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Preambulum

Az cinkolts6gsz6mit6s rendj6re vonatkoz6 szabiiyzattal a Kutat6kdzpont saj6t hatriskdrben
- figyelembe v6ve a Sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6ny 14. $ (5) bekezd6se, valamint
az Allamhdztartfus sziimvitel6rol s2616 4l2}l3. (I. ll.) Korm6nyrendelet 50. $ (l),6s (3)-
(5) bekezddse rendelkez6seit - meghat6rozza az onkiilts6g-szdmititsi rendszerdt. A
rendszeresen v5gzett term6k6rt6kesit6s 6s szolg6ltat6snyujt6s tekintet6ben el kell k6sziteni
az ii nkti lts 69 szfimitirs ren dj 6 re vonatkoz6 bels 6 sza b ily zatot.

I.

AZ ONKOITSEC SZAUiTAST SZlst].-yZtT CELJA,
TARTALMA

Az 6nk6ltseg szdmititsi szabillyzat cdlja, hogy

r6szletesen szabiiyozza a szervezetiinkn6l foly6 6nkdlts6g sz6mit5si
tev6kenysdget,

alapul szolg6ljon M 6nk<ilts6g sz6mit6si tev6kenys6g kiils6 6s belso
ellenorz6s6hez.

Az cinkcilts6g sz6mit6si c6lja, hogy rdszletesen szabilyozza az alap 6s v6llalkozrlsi
tev6kenysdg keret6ben el6tillitott eszk<jzok, elvegzett tev6kenys6gek vagy nyrijtott
szolgiitatirsok tdnyleges k<jzvetlen 6nk<ilts6g6nek, tov6bb6 akdzerdekri adatszolgiitatishoz
kapcsol6d6 k<ilts6gtdritds pontos iisszeg6nek meghatiroztls6ra irdnyul6 tev6kenys6get.

Az <inkcilts6gszrimitiis feladata, hogy az 5, 6, 7 szdmlaoszt6lyban rogzitett kiadrisokr6l
(k<ilts6gekrol) adatokat szolg6ltasson saj6t elorillitrisri eszk<iz<ink6nt, tevdkenys6genk6nt
val ami nt szolgiitatits o nk6nt.

Szervezeti.ink 6nk6lts6g szrimitiisi szabiiyzata a kdvetkezo t6m6khoz kapcsol6d6an
tartalmaz e I 5 ir6s okat :

1. kciltsdg, cinkdlts6g sz6mitiisi fogalmak,

2. az <jnkdlts6gszitmitts sor6n alkalmazandl alapelvek,

3. az <ink<ilts6g sz6mit6s tfugya (a kalkul6ci6s egys6gek),

4. a kalkul6ci6s s6ma, a kalkul6ci6s kdlts6gtenyezoktartalma,

5. az cink<ilts6g sz6mitrls m6dszere, a kdlts6gek felosztds6nak, m6dja,

6. munkasz6mok, azoknyilv5ntart6sa,

7. az ut6kalkulaci6 alapjdtkepezobizonylatok,

8. az rink6lts6g szfimitits kdszit6s6nek idopontja, a kalkul6ci6s id6szak,

9. az dnkdltsdg sziimit6s 6s a kdnyvvitel adatai egyeztet6s6nek m6dja.
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10. a k<izdrdekti adatszolgdltat6shoz kapcsol6d6 kdlts6gt6rft6s dsszege
me gtll lapit6s6nak szab tiy ai

II.

AZ ONKOITSN C SZAiUITAST SZI g AI-,Y ZIT RE SZLETE S

u6inAsar

r. x6lrsnc, ONrOI-TSEG szAvrirAsl FoGALMAK

1.1. A kdltsdg

A k<iltsdg az eszkoz (term6k) eloilllftrlsa, vagy szolgrlltatris, tevdkenys6g teljesit6se 6rdek6ben
felhaszn6lt 6lo- ds holtmunka p6nz6rt6kben kifejezett osszege.

1.2. Kdltsdgnem

A k<ilts6gnem a kolts6geknek az iilamhiztart6s szervezetei beszimokisi 6s kony,vvezet6si
k<itelezettsdgdnek saj6toss6gair6l sz616 24912000. (X11.24.) Korm6ny rendeletben
(tov6bbiakban: Korm. rendelet) rogzitett egys6ges sz6mlakeret 5, szilmlaosztilly
sz6mlacsoportjai szerint kijekilt 6s meghat6rozott cimek szerinti csoportosit6srit jelenti.

1.3. Kdltsdghely

A kolts6ghely a kcilts6gek felmeriil6s6nek helye, teriiletileg elhat6rolt szervezeti egys6g vagy
16szleg.

Az itt felmeriilt kdlts6gek a felmertil6stk alkalmrlval nem sz6molhat6k el kdzvetlenil az
eszktizre (term6kre), vagy szolgilltatSsra, tev6kenysdgre. Felmertildsi.ikkor krizvetlen kdlts6gnek
nem minSsithetok.

Ezeknek a kolts6geknek azon r6sze, amely az elohllft6ssal illetve a szolgiltat6ssal szoros
kapcsolatba hozhat6, a ktikinf6le teljesitmdnyadatok segits6g6vel a kalkul6ci6s egys6gekre -
ezen szabiilyzatban foglaltak szerint - iltvezetendok.

1.4. Kdltsdgiselff

K<ilts6gviselo az eszkoz (term6k) vagy szolg5ltatris, tev6kenys6g amelyre a koltsdgek
felmeriil6siik alkalm6val kozvetleniil elsziimolhat6k, amelynek elorillitrisa, teljesit6se 6rdek6ben
a kolts6gek felmertilnek.

