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30/2013. (VII. 16. MÁV-START Ért. 24.) sz. 
vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. 
önköltségszámítási szabályzatáról szóló 
6/2009. (VIII. 12. MÁV-START Ért. 9.) 
ÁAVH számú vezérigazgató-helyettesi 
utasítás 1. számú módosításáról 
 
1.0  AZ UTASÍTÁS CÉLJA 
 

Az utasítás célja a MÁV-START Zrt. 
önköltségszámítási szabályzatáról szóló 
6/2009. (VIII. 12. MÁV-START Ért. 9.) 
ÁAVH sz. vezérigazgató-helyettesi utasítás 
(röviden Önköltségszámítási utasítás) 2. számú 
mellékletének módosítása, illetve a melléklete-
inek kiegészítése az Európai Uniós forrásból 
támogatott projektekhez kapcsolódó, saját 
kivitelezésben végzett tevékenységek elszá-
molási és önköltség-számítási szabályzatával. 
 
2.0  HATÁLY ÉS FELEL ŐSSÉG 

MEGHATÁROZÁSA 
 

2.1  Az utasítás hatálya 
 

Az utasítás hatálya a MÁV-START Zrt. 
valamennyi szervezetére kiterjed. 
 
2.2  Az utasítás kidolgozásáért és karbantar-

tásáért felelős 
 

A módosítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
a MÁV-START Zrt. számviteli vezetője 
felelős. 
 
3.0  FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
 

Ehhez az utasításhoz nincs. 
 
4.0  AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 
 

Jelen utasítás hatályba lépésével az 
Önköltségszámítási utasítás 2. számú 
melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú 
melléklete lép. „7. Mellékletek” pontja 
kiegészítésre kerül a 8. sz. melléklettel. A 8. 
sz. mellékletet képező, az Európai Uniós 
forrásból támogatott projektekhez kapcsolódó, 
saját kivitelezésben végzett tevékenységek 

elszámolási és önköltség-számítási szabályzata 
jelen utasítás 2. sz. mellékletét képezi. 
 
5.0  HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 
 

Nincs. 
 
6.0  HATÁLYBA LÉPTETÉS 
 

Jelen utasítás 1. számú melléklete a közzététel 
napjától az Önköltségszámítási utasítás 2. sz. 
mellékleteként, a jelen utasítás 2.számú 
mellékletét képző szabályzat az 
Önköltségszámítási utasítás 8. sz. melléklete-
ként kezelendő. 
Jelen utasítás a közzétételének napján lép 
hatályba és a módosítás átvezetését követően 
hatályát veszti. 
 
7.0  MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: 
Vasúti járművek által végzett tevékenységek és 
UTK besorolásuk 
 
2. sz. melléklet: 
Európai Uniós forrásból támogatott 
projektekhez kapcsolódó, saját kivitelezésben 
végezett tevékenységek elszámolási és 
önköltség-számítási szabályzata 
 
 

Ungvári Csaba  s.k. 
vezérigazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utasí tások 
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1. sz. melléklet 
Vasúti járművek által végzett tevékenységek és UTK besorolásuk 

 

UTK járműtípus szegmens 
közszolgáltatás/ 

nem közszolgáltatás 
7001 BDVmot 50-40 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7002 Flirt 53-41 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7003 Talent 53-42 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7041 BVhmot 50-41-200 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7042 BVmot 51-41 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7101 ABDp mot (63-42) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7121 MD mot (23-45) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7122 Bzmot (60-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7123 Bz IPmot (61-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7124 Iker Bz (63-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7125 Bp mot (63-41) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7201 Bhv (20-05 550) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7202 Bhv (20-05 601) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7203 Bmxt (21-05) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7204 Bmx (21-05 100) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7205 Bmx (22-05) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7206 BDt (80-05 400) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7207 BDt (80-07 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7208 BDbt (80-27 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7209 BDt (82-07 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7210 BDt (82-27 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7301 Bx (20-05) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7302 Bhv (20-07) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7303 By (20-17) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7304 Bzx (24-28) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7305 Btx (27-05) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7306 Btzx (80-28-800) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7307 BDh (81-27) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7308 BDt (82-27 100) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7309 BDzx (83-28) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7310 Keskenynyomközű személykocsi regionális közszolgáltatás  
7402 Ap 10-67 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7403 Apmz 10-71 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7404 Amxz 10-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7405 Apmz 10-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7406 Amx 11-05 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7407 A 19-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7408 A 19-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7409 Ao 19-37 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7412 A 19-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7413 Amz 19-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7414 Avmz 19-91 300 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7415 Bhrv 20-05 500 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7416 Byh 20-06 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7417 B 20-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7418 B 20-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7419 Bo 20-37 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7420 B 20-37 300 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7421 Bko 20-37 IC kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
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UTK járműtípus 
szegmens 

