra), általános kiadásként kell a 

költségvetési számvitelben elszámolni és havonta kell a kormányzati funkciók szerint 

megosztani.  
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2.3.2  Képzési önköltség kalkuláció sémája 

Közvetlen költségek 

1 Közvetlen bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések 

2 Közvetlen bérek járulékai 

3 Közvetlen anyag jellegű költségek 

4 Közvetlen szolgáltatás jellegű költségek 

5 Egyéb, a fentiekbe nem sorolható közvetlen költségek 

6 Értékcsökkenés 

I. Közvetlen költségek mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

 
Oktatáshoz kapcsolódó közvetett költségek 

7 Átoktatás költségei 

8 Kari közvetett költségek (hivatali, egyéb) 

II. Oktatáshoz kapcsolódó közvetett költségek mindösszesen (7.+8.) 

 
További közvetett költségek 

9 Központi szervezeti egységek fenntartása 

10 Központilag kezelt feladatok költségei 

III. További közvetett költségek (9.+10.) 

 
IV. A feladat teljes önköltsége (I.+II.+III.) 

 
V. Képzés egységnyi önköltségéhez vetítési alap (Óra/hallgató/kredit stb.) 

 
VI. Egységnyi önköltség (IV./V.) 

 
(1) A képzési önköltség kalkulációs sémájában a következő tartalommal értelmezhetők a 

költségkategóriák. 

1. Közvetlen bérköltségek 

A kalkuláció alapjául szolgáló tevékenységként meghatározott tevékenység, szolgáltatás 

teljesítése, valamint eszközök, termékek előállítása érdekében közvetlenül felmerült, illetve 

kifizetett, alapilletmények, illetménypótlékok és egyéb kötelező pótlékok. 

Költségként egyaránt figyelembe kell venni, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak és a 

részmunkaidőben foglalkoztatottak, részére teljesített kifizetéseket valamint a személyi 

jellegű egyéb kifizetéseket. 

 

2. Közvetlen bérek járulékai 

A személyi juttatások munkaadót terhelő járuléka továbbá minden olyan adók módjára 

fizetendő összeg, amelyet a személyi juttatások, vagy a foglalkoztatottak száma alapján kell 

megállapítani, függetlenül azok elnevezésétől. 

 

3. Közvetlen anyag jellegű költségek 

A kalkuláció alapjául szolgáló tevékenység terhére utalványozható anyagok értéke. 

Anyagköltségként csak a ténylegesen felhasznált készletérték számolható el. 

Az Egyetemen a beszerzett (gyógyszer és dologi) készletek nem kerülnek teljes körűen 

azonnal felhasználásra (központi és a szervezeti egységeknél működő raktárak, készletek). 
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4. Közvetlen szolgáltatás jellegű költségek 

A kalkuláció alapjául szolgáló tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült 

szolgáltatási költségek.  

 
5. Egyéb, a fentiekbe nem sorolható közvetlen költségek 

Az előzőekben felsorolt költségeken túlmenően egyéb közvetlen költségeket itt kell kimutatni.  

 

6. Értékcsökkenés 

Az adott kalkulációs egységgel kapcsolatban közvetlenül elszámolható értékcsökkenési 

költség.  

 

7. Átoktatás költségei 

A más kartól igénybe vett illetve más karnak nyújtott oktatási szolgáltatás költsége, egy 

összegben. 

 

8. Kari közvetett költségek (hivatali, egyéb) 

A kari adminisztráció, üzemeltetési, épületek egyéb költségeinek vetítési alapok segítségével 

az adott képzésre allokált része. 

 

9. Központi szervezeti egységek fenntartása 

A központi szervezeti egységek vetítési alapok segítségével az adott képzésre allokált része. 

 

10. Központilag kezelt feladatok költségei 

A központi feladatok vetítési alapok segítségével az adott képzésre allokált része. 

 

(2)  A Központi irányítás általános költségeinek felosztásához használható vetítési alapok 

listáját a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.3.3  Kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenység kalkulációja 

A fenti kalkulációs séma, a kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási 

tevékenységeknél a tevékenységet végző szervezeti egységek árképzéshez használt egyedi 

szempontjaival is kiegészülhetnek azzal a feltétellel, hogy mind az elő-, mind pedig az 

utókalkulációnál is figyelembe kell venni azokat. 