1.5. A kdzvetlen 6nki)ltsdg, bekeriilisi (el6dllitdsi) drtik

A kdzvetlen 6nktilts6g, bekeriil6si (el66llit6si) 6rt6k, egy meghathrozott mennyis6gi egys6g6re
jut6 eszkozfelhasznril6s (6lomunka, holtmunka) pdnzben kifejezett cisszege.
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A kozvetlen onkdlts6g, bekeriil6si (el56llit6si) ertek kozzd tartoznak azok a r6fordit6sok
amelyek

a.) a tev6kenysdgvdgz6se, a szolgSltat6s nyirjtris 6rdek6ben az eszklzok (immateri6lis
javak, t6rgyi eszkozok, k6szletek) elo6llftSsa, iizembe helyez6se, bovit6se,
rendeltet6s6nek megv6ltoztatfisa, 6talak[t5sa, eredeti 6llag6nak helyre5llit6sa sor6n
k<izvetleni.il felmeriiltek,

b.) az el6iilitflssal, tov5bb6 a szolgilltaths v6gzds6vel, nyijt6s6val bizonyfthat6an szoros
kapcsolatban voltak, tov6bb6

c.) az eszkozokre (termdkre), tev6kenys6gekre, szolg6ltat6sokra megfelelo mutat6k,
j ellemzok segits6g6vel elszrimolhat6k.

Az elSiilititsi kdlts6gek krizritt kell elszSmolni [6s igy a bekeri.il6si (elo6llit6si) 6rt6k reszet
kdpezi] az idegen v6llalkoz6 illtal megval6sftott beruh6zSshoz a szervezetiink (mint beruhSz6)
iital biztositott (az idegen v6llalkoz6 feld nem szhmlilzott) viis6rolt anyag bekeriildsi
(beszerz6si) drt6k6t, tov6bb5 a saj6t elo6llit6sri term6k, nyrijtott szolgi{ltat6s kozvetlen
onk<ilts6g6t a v6s6rolt anyag, a saj6t elo6llftrisfi termdk tdnyleges be6pit6sekor, (ds/vag1,, a
s z o I gdl t at ds nyilj t ds s al) egyidej rileg.

A kozvetlen onk6lts6g nem tartalmazhat:
a) 6rt6kesit6si k6lts6geket 6s

b.) az elodllit6ssal kozvetlen kapcsolatba nem hozhato igazgathsi 6s egydb 6ltal6nos
(kdzponti ir6nyit6s) kriltsdgeket.

1.6. A kdltsdgek ki)nywiteli elszdmoldsa

Azeszkdz elo6llit6sa, aszolgiltatits teljesit6se, atev6kenysegvdgzdse soriin felmeriilt kdltsdgek
elsz6mol6s5ra - szervezetiink sz6mlarendj6ben rdgzitetteknek megfeleloen - hSrom
szitmlaosililly szo I 96 I :

a.) az 5. szitmlaoszt6ly a kolts6geket kolts6g-nemek szerint csoportositvatartalmazza, a
k<ilts6gek kolts6g-nemenk6nti gyrij t6s6t szolgSlj a,

b.) a 6. szirmlaoszl5,ly a ktizvetett k<ilts6geket tartalmazza. a kolts6gek felmeriil6s6nek
helye szerinti gyrijt6sdre szolgSl,

c.) a 7. szimlaoszthly az eszkcizok elo6llitasa, a szolg6ltatrlsok teljesft6se sor6n
felmeriilt 6s az eszkozok elo6llft6s6val, szolg6ltat6s nyfijt6ssal dsszeftigg6sben
kozvetleniil (valamint a feloszt6s ut6n a kdzvetetten) elsz6molhat6 kolts6gek
krinyvviteli nyilv6ntartSs6ra szolg6l.

A 7. szflmlaosztiily a kriltsdgvet6sben
tartalmazza a foly6 kiad6sokat.
A szakfeladatok kiadSsai (kolts6gei)
tev6dnek cissze.

meghatiirozott szakfeladat rend szerinti tagolSsban

kdzvetlen 6s kdzvetett kiadrisokb6l (kolts6gekb6l)

1.7. Az dnkilltsdgszdmltds

Az cinkolts6gsz6mitr{s olyan miiszaki-gazdasilgi tev6kenys6g, amellyel meg6llapithato az
elorlllitott eszkozok (term6kek), a v6,gzett szolg5ltatiis v6rhat6 (tervezett) illetve t6nyleges
kcizvetlen <ink<ilts6ge, elo6llit5si kcilts6ge.
Az <jnkoltsdgszrimit6s feladata, hogy adatokat szolgdltasson

- a saj6t elo6llit6sri eszkcizdk, szolgSltat6sok 6rt6kel6sdhez, az el6Sllit5si 6rt6kdnek
meghathrozisilhoz,



-a saj6t elo6llit6sri eszkozok, szolg6ltat6sok, valamint a k<jzdrdekri adatszolg6ltatSs
onkd lts6g6nek tervezds6hez 6s meg6l lapitS sdhoz,

- a gazdashgi sz6mit6sokhoz.

1. 8. Az i)n ki) lts dgszdmltds - kalkuldcif formdi

Az onkdlts6gsz6mit6s - kalkuklci6 form6i:

- az elSkalkulSci6 (elozetes iinkriltsdg),

- a kdzbeeso kalkul6ci6 (termelds krizbeni <inkdltsdg),

- az ut6kalkul6ci6 (ut6lagos onkolts6g).