közszolgáltatás/ 
nem közszolgáltatás 

7423 Bp 20-67 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7425 Bpm 20-70 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7426 Bpmz 20-71 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7427 B 20-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7428 Bpmz 20-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7429 ByeeBy 21-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7430 Bmxz 21-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7431 Bmz 21-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7432 Bmz 21-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7433 Bvmz 21-91 300 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7434 Bp 29-05 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7435 ABmz 30-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7436 AbyeeAby 31-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7437 AB 39-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7438 AB 39-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7439 Bcmz 50-91 100 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7440 WLABmz 71-91 100 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7441 Bmxt 80-05 200 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7442 Bybdtee 80-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7443 Bmxtz 80-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7444 BDbhv 82-28 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7445 ARp 84-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7446 BydeeByd 84-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7447 BRy 85-17 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7448 WSPz 89-70 500 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7449 Db 92-47 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7450 Ds 95-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7451 Dms 95-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7452 Apee 19-57 (3. G. IC 1. osztály) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7453 Bpee 29-57 (3. G. IC 2. osztály) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7454 Bd 84-44 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7455 Bdmpee (8405-100) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7456 Bd (84-07) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7601 Keskenynyomközű mozdony regionális közszolgáltatás  
7902 AcBc (43-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7903 Bc (59-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7904 WLAB (70-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7905 WRR(o) (88-67) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7906 WRbumz (88-71) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7907 WRm (88-81) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7908 WRmz (88-91) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7909 Különcélú kocsisorozatok nemzetközi nem közszolgáltatás 
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2 .sz. melléklet 
 

Európai Uniós forrásból támogatott projektekhez kapcsolódó, saját kivitelezésben 
végezett tevékenységek elszámolási és önköltség-számítási szabályzata 

 
I.  Nem aktiválható költségek 
 

A nem aktiválható költségek elkülönített gyűjtésére projektenként UTK kódok kerülnek 
megnyitásra. A projektekkel kapcsolatos közvetlen költségeket – a projekt terhére történő 
elszámolás jóváhagyása után – felmerüléskor a közreműködő szervezetére és közvetlenül 
ezen UTK kódokon kell kontírozni. 
A közvetlenül projektre nem utalványozható költségek utólagosan, egyedi kigyűjtés alapján 
kerülnek megosztásra, és a projektre jutó költségrész utólagos könyvelési tétellel kerül 
átvezetésre a projekt UTK kódjára. 
 
II.  Aktiválható költségek 
 

Az aktiválható költségeket a MÁV-START beruházási utasításban leírt módon, beruházási 
okmány és beruházási jelzőszám alapján a GIR Projekt modulban, beruházási projekt és 
aktiválandó eszközönként nyitott feladat struktúraalkalmazásával, beruházási forrásonkénti 
bontásban kell elszámolni. 
A tranzakciók projektre történő elszámolásának feltétele: 

- Jóváhagyott projekt feladatstruktúra 
- Jóváhagyott ráfordításterv (forrás terv). Projekt feladatra csak jóváhagyott tervben 

szereplő beruházási ráfordítás típus rögzíthető. A beruházási ráfordítástípus a 
beruházási forrást és a főkönyvi számlát egyértelműen meghatározza. 

 

A MÁV-START esetén az alábbi szervezeti kódokra történhet a beruházási projektek ún. 
„saját feladat”-ainak létrehozásra: 

 90407  -  közszolgáltatáshoz kapcsolódó projekt esetén 
 90308  -  nem közszolgáltatáshoz kapcsolódó projekt esetén 

 
II.1.  Külső számlák 
 

A projekt terhére elszámolandó külső számlákat a projekt saját feladatára kell elszámolni. 
Ehhez a következők szükségesek: 

- a Basware PM modulban projektes igénylés létrehozása a saját feladat szervezetére 
projekt, feladatszám és ráfordítás típus megadásával történik(az igénylő szervezetnek 
mindig meg kell egyeznie a projekt saját feladatának szervezetével), 

- a Basware IP modulban a számlát 002-es számlatípussal kell kezelni, és az 
igényléshez egyeztetve kell igazolni. 