 

2.3.4 Pályázati forrásból finanszírozott tevékenységek kalkulációja 

A pályázat kiírója a pályázati alapon finanszírozott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült 

költségekről az Egyetem alkalmazott számviteli elszámolási gyakorlattól eltérő szerkezetű, 

tartalmú költségkimutatást és annak bizonylatolását írhatja elő az elnyert támogatással való 

elszámolás során. Egyetemi érdek ezen elvárásnak való megfelelés. 
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2.4 Az önköltségszámítás adatforrásai, és a könyvvitel adataival való egyeztetés módja 

(1) Az önköltségszámítás során az adatforrásokkal szembeni általános követelmények a 

következők: 

a) a nyilvántartások összhangban legyenek a vonatkozó jogszabályokkal 

b) az adatok a kellő időben rendelkezésre álljanak 

c) megbízhatóak és könnyen áttekinthetők legyenek 

d) adattartalmuk és információáramlásuk szabályozott legyen. 

 

(2) Az alap és egyéb feladatok költségeinek gyűjtése, általános költségeinek allokálása azonos 

szerkezetben (anyagjellegű, személyi jellegű stb. költségek), de elkülönítetten történik 

(elkülönített források, költséghelyek, költségviselők használatával) az Egyetem integrált 

ügyviteli (SAP gazdálkodási) rendszerében. 

 

(3) Az önköltség számítási szabályzat feladata, hogy – a szabályzat alkalmazása révén – 

adatokat szolgáltasson az önköltség számítás külső és belső ellenőrzéséhez. 

 

(4) A felmerült költségek elszámolására szakfeladati felosztás során - a mindenkori 

számlarendben meghatározottak szerint – a következő számlaosztályok szolgálnak:  

 az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerinti csoportosításban tartalmazza, 

a költségek költségnemek szerinti gyűjtését szolgálja,  

 a 6. számlaosztály a közvetett költségeket tartalmazza, a költségek felmerülésének 

helye, a költséghely szerint csoportosítva,  

 a 7. számlaosztály az eszközök, termékek előállítása, szolgáltatások teljesítése során 

felmerült, az előállítással, szolgáltatásnyújtással összefüggésben közvetlenül (valamint 

felosztás után közvetetten) elszámolható költségek könyvviteli nyilvántartására 

szolgál. 

 

A képzésenkénti kalkuláció során a fentiek kiegészülnek a 8. számlaosztállyal, mely a 

ráfordításokat tartalmazza. 

 

(5) Az előkalkuláció készítés során, a megjelentetési, közzétételi kötelezettség időpontjától 

függően alkalmazandó a Központi Statisztikai Hivatal (rövidítve: KSH) által hivatalosan 

közzétett inflációs ráta, mint az ár megállapítási időszakra vonatkozó inflációs előrejelzés.  

 

(6) Az önköltségszámításhoz a költség adatokat az egyetemi ügyviteli rendszerek 

(gazdálkodási rendszer (SAP): főkönyvi és analitikus elszámolások, kontrolling 

elszámolások), kari nyilvántartások, míg a vetítés alapjául szolgáló mutatószámokat, 

teljesítmény adatokat az egységes tanulmányi rendszer (Neptun) és különböző statisztikai 

adatszolgáltatások (műszaki, létszám stb.) nyújtják. Az említetteken túl, a költségek 

hatékonyabb felosztása érdekében a Karok, Intézetek, Klinikák külön adatgyűjtést is 

folytathatnak. 

 

(7) A képzési önköltség meghatározásakor a kalkulációs időszakban felmerült költség 

felosztásra kerül a könyvviteli és kontrolling elszámolásokkal egyezően. 
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2.5 Az önköltségszámítás módszere, a költségek felosztásának módja 

(1) Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának, illetve az 

általános költségek felosztásának módját, eljárását értjük. A módszer függ a termék, a 

szolgáltatás jellegétől, sajátosságaitól. 