Az el6kalkul{ci5 az a miszaki-gazdasitgi tevdkenys6g, amellyel a tev6kenys6g, a
szolgdltatfts megkezddse el6tt szervezetiink meghat6rozza a mtiszaki 6s technol6giai
el5ir6sok betart6sa mellett - felhaszn6lhat6 6lo- 6s holtmunka mennyis6g6t 6s ebbol az
6rv6nyben l6v6 6rak 6s dijt6telek, valamint szem6lyi jellegti riifordit6sok
figyelembev6tel6vel kisz6mit6sra keriil az eloiilitand6 term6k, tev6kenys6g, szolgiiltat6s
terv szerinti <ink<ilts6ge.

El6kalkul6ci6t lehet k6sziteni minden olyan tev6kenys6gre, amelynek kcilts6gkihat6sa
van.

A kiizbees6 kalkuk{ci6 M a tevdkenysdg amely a tev6kenys6g, szolg6ltat6s
folyamatiiban - annak egyes fi.zisait kovet6en - inform6l a term6k, tev6kenys6g,
szolg1"ltatits 6nkd lts6 g6nek alakul6s6r6 l.

Az utrikalkulici6 az a miszaki-gazdas6gi tev6kenysdg amellyel a term6k, tev6kenys6g,
szolgiitatits befejez6se utdn a t6nylegesen felhasznah el6- 6s holtmunka mennyis6ge 6s
6n6ke alapjitn meghatitrozzuk az eszkdz , tevdkenys6g, vagy szolgiitatl,s t6nyleges
kdzvetlen cinkdlts6g6t, elo6llit6si kolts6gdt.

Az <jnk6lts e gszitmitirs m6dszere a p6tl6ko I 6 kalkulici6.

A kdlts6gkigytijt6sen alapul6 p6tl6kol6 kalkul6ci6 keret6ben a sajirt v6llalkoz6sban
vdgzett beruhinisra, az alap illetve v6llalkoziisi tevdkenys6g keret6ben vegzett
tev6kenys6gre, elo6llitott eszkdzre vagy nyujtott szolgl,ltatitsra kiv6telezett anyagok 6s a
riiforditott munkaid6 bizonylataib6l illetve az azokb6l k6szitett felad6sok adatai alapjdn
kell meg6llapitani a kdzvetlen kdltsdgeket (kiadrisokat).

Az iitallnos (krizvetett) kcilts6geket pedig az igenybev6telt kifejezo mutat6k alapjin,
p6tl6kol6s ftj6n kell az egyes tev6kenys6gekre, szolgiltatirsokra, sajet el66llitrisri
eszk<iz<ikre felosztani.
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2. AZ ONrdtrs EeszAptirAs s on iN at KALMAZANuO rturuttic tds,qLApE LVE K

- kdlts6gokozat elve,

- krilts6gval6dis6g elve,

- kolts6gteljess6g elve,

- krivetkezetess6g elve,

- kozvetlen krilts6gk6nt val6 elsz6mol6s elsobbsdg6nek elve.

2.1. A kiilts6gokozat elve

A kolts6gokozat elve alapjrin adott kalkullci6s egys6gre csak azokat a kolts6geket szabad

elsz5molni, amelyek a kalkul6ci6s egys6ggel ok-okozati kapcsolatban vannak, azaz a kalkul6ci6s
egysdggel t6nylegesen osszefiiggdsbe hozhat6ak.

2.2 A kiilts6gval6disig elve

Az elv alapjin adott termdk, szolgSltat6s <jnkolts6gdvel csak azokat a koltsdgeket szabad
elsz6molni, amelyek tdnylegesen az 6rdekiikben meriiltek fel. A val6disdg kcivetelm6nye, hogy
minden krilts6g csak egyszer keriilj6n elszSmol6sra.

2.3. A kiilts6gteljess6g elve

A kolts6gteljess6g elvdnek 6rv6nyestil6sekor biztositani kell, hogy valamely term6k, szolg5ltat5s
tekintetdben a kalkul6ci6s s6ma figy keri.iljon kialakitfsra, illetve a tdnyleges kalkulSci6 figy
keriiljdn elv6gz6s6re, hogy aztartalmazza valamennyi figyelembe veendo kdltsdget.

2.4 A kiivetkezetess6g elve

A kovetkezetess6g elvdnek 6rv6nyesit6sekor iigyelni kell arra, hogy azrinkciltsdgsz5mit6s m6dszere
adott idoszakon beltil 6lland6 legyen. Avhltoztatitsokra az 6vek kozdtt csak akkor keriiljdn sor, ha
azok,ra val6ban sziiks6g van.

2.5. A kiizvetlen kiilts6gk6nt val6 elsz6mol6s els6bbs6g6nek elve

A kalkul6ci6 sor6n iigyelni kell arra, hogy a kalkul5ci6s egys6geket 6s sdm6t rigy kell kialakitani,
hogy az segitse art, hogy a kolts6gek min6l nagyobb ar6nyban legyenek k<izvetlen kolts6gkdnt
azonosithat6ak. A kciltsdg elszSmol6s alapbizonylatain6l torekedni kell arra, hogy azok tdtelei,
ilfetve csatolt rdszletezb dokumentumai segitsdk, alfithmasszik a kozvetlen k6lts6gk6nt val6
elszdmol6st.
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3. AZ dNrdmsficszAruiris rAncva 6t ratxutActds EGvSEGEK)

Az onkdlts6gsz6mitiis tirgya a kalkul6ci6s egyseg.