 
II.2.  Saját tevékenység költségei 
 

A saját tevékenység költségeinek elszámolásához a GIR Projekt modulban a projektben 
közreműködő minden szervezet részére a „saját feladatok” mellé ún. „megrendelt feladatot” 
kell nyitni a 9661 Beruházással és felújítással kapcsolatos szervezés UTK kód 
alkalmazásával. A projektes elszámolás során minden esetben meg kell adni a projekt és 
feladatszámot. 
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A közreműködő szervezetek a projekt részükre megnyitott „megrendelt” feladataira az alábbi 
közvetlen költségeket számolhatják el: 
 

• A projektvezető, a projekt munkacsoport vezetők és projekt tagok esetén a projektre 
elszámolandó munkaidőt az IHIR rendszer felé történő időadatközléskor közvetlenül a 
megrendelt feladatra kell elszámolni. A munkaidő adatközlés alapján bérszámfejtéskor a 
projekten végzett munkaidőre jutó bérköltség és járulékai a GIR Projekt modulban, a 
megrendelt feladatra kerülnek feladásra. 

• A projekt érdekében történő közvetlen anyagfelhasználás költsége a BW rendszerben a 
megrendelt feladatra igényelt készlet felhasználás alapján történik. 

• A projekttagok külföldi kiküldetésével kapcsolatos, MÁV által számlázott költségek 
(napidíj, útiköltség stb.) bejövő számláit a II.1.pont szerint kell kezelni. 

 
II.3.  Költségmentesítés 
 

A megrendelt feladatokon összegyűlt költségeket havonta át kell vezetni a projekt saját 
feladatára. Ehhez a MÁV-START GIR beruházási projekt kezelőjének (GIR beruházási 
projekt adminisztrátor) megrendelt feladatonként ki kell nyomtatni a „Belső számla / 
Költségmentesítő adatai”kimutatást, majd azt aláírás után továbbítani kell a Számviteli 
Szolgáltató szervezet részére, megjelölve a költségmentesítő ráfordítás típusát. 
 

A Számviteli Szolgáltató szervezet a kimutatás alapján a GIR Projekt modulban S-M-1xxx-
xxx ráfordítást rögzít, amelyet ezután a MÁV-START projekt kezelőnek a saját feladatra le 
kell fogadni (elismerve ezzel a ráfordításokat a projekt terhére elszámolhatónak). 
 

A saját feladatra történő lefogadással a közreműködő szervezet költségei mentesítésre 
kerülnek (T: 1512 – K: 5811). 
 

A már költségmentesített tranzakciókat a beruházási projektérték halmozódásának elkerülése 
miatt egy évenként megnyitott külön projektbe szervezetenként át kell mozgatni. 
 
II.4.  Aktiválás 
 

Az üzembe helyezett eszközök aktiválása az eszközt állagbantartó szervezet által kiállított  
e-TEV bizonylat alapján, a Projekt kezelő szervezet által Tárgyi Eszköz modulba történő 
átadással kerül végrehajtásra. 
 

A támogatási szerződésben meghatározott keret erejéig a projektvezető engedélyével lehet a 
fentiek szerint mind az aktiválható, mind a nem aktiválható költségeket elszámolni.  
 
A részmunkaidős projekttagok projekthez rendelése 
 

A részmunkaidős projekttag projekthez rendelése megbízással történik. 
Egy munkavállaló részmunkaidős projekttagként egyidejűleg legfeljebb két projekthez 
rendelhető. 
 
Felelős: 
• projektvezető 
• projektvezető személyügyi partnere 
• munkahelyi vezető (projekt tag eredeti munkahelyi vezetője) 
 
A projekt munkacsoport tagoknak munkaidő nyilvántartást kell vezetniük. 
Az egyértelműen csak a projekt érdekében felmerült költségtételeket (utazás, szállás, stb.) 
teljes egészében a projektre kell elszámolni a teljesítmény elszámolási szabályoknak 
megfelelően.
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Szerződéskötés, számlaelismerés, bérelszámolás 
 

A szerződéskötést, a teljesítés és a számla elismerését a költségviselő illetve a 
közreműködő szervezetek végzik a hatályos utasítások alapján, a Projekt vezetőjének 
engedélyezése alapján. A szerződésre és a számlára az elismerés során fel kell írni a projekt 
azonosítót. 
 