2.5.1  Szakfeladatonkénti bontásban való elszámolás 

A szakfeladatok tényleges közvetlen önköltségét a pénzügyi rendszerben a költséghelyenkénti 

könyvelés biztosítja, amelyek szakfeladathoz, illetve 6. számlaosztályhoz rendeltek, így a 

főkönyvi könyvelésben – a havonta elvégzendő költségfelosztás után – előáll a szakfeladatok 

összköltsége, amely az Egyetem által ellátott alapfeladatok ráfordítását mutatja.  

 

2.5.2 Képzési önköltség kalkulációja 

A képzések tényleges önköltsége a kalkulációs séma használatával, a közvetlenül képzésre 

elszámolt költségeken túl a közvetett költségek kalkulációs időszakonként egyszeri 

felosztásával áll elő. 

 

2.5.3  Kezelt állami vagyon (infrastruktúra) tevékenység 

Az alaptevékenységen belül a kezelt állami vagyon (infrastruktúra) nem kötelező tevékenység 

keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie 

kell a tevékenységet terhelő összes költséget, beleértve az üzemeltetési, fenntartási költségek 

tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének 

figyelembevétele mellett. Az adott tevékenység önköltségét a kalkulációs séma használatával 

kell megállapítani még pedig úgy, hogy abban valamennyi közvetlen és közvetett költség 

szerepel. 

 

2.5.4 Az Egyetemen alkalmazott belső elszámolás elvi alapja 

(1) Az Egyetemen alkalmazott belső elszámolás elvi alapja az Egyetemen belüli 

igénybevétel. Az elszámolás havonta, a terhelőegység sajátosságaitól függő vetítési alap, ill. 

elszámoló ár alapján történik. Az elszámoló ár előkalkulációját a költségvetés részeként, a 

tevékenységet végző szervezeti egység készíti el. A havi elszámolásokat a szolgáltató 

egységek, illetőleg a szolgáltató egységek adatszolgáltatása alapján a Kontrolling Igazgatóság 

és az Informatikai Igazgatóság végzi.  

(2) Az Egyetem belső szolgáltatást végző egységeinek tevékenysége során a következő 

vetítési alapokat használják a más egységek felé történő költségallokáció során: 

a) Karbantartás: GLPI (karbantartási hibabejelentő) rendszer adatai  

b) Mosoda: igénybevétel alapján a textil illetve anyag mennyisége 

c) Konyha: élelmezési nap 

d) Energia: szolgáltatott hőmennyiség vagy fűtött m
3
 

e) Kertészet: gondozott m
2
 

f) Laboratóriumok: teljesített német pont 

g) Aneszteziológia: napidíj 

h) Nővérszállás: igénybevétel alapján havidíj 

i) Szállítás: a szállítás típusának megfelelő mutatószám (pl. körjárat, km) 
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(3) A vetítési alap kiválasztásának fontosságát az is alátámasztja, hogy ezek a 

mutatószámok éven belül nem változtathatók meg. 

 

2.6 Bizonylatok 

(1) Az egyedi ármegállapításoknak részét képezi a részletes önköltségszámítási kalkuláció 

és annak forrásdokumentumai. Az ármegállapítások körlevélben vagy egyetemi 

tájékoztatókban kerülnek kiadásra az érintett munkatársak részére. 

 

(2) Az önköltségszámítás számvitelen belüli folyamatában az önköltségszámítás 

alapbizonylatai többségükben a számvitel analitikus, illetve szintetikus könyvelésének 

alapbizonylataival azonosak.  

 

(3) A tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő alapvető számviteli bizonylatok a 

következők:  

a) beszerzési megrendelés, 

b) készletek állományváltozási bizonylata, (anyagigénylési bizonylat, anyagutalványok, 

raktári kivételezési bizonylat, állományba vételre (készletre, vételre) vonatkozó 

bizonylatok), 

c) igénybe vett szolgáltatások bizonylata, (számla), 

d) értékcsökkenés kiszámítását igazoló dokumentumok, 

e) személyi jellegű ráfordítások bizonylata, (kinevezési okirat, megbízási szerződés, 

munkavégzést elrendelő intézkedések, munkautalványok, bérjegyzék, különféle 

személyi juttatások kifizetési jegyzékei. A munkaadói járulékok számítását igazoló 

dokumentumok a MÁK elszámolási rendszerében tárolódnak. 

f) egyéb költségek bizonylatai, 

g) személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó kiszámítását igazoló 

dokumentumok; 

h) közvetett költségek felosztásának adatai.  