Szervezetiinkn6l kalkuL{ci6s egys6get k6pez:

a) valamely szakfeladat keret6ben ellltott egy-egy feladat;

b) v6llalkoziisi tev6kenys6g keret6ben ell6tott egy-egy feladat;

c) a Kutat6k<izpont munkat6rsai 6ltal szerkesztett kiadv6nyok;

b) saj6t kivitelez6sben megval6sitott egy-egy beruh6z6s;

c) saj 6t kivitelez6sben megval6sitott egy-egy fehij ft6s;

d) megrendel6sre, vagy a szewezet saj6t sziiks6glet6re vegzett szolgiitatis,
tev6kenys6g;

e) egy-egy k<jz6rdekti adatszolgiiltat6s;

4. A KALKULACTOS SEIUT,I, A KALKULACTOS XOTTSECTETVYOZCJX TARTALMA

4.1. A kulkuldciils sdma

Az egyes kalkul6ci6s egys6gek krizvetlen rinkrilts6g6t, beker{il6si (el66llit6si) 6rt6k6t a
kdvetkezo kalkul6ci 6 s s6ma szerin ti r eszletezd sben kell ki sz6mf tani :

a.) K<izvetlentil elsz6molhat6 szemdlyijuttat6sok

b.) Ktizvetlentil elsz6molt szem6lyi juttat6sok munkaad6t terhelo jarul6ka

c.) K<jzvetlentilelsz6molhat6anyagkdlts6g

d.) Kdzvetleniil elsziimolhat6 dologi kiad6sok

e.) Kdzvetlentil elsz6molhat6 szolg6ltat6si kiad6sok

f.) Egy6b kcizvetlen krilts6gek

E gyiitt kOzvetlen iinkiilts6g (a+b+c+d+e+f)

4.2. Saidt kivitelezisben el6dll[tott,felfijitott tdrgyi eszki)z ankdltsdginek meghatdrozdsa

A saj6t kivitelez6sben t<irt6no befektetett eszkoz (immateririlis javak, t6rgyi eszk<izdk)
el66llftiisa, fehijit6sa eset6n az 6nkdlts6g megrlllapft6srin6l nemcsak a konkr6t eszkoz
el66llit6s6val, kivitelez6sdvel, szerel6s6vel kapcsolatos kdzvetlen krilts6geket kell
szitmitisba venni, hanem a benthiuits (fehijit6s) megszervezds6vel, lebonyolit6sdval,
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mtiszaki tervez6s6vel kapcsolatosan felmeriil6, az el66llitand6 eszkdzhdz
hozzdrendelhetci kcizvetlen kdlts6geket is.

A t6rgyi eszkdz saj6t v6llalkoz6sban tortdno elo6llit{isakor az el66llit6s kdzvetlen
<ink<ilts6g6nek r6sze

- az alapozis| szerel6si kdlts6g, valamint

- a pr6bai.izemeltet6s ktilts6ge.

Ha a saj6t viillalkoz6sban vegzett beruh6z6st (fehijit6st) - bizonyfthat6an - ilyen cimen
foly6sitott hitel, kdlcscin finanszirozza, akkor annak iizembe helyez6s6ig felmertilt
kamat6t nem a k6zvetlen dnkcilts6gben, hanem a beszerzdsi k<ilts6gek kdzdtt kell
elsz6molni.

4.3. A kalkuhiciils kdltsdgtdnyezdk tartalma

4. 3. l. Kd zv etle n ii I e ls zd mo I h atd s ze md ly i j utt atds

K<izvetleniil elsz6molhat6 szem6lyi juttat6sk6nt kell figyelembe venni - az egy-egy
kalkulrici6s egys6gkdnt meghatdrozott - a tev6kenys6g, szolgiitat6s teljesit6se valamint
az eszkozdk elo6llit6sa 6rdek6ben kiizvetleniil felmeriilt illetve kifizetett

- alapilletm6nyeket,

- illetm6nyp6tl6kokat 6s

- egy6b kdtelez6 p6tl6kokat.

Kiad6sk6nt (krilts6gk6nt) egyariint figyelembe kell venni

- a teljes munkaid6ben foglalkoztatottak,

- a r6szmunkaidoben foglalkoztatottak, valamint

- a nyugdijasok 6s 6llom6nyba nem tartozok
rdszlre telj esitett kifi zet6seket.

Mind az el6kalkuliici6ban, mind az ut6kalkul6ci6ban a szem6lyi juttat6sok risszeg6n
kivtil, a szem6lyi juttat6sok sz6mfejt6s6nek alapj6ul szolgril6 munkaid6t is fel kell
ttintetni.

4.3.2. Kdzvetleniil elszdmolt szemdlyi juttatdsok munkoaddt terhelf jdrulika

A szem6lyi juttatSsok munkaad6t terhelo j6rul6kai a nyugdijbiztositiisi 6s
eg6szs6gbiztosit6sij6rul6kok, az egeszsdgngyihozzitjiirul6s, tov6bb6 minden olyan ad6k
m6dj6ra fizetend6 6sszeg, amelyet a szem6lyi juttat6sok, vagy a foglalkoztatottak szima
alapj 6n kell me 96l lapitani, fliggetleni.il azok e lnev ezesetol.

A kdzvetlentl elsz6molt szem6lyi juttat6sok munkaad6t terhel6 jarul6kai cimen az
elokalkul6ci6ban be6llitand6 Osszeget az 6ves tervezett p6tl6kkulcs alapj6n lehet
meghat6rozni.
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Az ut6kalkul6ci6ban a szem6lyi juttat6sok munkaad6t terhelS j6rul6kai cim6n
be6llitand6 dsszeget akiszdmitott t6nyleges p6tl6kkulcs alapjfn kell meghatdrozni.