Az előkészítő projekt támogatási szerződésében rögzített feltételek mellett igénybevett külső 
vállalkozások és hatósági engedélyek számlái a BW rendszerben történt projekt számra történt 
kontírozással kerül a projektmodulba elszámolásra. 
 

A belső költségek személyi jellegű ráfordításai esetében a dolgozók havi munkaórájának az 
Integrált Humán Irányítási Rendszerben (IHIR) történő rögzítése során kell alkalmazni a 
projekt azonosítót. 
 

A projektes tevékenységekkel kapcsolatos munkaóra és bérelszámolások esetében a 
dolgozó munkaideje megbontásra kerül aszerint, hogy az adott hónapban mely 
tevékenységeken, hány órát dolgozott. 
 
A munkaidő nyilvántartására Munkaidő nyilvántartó lapot kell kitölteni. Ezen fel kell tüntetni, 
hogy 
- mely projektre (projekt szám, szervezet, tevékenység); 

- mely munkavállaló; 

- mennyi időt fordított. 
 

A projekt teljesüléséig a mellékelt havi munkaidő nyilvántartás táblát - minden hónapot külön 
táblában – elektronikusan ki kell tölteni. A kitöltés során meg kell adni a munkavállaló nevét, 
a szervezetet és a „Nyilvántartott év, hónap” mellett a vonatkozó dátumot. 
 

Továbbá a hónapban a projekten végzett „Feladat megnevezése”-ket és a „Naptári napok” 
megfelelő oszlopába be kell írni, hogy hány órát dolgoztak az adott napon, a feladaton. 
 

A kitöltést követően e-mailben el kell juttatni a táblát a szervezeti egység vezetőhöz. 
 

A projekttagok felelőssége a munkaidő nyilvántartás táblák leadása, annak jóváhagyatása a 
szervezeti vezetővel és a projekt vezetőjével, illetve a hónapok tábláinak továbbítása a 
szervezet adatrögzítőjének úgy, hogy az abban szereplő időadatokat az SAP zárása előtt 
rögzíteni lehessen az elszámolhatóság érdekében. 
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Projekt havi munkaid ő nyilvántartás

Név:

Szervezeti egység:

Nyilvántartott év, hónap:

Összes

No. Feladat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 óra

0 munkában töltött nap (i/n) n i i n n i i i i i n n i i i i i n n n i i i i n n i i i i i
1 projekt megbeszélés 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 4,0 46,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
… 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 7,0 3,0 4,0 0,0 0,0 46,0
0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 168,0
- 0% 0% - - 0% 38% 38% 0% 0% - - 25% 25% 25% 25% 0% - - - 0% 75% 75% 75% - - 88% 38% 50% 0% 0% 27%

Dátum: …………………………….

Napi elvi munkaid ő

Projekt tevékenység aránya az elvi munkaid őhöz

UTK:GIR projektszám:

Naptári napok

Projekt tevékenységek naponként, óra ( Σ1.-n. sor):

alfeladat:

2013. május

projektvezető jóváhagyásaszervezeti vezető jóváhagyása
………………………………………………….. …………………………………………………..

M   I   N   T   A
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6/2009. (VIII. 12. MÁV-START Ért. 9.) 
ÁAVH számú vezérigazgató-helyettesi  utasí-
tás a MÁV-START Zrt. önköltségszámítási 
szabályzatáról 
(egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással) 
 

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 
Az utasítás célja meghatározni a számviteli 
nyilvántartásban, a számviteli elkülönítési sza-
bályzat előírásai szerint, elkülönítetten kimuta-
tott vasúti személyszállítás (továbbiakban: sze-
mélyszállítás), illetve azon belül a közszolgál-
tatási személyszállítás szegmensenkénti és vo-
nalankénti közvetlen- és teljes önköltségét, va-
lamint szegmensenkénti eredménykimutatást. 
Jelen szabályzat tartalmazza az önköltségszá-
mítás információ bázisát, valamint az 
önköltségszámítás módszerét. 
 

2.0  HATÁLY ÉS FELEL ŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

 

2.1  Az utasítás hatálya 
Az utasítás hatálya a MÁV-START Zrt. (to-
vábbiakban: Társaság) valamennyi szervezetére 
kiterjed. 
 