 

(4) A bizonylatokra vonatkozó előírásokat az Sztv., a Számlarend és a Bizonylati szabályzat 

szabályozza. 

 
(5) Az önköltségszámítás bizonylati rendjének szabályozásával az Sztv. 165–169. § 

vonatkozó előírásai az irányadóak.  

 
(6) Az Egyetem a mindenkori Számlarendben rendelkezik a bizonylatok tárolási, őrzési 

rendjéről, őrzési idejéről és helyéről. 
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Szakfeladat kódja Szakfeladat megnevezése Szakfeladat kódja Szakfeladat megnevezése

4700011 Könyv-kiskereskedelem 8542371 AK – Sporttudomány képzés

4700031 Gyógyszer-kiskereskedelem 8542381 AK - Társ.tud. képzés

5220031 Parkoló, garázs üzemeltet 8542441 MK – Orvos- és egészségtu

5590121 Kollégiumi szálláshelynyú 8542561 MK – Pedagógusképzés

5590921 Orvos- és nővérszálló fen 8542571 MK – Sporttudomány képzés

5590931 Szolgálati lakás, szállás 8542581 Társadalomtudományi képzé

5629121 Óvodai intézményi étkezte 8542651 OK – Orvos- és egészségtu

5629131 Iskolai intézményi étkezt 8542741 DK – Orvos- és egészségtu

5811001 Könyvkiadás 8542911 Kifutó rendszerben főisko

5814001 Folyórat, kiadvány elkész 8542921 Kifutó rendszerben egyete

6220000 Gépjármű üzemeltetés kiad 8551001 Sport, szabadidős képzés

6230000 Mosoda kiadásai 8559001 M.n.s. egyéb oktatás

6240000 Élelmezési tev. kiadásai 8610111 Fekvőb.aktív ell. ált.kór

6610000 Központi kiadások 8610121 Fekvőbetegek aktív ellátá

7211111 Eügyi biotech. alapkut. 8610211 Fekvőb krón.ell ált kórh

7211121 Eü. biotech. alk.kut. 8610221 Fekvőbetegek krónikus ell

7211131 Eü. biotechnológiai kís. 8622111 Járóbetegek gyógyító szak

7219211 Orvostudományi alapkutatá 8622121 Járóbetegek rehabilitáció

7219221 Orvostudományi alkalmazot 8622131 Járóbetegek gyógyító gond

7219231 Orvostudományi kísérleti 8622141 Járób egyn ellát művesek.

7219411 Biológiai alapkutatás 8622201 Egynapos sebészeti ellátá

7219421 Biológiai alkalmazott kut 8622311 Foglalkozás-egészségügyi

7219431 Biológiai kísérleti fejle 8623011 Fogorvosi alapellátás

7219511 Kémiai alapkutatás 8623021 Fogorvosi ügyeleti ellátá

7219521 Kémiai alkalmazott kutatá 8623031 Fogorvosi szakellátás

7219531 Kémiai kísérleti fejleszt 8690111 Hat.elj. érd.v.jogsz.eü.s

7220171 Szociológiai alapkutatás 8690311 Egészségügyi laboratórium

7220181 Szociológiai alkalmazott 8690321 Képalkotó diagnosztikai s

7220241 Pszi.- és vis.tud. alapku 8690361 Vér-, szövet- és egyéb ka

7220251 Pszi.- és vis.tud. alkalm 8690371 Fizikoterápiás szolgáltat

7220261 Pszi.- és vis.tud. kísérl 9101001 Könyvtári, levéltári tev.

7490101 Igazságügyi szakértői tev 9101211 Könyvtári állomány gyarap

7490401 K+F tevékenységekhez kapc 9101221 Könyvtári állomány feltár

7700001 Kölcsönzés 9101231 Könyvtári szolgáltatás

8510201 Óvodai nevelés 9101321 Levéltári szolgáltatás

8541231 Felsőoktatási szakképzés 9311021 Sportlét. műkt. és fejl.

8541611 Szakirányú továbbképzés 9990001 Szakfeladatra el nem szám

8541621 Egészségügyi szakmai képz NSZAKF Felosztandó szakfeladat

8542241 AK – Orvos- és egészségtu

1. melléklet, Az Egyetemen használt szakfeladatok 
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2. melléklet, A képzések  