Tervezett p6tl6kkulcs alkalmazilsa esetdn minden 6vben meg kell tervezni az 6rv6nyes
szab6lyok szerint az ilyen cimen kifizetend6 dsszeget 6s azt szembe kell illlitani az

idSszak osszes tewezett szem6lyi juttat6sok osszeg6vel, majd az igy kisz6mitott
(tervezett) p6tl6kkulcs alkalmazds6val kell ezt a kdlts6gtenyezot figyelembe venni.

T6nyleges p6tl6kkulcs alkalmazdsa eset6n - ablrfrzetdsi jegyz6k adatai alapjrin - minden
id6szakban (negteddvenkdnt, havonta) szembe kell 6llitani az ilyen cimen kifizetett
dsszegeket a szem6lyi juttatrisok 6sszeg6vel 6s a kisz6mitott p6tl6kkulcs alapj6n kell a

kdzvetlen szem6lyi juttatrisokra vetitve ezt a k<ilts6gtdnyezot az ut6kalkul6ci6ban
szerepeltetni.

4. 4. 3. Kb zvetle n iil e ls zdmo I h atd any ag kd lts i g

Kcizvetlen anyagk<ilts6gk6nt kell kimutatni a kalkuliici6s egys6g terh6re utalv6nyozhat6
anyagok erteket,igy

- a szakmai anyagok,

- a beruh6zhshoz, fehijit6shoz felhasznrilt anyagok,

- a karbantarto izem, illetve ahirzinyomdaiital ig6nybe vett
anyagok, valamint

- a tov6bbfelhaszn6lt saj6t termel6sri k6szletek
6rt6k6t.

A visirolt k6szletek beszerz6si 6rt6k6t k6pezi:

- az engedm6nyekkel csrikkentett, fel6rakkal n<jvelt v6tel6r,

- a beszerz6ssel, raktfrba tdrt6nt besz6llit6ssal kapcsolatban felmertilt
szallititsi 6s rakod6si kolts6gek 6sszege,

- a kozvetitSi tev6kenys6g ellen6rt6ke, dija,

- abizomrinyi dij,

- a beszerzeshez kapcsol6d6 ad6k (fogyaszttisi ad6, jdved6ki ad6),

- a v6mterhek (v6m, v6mp6tl6k, vdmkezelesi dij),

- fizetend6 (fizetett) illetdkek,

- az ellzetesen felszilmitott, de le nem vonhat6 61ta16nos forgalmi
ad6,

- a jogszab6lyon alapul6 hat6s6gi igazgatisi, szolgdltatitsi dijak,

- az egy6b hat6srigi igazgatfsi, szolgiiltatiisi eljrir6si drjak
(kcirnyezetv6delmi term6kdij, szak6rt6i dij ).

A k<jzvetlen anyagkolts6g meghatitrozirsithoz az arryagokat az anyagfdles6gek pontos
me ghatdr o z6s 6val kell az ut6kalkul 6c i 6 s I ap on fe I s oro lni !

Anyagktilts6gkdnt csak a t6nylegesen felhaszn6lt kdszlet6rt6k sz6molhat6 el.

A felhasznSliis anya gkii lts6g6t csii kkenten i kell :



- a fel nem haszn6lt 6s visszav6telezdsre keri.ilo anyagok 6rt6k6vel,

a termel6s, a tev6kenys6g, szolg6ltatSs soriin keletkezett hullad6kok
6n6k6vel (ide6rtve a dolgoz6k selejt krirt6rit6si k6telezetts6g6t is).

Hullad6k az az anyagmennyis6g, amely az utalvitnyozott 6s kiadott anyagok kiszab6sa,
mdretre viig6sa, megmunkiil6sa kozben keletkezik.

Mind az elSkalkul6ci6ban, mind az ut6kalkul6ci6ban az anyagkolts6g cisszege mellett az
anyagok felhasznril6s6nak brutt6 6s nett6 mennyis6gi adatait is fel kell ti.intetni.

A tovrlbb felhasznflt sajft termel6sff k6szletek 6rt6k6t t6nyleges kiizvetlen
iinkiilts6gen kell szimitrisba venni.

4. 4. 4. Kd zvet I e n ii I e ls zdmo lh at 6 do lo gi kiad ds o k

Kcizvetleniil elsz6molhat6 dologi kiad6skdnt kell elsz6molni az adott kalkul6ci6s
egys6ggel kapcsolatban k<izvetlentil felmeriilt dologi kiad6sokat. A dologi kiad6sokat a

Korm. rendelet 9. szirmu mell6klet6nek ,,a szitmlaoszt6lyok tartalmira vonatkoz6
el6iriisok" rdgzitik.

4. 4. 5. KA zv et le n ii I e lszd mo I h atd s zo I g d lt at tis i k iadds o k

Kcizvetleniil elsz6molhat6 szolg6ltatSsi kiaddskdnt kell elsz6molni az adott kalkul6ci6s
egys6ggel kapcsolatban kcizvetleniil felmeri.ilt szolg6ltat6si kiad6sokat. A szolg6ltat6si
kiad6sokat a Korm. rendelet 9. szimt melldklet6nek ,,a szitmlaosztrilyok tartalmira
vonatkoz6 el6iriisok" rdgzitik.