2.2 Felelősség 
Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős: a Társaság számviteli vezetője. 
 

3.  FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
3.1  Kalkuláció tárgya: 
3.1.1.  A szegmensek 
Az egyes szegmensek, a szegmensekhez ren-
delt vasúti személyszállítás és a személyszállí-
tás kiegészítő szolgáltatásai az alábbi 
részletezés szerint: 
• Budapest elővárosi szegmens (B) vonatai-
val végzett közszolgáltatási személyszállítás és 
kiegészítő szolgáltatásai 
• Regionális szegmens (R) vonataival végzett 
közszolgáltatási személyszállítás és kiegészítő 
szolgáltatásai 
• Távolsági és nemzetközi (közszolgáltatási) 
szegmens (T) vonataival végzett közszolgál-
tatási személyszállítás és kiegészítő szolgálta-
tásai 
• Távolsági és nemzetközi (nem közszolgál-
tatási) szegmens (N) vonataival végzett nem 
közszolgáltatási személyszállítás és kiegészítő 
szolgáltatásai 
 

3.1.2.  Vonalak 

A kalkuláció tárgya második dimenzióban a 
vonal. A két dimenzióban kimutatott utókalku-
láció nem vezethető le egymásból, ugyanakkor 
alapkövetelmény, hogy költségnemenként, a 
költség, ráfordítás, illetve bevétel mindössze-
sen adatok mind a két kalkulációs modellben 
egyezőséget mutassanak mind egymással, mind 
pedig a főkönyvi könyvelt tételekkel, a 
Társaság beszámolójában szereplő adatokkal. 
 

3.2  Kalkulációs egység 
A kalkulációs egység a szegmens és a vonal, 
illetve, ezeken belül kisebb, a kalkuláció során 
alkalmazott részegységek: 
Jármű: vasúti jármű, amely lehet személyko-
csi, motorkocsi vagy motorvonat. 
Kocsisorozat: a vasúti járművek egy csoportja, 
mely jellemzően ugyanolyan műszaki tulajdon-
ságokkal rendelkezik, azonos típusba tartozik. 
Vonat: a vasúti járművekből álló, személyszál-
lítást végző, vagy a személyszállítás végzése 
érdekében közlekedő vasúti szerelvény. 
Vonat összeállítási terv: a menetrend alapján, 
annak teljesítése érdekében készített tervezet, 
amely meghatározza, hogy a közlekedő vona-
tok milyen kocsi sorozatba tartozó, illetve hány 
vasúti járműből állnak. 
Pályaszám: a vasúti járművek egyedi azonosí-
tására szolgáló számsorozat. 
Vonal: a 7. sz. mellékletben felsorolt vonalak a 
mindenkor érvényes Hálózati Üzletszabályzat 
szerint,  
Közszolgáltatási tevékenység: a MÁV-
START Zrt. által, a Közlekedési és Hírközlési 
Minisztériummal kötött közszolgáltatási szer-
ződés alapján végzett, vasúti személyszállítási 
tevékenység. 
Elkülönítési szabályzat: a MÁV-START Zrt. 
által végzett vasúti személyszállítási- és azt 
kiegészítő tevékenységek, bevételeinek, költsé-
geinek és ráfordításainak, valamint eredmén-
yének, közszolgáltatási és nem közszolgáltatási 
tevékenységek közötti megosztásának módsze-
rét, szabályait tartalmazó szabályzat. 
Elszámolási modell: a közszolgáltatási szerző-
dés 6. sz. mellékletének megfelelő vonali szin-
tű eredmény kimutatás előállítását támogató 
informatikai rendszer. 
GIR: Gazdaság Irányítási Rendszer, a Társa-
ság számviteli nyilvántartási rendszere, amely-
ben elektronikusan, a kettős könyvvitel szabá-
lyai szerint vezeti a könyveit. 
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4.0  AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 
 

Kalkulációs séma 
A Társaságra vonatkozóan két kalkulációs sé-
ma került kidolgozásra, két dimenzió figye-
lembevételével. Szegmensenkénti utókalku-
lációs séma és vonalankénti utókalkulációs 
séma. 
 