 

A képzések  

(kalkulációs egység az adott képzésen oktatott egy hallgató) 

 

Általános Orvostudományi Kar képzései: 

magyar nyelvű graduális képzés 

angol nyelvű graduális képzés 

német nyelvű graduális képzés 

 

Fogorvostudományi Kar képzései: 

magyar nyelvű graduális képzés 

angol nyelvű graduális képzés 

német nyelvű graduális képzés 

posztgraduális képzés 

 

Gyógyszerésztudományi Kar képzései: 

magyar nyelvű graduális képzés 

angol nyelvű graduális képzés 

német nyelvű graduális képzés 

posztgraduális képzés 

 

Egészségtudományi Kar képzései: 

 

magyar nyelvű 

BSC teljes idejű képzések  ápoló 

     dietetikus 

     gyógytornász 

     szülésznő 

     mentőtiszt 

     népegészségügyi ellenőr 

     védőnő 

BSC részidős képzések  ápoló 

     dietetikus 

     szülésznő 

     mentőtiszt 

     népegészségügyi ellenőr 

     optometria 

     képalkotó 

     egészségturizmus szervező 

MSC teljes idejű képzések:  fizioterápia 

     táplálkozástudományi 

MSC részidős képzések:  ápolás 

     fizioterápia 

     táplálkozástudományi 

Szakirányú részidős képzések: addiktológiai konzultáns 



Önköltségszámítás rendje 

20 

  Hatályba lépés: 2016. április 09. 

     egészségtudományi szakfordító tolmács 

angol nyelvű 

BSC teljes idejű képzések  gyógytornász 

     ápoló 

     szülésznő 

 

Egészségügyi Közszolgálat Kar képzései: 

BSC teljes idejű képzés  egészségügyi szervező 

MSC részidős képzések  egészségügyi menedzser 

     szociális munka 

     mentálhigiénés családtudományi és családterápiás 

Szakirányú továbbképzési szak executive egészségügyi szakmenedzser 

     laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő 

     mentálhigiénés lelkigondozó 

     integrált szülő-csecsemő konzultáció 

     mentálhigiéné 

     mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 

klinikai vizsgálati koordinátor (study nurse, study 

coordinator) 

 

Doktori Iskola képzései: 

doktori képzés 

fokozatszerzés 
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3. melléklet, A kezelt állami vagyon (infrastruktúra) tevékenységre vonatkozóan az önköltség kalkuláció 

tárgyai 

 

 

 

Sor- 

szám 
Megnevezés Kalkulációs egységek 

1. Költségtérítéses oktatás, (szakirányú) továbbképzés képzésenként Ft/hallgató/tanulmányi félév 

2. Tanfolyami képzés Ft/tanfolyami hallgató 

3. Kutatási és egyéb szerződéses tevékenység Ft/téma 

4. Szakértői tevékenység Ft/óra 

5. Tankönyv- jegyzetértékesítés Ft/db 

6. Doktori bírálat Ft/db 

7. Ingatlan bérbeadás FT/m2/időszak 

8. Gép-, műszer bérbeadás, kölcsönzés Ft/db/óra 

9. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi 

dokumentáció értékesítése 
Ft/db 

10. Konferencia, rendezvény szervezés Ft/fő/nap 

11. Szabadidős sporttevékenység Ft/óra, Ft/fő 

12. Gépjármű parkolási szolgáltatás Ft/parkolóhely/időszak 

13. Szálláshely értékesítés Ft/férőhely/vendégnap 

14. Üdülők igénybevétele Ft/férőhely/vendégnap 

15. Könyvtári szolgáltatás Ft/fő 

16. Számítástechnikai szolgáltatás Ft/mérnökóra 

17. Kollégiumban lakó hallgatók részére nyújtott szolgáltatás Ft/db, Ft/óra 

18. Hallgatók részére értékesített nyomtatványok Ft/db 

19. 