4.4.6. Egydb kiizvetlen kdltsig (kiadds)

Az el6zoekben felsorolt kolts6geken trilmenoen egy6b krjzvetlen k6lts6gkdnt
(kiad6sk6nt) kell kimutatni a kalkul6ci6s egys6gre utalv6nyozhat6 (elsz6molhat6)
k<izvetlen dologi kiad6sokat. (pld. sz6llit6si 6s rakod6si kdlts6g, a g6pek (termelo
berendez6sek) bdrleti dija.

i. A KOzvETETT qdLTSEGHELvEKEN FELMER|iLD KrADisoK 60LTSEGEK)
E LSZAM O LASA NAK E S F E Lo S Z TAsAIv,nT *T 6o u

G ipj d r m ii iize me ltetd s

Itt kell elsz6molni a g6pj6rmrivek tizemeltet6s6nek dsszes kiaddsait (k6lts6geit) , tovitbbit
az ide gen g6pj Srmtivek i gdnybev6te I 66rt frzetett ci s sze g et i s.

Az idegenek szfimdra nyfjtott szolglltatds eset6n biztositani kell a saj6t g6pjSrmtivek
tizemeltetdsdvel kapcsolatos kiad6sok elktilonit6sdt, annak 6rdek6ben, hogy a fajlagos
kcilts6g meg6llapithat6 legyen.

A kiad6sok feloszt6siinak alapja: teljesitett kilomdter
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6. AZ UTOKALKALACfi ALAPJAT KEPEZ6 BIZONYLATOK

6.1. A kalkul6ci6s egys6gekre k<izvetlentil elsz6molhat6 szem6lyi juttatfsokrril 6s azok
jrlrul6kairtil havonta felad6st kell kdszfteni.
Felel6s: b6rsz6mfejt6

6.2. A kalkulici6s egysdgekre kdzvetleni.il elsz6molhat6 anyagkiilts6gekrdl havonta
feladrist kell k6szfteni.
Felelos: fokdnyvi kdnyvelo

6.3 Az el6:illitrisi kiiliin kiilts6g 6sszeg6r6l havonta feladiist kell k6sziteni
FelelSs: f6krinyvi kdnyvel6

6.4. Az ery6b kiizvetlen kiilts6gek rcszet kepezo kdzvetlen dologi kiad6sok 6sszeg6r6l
havonta felad6st kell kdsziteni.
Felelos: f6kdnlvi krinyvelo

6.5. A kiizvetett kiadrlsok id6szakonkdnti feloszt6srir6l illetve azok kalkul6ci6s
egys6gekhez kapcsol6d6 dsszegdrol - kalkul6ci6s egys6genk6nti bont6sban - kimutat6st
kell k6sziteni,6s azt 6t kell adni az ut6kalkul6ci6t kdszit6(k) r6sz6re.
FelelSs: fokcinyvi k6nyvel6

6. 6. A k0 ltsd ge k utalvdnyoztts dnak, e ls zdmolds dnak bizony lati rendj e

A Sz6mviteli ttirvdny eloir6sai szerint minden gazdashgi mriveletr6l, esemdnyr6l, amely
az eszk<iztik, illetve az eszk<izdk forr6sainak 6llomdny6t vagy risszet6tel6t
megv6ltoztad a, bizonylatot kell kiSllitani (k6sziteni).
A sz6mviteli, 6s ebbol k<ivetkezoen az rinkcilts6gszitmitfssal kapcsolatos
nyilv6ntart6sokba csak szabiiyszenien ki6llitott bizonylat alapj6n szabad adatokat
bejegyezni.

Az <inkdlts6gsz6mit6s bizonylatainak kiemelt alaki 6s tartalmi kell6kei a kcivetkez6k:

- abizonylat megnevezdse 6s sorsz6ma, vagy egy6b m6s azonosit6ja,

- abizonylatot ki6llit6 szervezeti egys6g megjelcildse,

- a gazdasrigi mtiveletet elrendelo szem6ly vagy szervezet megjelcil6se,

- az utalvitnyozo 6s a rendelkezds v6grehajt6s6t igazolo szem6ly,

- a k6szletmozgrisok bizonylatain az fitvevo alfiirdsa,

- a bizonylat ki6llit6s6nak idopontja, illetve kivdtelesen - a gazdasrlgi mrivelet
jelleg6t6l, id6beni hatalyifi6l ftigg6en - annak az idilszaknak a megjel<il6se,
amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak,

- a (megtrirtdnt) gazdasbgi mtivelet tartalm6nak leir6sa vagy megjel6l6se, a
gazdasdgi mrivelet okozta v6ltoziisok mennyis6gi, minos6gi 6s 6rt6kbeni adatai,
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- a bizonylatok adatainak osszesit6se eset6n az <isszesft6s alapj6ul szolg6l6
bizonylatok kor6nek, valamint annak az idoszal<nak a megjekildse, amelyre az

<isszesft6s vonatkozik.

Az rinkcilts6gszimiths sz6mvitelen beliili folyamat6ban az 6nkcilts6gszitmitirs
alapbizonylatai azonosak a sziimvitel analitikus, illetve szintetikus krinyvelds6nek
alapbizonylataival.

A tev6kenys6ggel, szolgiitatirssal risszeftiggS alapveto bizonylatok a kovetkezok:,

- k6szletek rlllom6nyv6ltozdsi bizonylata,

- ig6nybe vett szolg6ltat6sok bizonylata,

- szem6lyi jellegri r6fordit6sok bizonylata,

- 6rt6kc sokken6 si leir6s bizonylatai,

- egy6b k<ilts6gek bizonylatai,

- kcizvetett kcilts6gek felosztiis6nak bizonylatai.