Saját kivitelezésben előállított eszközök, berendezési 

tárgyak Ft/db 

20. Közérdekű adatok kérelemre történő közlésével kapcsolatos 

szolgáltatás 
Ft/db 

21. 
Közvetített szolgáltatás (az Egyetem szellemi és anyagi 

infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára előírt 

térítések) 

Ft/km, Ft/m2, Ft/m3, Ft/oldal, Ft/perc 
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4. melléklet, A központi irányítás általános költségeinek felosztásához használható vetítési alapok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bevétel arányában 

képzett hallgatói létszám 

OEP bevétel 

dolgozói+hallgatói létszám 

hallgatói létszám  

oktatott hallgatók száma 

oktatók száma 

lektorált munkák száma 

habilitációs eljárásban érintettek 

jogosult hallgatói létszám 

képzett dolgozói létszám 

költség+bevétel arányában 

számlák darabszáma 

dolgozói létszám alapján 

futó kutatás, pályázat száma 

leltározott eszközérték arányában 

dologi+felhalmozási költség arányában 

tömbhozzájárulás arányában 

bérköltség arányában 

költségek arányában 

PC szám 

kiterhelés szerint 

terület alapján 

kollégisták száma karonként 

igénybevétel szerint 

esetszám 

végzős hallgatói létszám 
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5. melléklet, Kalkuláció a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez 

 

Semmelweis Egyetem  

 

………………………szervezeti egység 

 

Kalkuláció 

a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítéshez 

 

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem benyújtója: 

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

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

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

 

Költségtérítés összege:  

1.)  Az adatszolgáltatásra fordított munkaóra:   ……… óra  

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

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

4.)  ….. % Tb. járulék (3. pont után):    …………………… Ft  

5.)  ….. % szociális hozzájárulás (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 (6+9):    …………………… Ft  

 

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

munkaidő ráfordítását igazolom.  

 

………….………………, 20………………  

…………………………………………….  

     aláírás  

A költségtérítés összegét kiszámította:  

………….………………, 20………………  

…………………………………………….  

     aláírás  

A költségtérítés megállapítását ellenőrizte:  

 

………….………………, 20………………  

…………………………………………….  

     aláírás  

 Megjegyzés: Amennyiben több, különböző illetménnyel foglalkoztatott személy végezte az 

adatok előállítását, csoportosítását úgy a kalkulációt személyenként is össze kell állítani!  
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6/a. melléklet, Előkalkuláció ellenőrzési nyomvonala 

 

Sor-

szám 

folyamat lépései 

 

előkészítés 

lépései 

felelősségi szintek a folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 
feladatgazda ellenőrző 

ellenőrzés 

módja 
jóváhagyó 

jóváhagyás 

módja 

         

I. Előkalkuláció        

         

1. 

Szakfeladaton-

kénti bontásban 

való elszámolás 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség-

vállaló, 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 

2. 
Képzési  

tevékenység 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség-

vállaló, 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 

3. 

Kezelt állami 

vagyon 

(infrastruktúra) 

hasznosítás 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség- 

vállaló 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 
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6/b. számú melléklet, Utókalkuláció ellenőrzési nyomvonala 

         

Sor-

szám 

folyamat lépései 

 

előkészítés 

lépései 

felelősségi szintek a folyamat 

eredményeként 

keletkezett 

dokumentum 
feladatgazda ellenőrző 

ellenőrzés 

módja 
jóváhagyó 

jóváhagyás 

módja 

         

II. Utókalkuláció        

         

1. 

Szakfeladaton-

kénti bontásban 

való elszámolás 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség-

vállaló, 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 

2. 
 Képzési  

tevékenység 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség- 

vállaló 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 

3. 

kezelt állami 

vagyon 

(infrastruktúra) 

hasznosítás 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

szervezeti 

egység 

vezetője által 

megbízott 

személy 

szervezeti 

egység 

működési 

rendje, 

ügyrendje 

szerint 

kimutatás 

készítés, 

egyeztetés 

kötelezettség- 

vállaló 

ellenjegyző 

számszaki és 

dokumentá

ciós 

ellenőrzés, 

aláírás 

Kalkulációs 

adatlap 



  Hatályba lépés napja: 2016. április 09. 

 