7. AZ ONxOmsEeszAITiTAs KESZfTESENEK IDdPqNTJA, A KALKUL,,iCI6S
IDdSZAK, AZ ELKESZ(TESERT FELELdS SZEMELYEK

7.1. Az egyes kalkul6ci6s egys6gek cinkolts6g6nek megr{llapitdshhoz a kettos konywiteli
nyilvhntartbs kieg6szit6sek6nt kiilon analitikus nyilvhntarthst (ut6kalkulici6s lapot) kell

kalkul6ci6s egys6genk6nt,

a ll/3 I l. pontban meghatdrozott kalkul6ci6s s6mSnak megfeleloen vezetni.

7.2. A saj6t termel6sti k6szletek, valamint a sajSt kivitelez6sben megval6sitott befejezetlen
beruh5z5sok (felfijitrisok) 6v v6gi m6rleg6rt6k6nek meghatilrozhsdhoz ut6kalkulici6t kell
k6sziteni a tirgy ev et kovet6 20-ig.

A saj6t termel6sii k6szletek ut6kalkul6ci6jSnak elk6szit6s66rt a gazdasitgi vezetl felel6s.

A sajSt kivitelez6sben megval6sitott befejezetlen beruh6z6sok (fehijitdsok) ut6kalkulSci6jSnak
elk6szit6s66rt a gazdashgi vezeto a felel6s.

Az ut6kalkuklci6 egy p6ld6nyrit halad6ktalanul St kell adni a konlvel6s rlszdre.

7.3. A megrendel6sre teljesitett szakmai szolg5ltat6s, tev6kenys6g onk6lts6g6nek megSllapitSsa
6rdek6ben a tev6kenys6g befejez6s6t kdveto negl,teddv utols6 napjbig ut6kalkul5ci6t kell
k6sziteni.

Az ut6kalkul6ci6 elk6szit6s66rt a gazdashgi vezeto a felelos.

8. AZ ONxOmsEeszi*TiTAs ES A KONWI/ITEL ADATAINAK EGYEZTETEsg

8.1. Az elk6szitett ut6kalkul6ci6k adatai a k6nywiteli nyilvrintart6sban szerepl6 adatokkal
egyeztetni kell.
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Az egyeztetlst az ut6kalkul6ci6 befejez6s6t kovetoen egyeztetni kell.

Az egyeztetdst az ezzel megbizott szemelynek kell elv6geznie.

8.2. Az 6nkdlts6gszdmitirs 6s a kdnywiteli adatok egyeztet6s6nek eredm6ny6r6l
halad6ktalan ul tdj ekoztatni kell szervezetiink g az d a s d gi v e z e t 5j d t.

9. A KATATdKOZPONTNAL TELLEMZdEN ELdFoRDaL0 BEVETELEK ES AZoK
YETiTESI ALAPTAI, cvIJITEsENnT ruoou ES MI]NKASZAMuK ALKALMAZ{SA

9.1. Vetit6si alap

Sajit bev6telek

l. Kiadv6nyok 6rt6kesit6se:
Vetft6si alap: I konyvre jut6 kozvetlen nyomdai krilts6gek

2. B6rleti dij bev6telek:
Vetit6si alap: a b6rbe adott teriilet egy napi elozo evi risszkiadSsa
B6rleti dij: I n6gyzetm6terre jut6 onkolts6g x b6rbevett teriilet x b6rbev6teli idoszak (nap)

3. Egy6b eseti bev6telek:
Vetit6si alap: egy munka6r6ra jut6 osszkrilts6g

4. V6llalkoz6si tev6kenys6gbol sz6rmaz6 bevdtelek:
Vetit6si alap: egy munka6r6ra jut6 teljes onkolts6g

9.2. Gyiijt6s m6dja

A szabiiyzat 1.6. pontj6ban leirtak szerint.

9.3. Munkaszdmok

A munkasz6m a kalkul5ci6s egys6get je16lo sz6m, amely a fokonyvi konyvel6shez valo
kapcsol6d6st segiti el6.
A term6k-eloi{1lit5s, szolgSltat6s megkezd6s6t minden esetben a kalkul5ci6s egys6get
egyedileg azonosit6 munkasz5m kiad6sa el6zi meg. Term6k-elo6llit5s, szolgSltat5s nem
kezdodhet meg a munkasz6m kiadSsa elott.
A kiadott munkasz6mokr6l az 6v elej6tol kezd6doen folyamatos nyilvintartitst kell vezetni.
A nyilv6ntarthst az e szabblyzat szerint meghatirozott form6ban kell vezetni.
A munkaszrimok kialakit6sSnak rendj66rt, 6s a folyamatos nyilvilntartSs vezetdsdrt az
int6zm6nlvezeto, vagy az Sltala ir6sban megbizott szem6ly a felelosek.
A kiadott munkaszSmokat az adott kalkulSci6s egys6ggel kapcsolatos valamennyi
bizonylaton fel kell ti.intetni.
A kiadott munkasz6mokon 6v kozben v6grehajtott tartalmi, szerkezeti m6dosftSs eset6n a
munkasz6mokkal dolgoz6 valamennyi szervezeti egys6g, szem6ly rdszdre ir5sban kell
kozolni aviiltozitst.
A kiadott, de valamely okb6l tdrolt munkasz6mokat az adott 6v folyam6n nem lehet rijra
felhasznSlni.
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10. A Kdz E RDEKti,eo.trsz oteAtrtrAsnoz r,tpcs otdod rhmsE erE nirhs
0 s sz s e o mn eAu,qp irisANtx s ztnAtylt

A szem6lyes adatok v6delmdr6l 6s a k6z6rdekri adatok nyilvdnossdgar6l szol6 1992. evi
LXII. tcirv6ny 20. $ (3) bekezd6se alapjhn: ,,Az adatokat tartalmaz6 dokumentumr6l
vagy dokumentumr6szr6l, annak t6rol6si m6dj6t6l ftiggetlentil az igenyl6 m6solatot
kaphat. Az adatotkezelo szery l<izirfilag a misolat k6szit6s66rt - legfeljebb az azzal
kapcsolatban felmeriilt k6lts6g m6rt6k6ig terjed<ien - rillapithat meg kiilts6gt6rit6st,
amelynek cisszeg6t azig6nylil k6r6s6re el6re kiiziilni kell".

A kdlts6gt6rft6s risszeg6t a kdvetkezok szeint kell meg6llapitani:

a.) adatok mfsolatra tiirt6n6 el6k6szit6se:

a.a.) a m6sol6s6t vegzo szem6ly(ek)nek a feladat elv6gz6s6re forditott
munka6r6ja: 6ra x a kcizalkalmazotl, kdztisztviselS egy 6riira es6
illetm6ny6nek osszeg6vel (.. .... Ft/munka6ra) : Ft.

a.b.) az a.a.) pontban kiszdmolt illetm6ny ut6n f,rzetend6 ( ....... %
valamint ..... % munkaer6-piaci) jarul6k :

a.c.) a.a.) + a.b.) risszesen: ... ... ... ... Ft

b.) a mfsol:{s kiilts6ge:

m6solt oldalak szima: ......... db

oldalank6nt frzetendo cisszeg: 15 Ft/oldal

a m6sol6s6rt fizetend6 risszeg: ...... Ft

c.) kiilts6gt6rit6s iisszesen :

c.a.) adatok miisoliisra t<irt6n6 el<ik6szit6se:. .....

c.b.) m6sol6s k6lts6ge:.

Osszesen: ......... Ft

Az adatok m6sol6s6hoz sziiks6ges idSrrlforditirsifi a m6sol6s6rt felel6s szem6lyek
igazolj6k le.

A kcilts6gt6rit6s <isszeg6t a jelen szab6lyzat 2. szitm:ia mell6kletdt kepezo ,,Elsziimol6
iv"-en kell meg6llapitani.

Az elozoek szerint kisz6mitott k<ilts6gt6ritest az adatok elorillitrlsa utiin, de azolaak a
k6relmez6 rdszere tcirt6n6 ifiadisa e16tt, kdszpdnzfrzetesi szfimla alapjin kell megfizetni.

Tb.,
Ft.

Ft

Ft
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ll. Zir6 rendelkez6s

.rz ONToLTSEGSZAIUITAST SZAB ALY ZAT

2015. mr{jus 1-j6n l6p hatflyba.

Jelen szabillyzat hatrllyba l6p6s6t kcivetoen hatiiydt veszti minden, e tdrgyban kiadott
kor6bbi szabtiyzat.
Az Onk<iltsegszitmititsi Szab6lyzat tartalmifi erinto jogszab6lyi v6ltoz6sok esetdn a
Szabiiyzatot ki kell eg6sziteni, sztiksdg eset6n m6dositani kell. A szabiiyzat
aktualizitlits66rt a gazdastryi vezeto a felel5s.

Budapest, 201 5.6prilis 30.

-L-",e&
Fodor P61

foigazgato
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1.s2. mell6klet

Elszfmolfsi id6szak:

Kiilts6ghely megnevez6se:

Kiilts6ghely f6kiinyvi szimlaszima:

Kimutatis
a kiizvetett kiilts6gek felosztisinak

alapjrlul szolgiki - tdrgyid6szaki - mutat6sz{mokr6l

Mutat6szrim m6rt6kegys6ge:

vezeto

20

Szolgiitatitst ig6nybe vev6 neve
(megnevez6se)

Szakfeladat
szima

Munkaszdm Mutat6szim
mennvis6se

Mutat6szfm iisszesen
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MTA Bdlcs6szettudom6nyi Kutat6krizpont
2. sz. melldklet

ELSZAMOLO fV
a kiiz6rdekii adatszolgf ltatr[shoz kapcso16d6

kiilts6gt6rit6shez

Koz6rdekri adat megismer6s6re ir6nyul6 k6relem benffit6ja:

K6rt kriz6rdekti adat tartalma:

Szdmlilzisi cim: .

Az adatok meghatilrozott szempontok szerinti elt5filititsirt csoportosit6sdt vegzo
szem6ly(ek) : ....

K<ilts6gt6rit6s <isszege:

1 .) Az adatok miisolilsara forditott munka6ra: . .. .... . . 6ra

2.) Egy oriraeso illetm6ny: ... ........F1

3.) Megt6ritendo illetm6ny 6sszege: ..... Ft

4).....%Tb.j6rul6k(3.pontutrln) ...Ft
5.) .....% munkaad6i j6ru1dk (3. pont utiin) ................................................ Ft

6.) Osszesen (3+4+5)

7.) M6solt oldalak szirma .... db

8.) Oldalank6nt fizetend6 6sszeg: .... Ft/oldal

9.) M6sol6s6rt fizetendS cisszeg:

10.) Kiilts6gt6rit6s tisszesen (6+9): ................. Ft

Az adatok meghat6rozott szempontok szerinti el66llit6s6t, csoportositds6t vdgzo
szem6ly(ek) munkaid6 r6fordit6s6t igazolom.

Ft

.,20

aliliriis
A kdlts6gt6rit6s <isszegdt kisziimitotta:

.....,20.

al6irds

Amennyiben tObb, kiiltinbdz6 illetmdnnyel foglalkoztatott szemdly vegez1te azadatokm6sol6sdt, ugy az
elsz5mol6 ivet szemdlyenkdnt kell elkdsziteni.
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