4.1.  Szegmensenkénti utókalkulációs séma  
 

A kalkulációs séma szerint, elkülönítve 
jelennek meg az egyes szegmensek bevétel, rá-
fordítás és eredmény adatai. Az utókalkulációs 
séma (1. sz. melléklet) meghatározza a 
kalkulációs egységekre vonatkozóan 
• az egyes kalkulációs szintek, úgy mint 
bevételek, közvetlen költségek, közvetett 
költségek és általános költségek tartalmát, 
gyűjtésének módszerét; a kalkulációs egysé-
gekhez közvetlenül hozzárendelt vagy vetítési 
mutató alapján felosztandó tételeket, 
• a felosztott általános költségek kalkulációs 
egységre történő felosztásának vetítési mutató-
it, a felosztás vetítési mutatóját meghatározó 
teljesítményi és költség adatok gyűjtésének 
módját, 
• a teljesítménymutató, vagy egyéb módszer 
alapján közvetetten meghatározott költségeket, 
bevételeket havonta, a zárás keretében fel kell 
osztani a kalkulációs egységekre, szegmensekre. 
 

4.2.  Vonalankénti utókalkulációs séma 
 

A Társaság célja, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötele-
zettségének megfelelően, a fedezetet vonali 
szinten is kimutassa. Ehhez szükséges a felme-
rült közvetlen és közvetett, valamint általános 
költségek meghatározása vonali bontásban is. 
 

A különböző objektumokról (költséggyűjtési 
helyek, jármű, járműsorozat, vonat) vonali 
szintre egy, vagy több lépésen keresztül lehet 
eljutni, a következő csoportokba sorolással: 
• Felosztás naturáliák segítségével 
• Vetítéssel 
 

4.2.1. Felosztási elvek jellemzése, 
felhasználásuk 
 

4.2.1.1  Felosztás naturáliák segítségével 
 

A felosztás módja: az adott költségtömeget 
vagy bevételt, valamely olyan naturália alapján 
osztjuk fel a következő fedezeti szinten lévő 
objektumra, mely szoros összefüggésbe hozha-
tó a költség felmerülésével. A felosztáshoz 

használt naturáliák lehetnek terv vagy tény 
értékek. 
Tipikus naturáliák : vonatkm, utaskm, 
ülőhelykm, jármű darabszám, menetidő stb. 

Jellemző felhasználási terület: olyan költség-
csoportok esetén melyek a teljesítményt leadó 
objektumon gyűjthetőek, a teljesítmény leadás 
mérhető és a naturáliák rendelkezésre állnak. 
A költségek áramlása a következő lépéseken 
keresztül valósul meg: 
 

JÁRMŰ ���� JÁRMŰSOROZAT ���� VONAT 
���� VONAL 
Adott költségcsoport e lánc valamely szintjén 
gyűjthető és onnan a bemutatott felosztási 
módszer valamelyikével kerül a következő 
vagy a legutolsó számítási objektumra, a 
vonalra. 
 

JÁRMŰ  
A költségek egy csoportja jármű bontásban áll 
rendelkezésre (pl. káreseményekkel 
kapcsolatos ráfordítások, Vasúti 
Szakhatóságnak fizetett hatósági díj). 
 

JÁRMŰ ���� JÁRMŰSOROZAT  
A járművek egyértelműen járműsorozatba 
(típusba) sorolhatóak, így az adott költségnem 
csoport sorozatonkénti egy járműre eső átlagér-
téke kiszámítható (adott sorozatba tartozó jár-
művek összes felmerült költsége adott költ-
ségnem csoportban/adott sorozat darabszáma). 
 

SOROZAT 
Sorozat bontást a következő módokon 
kaphatunk: 
• a költségek egy csoportja kiindulásként 
sorozat bontásban áll rendelkezésre (pl. bérleti 
díjak, karbantartási díjak) 
• jármű bontást sorozati bontásra számítunk 
(JÁRMŰ � SOROZAT) 
 

SOROZAT ���� VONAT 
A költségek sorozat bontásban állnak 
rendelkezésre (pl. bérleti díjak, karbantartási 
díjak). 
A vonati szintre a következő lépéseken 
keresztül juthatunk el: 
• sorozatra felmerült összes költség/sorozatra 
tervezett összes km = 1 km-re eső költség 
• a vonatok összeállítása sorozattípusonkénti 
darabszámok megadásával történik (SZVÖRnet), 
így az adott vonat sorozattípus darabszámmal 
súlyozott fajlagos költsége meghatározható az 
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összeállításban szereplő kocsi sorozatok fajla-
gos km költségek alapján (vonatba sorolt jár-
műtípusonként: sorozatba tartozó járműszám * 
sorozat km-re vetített költsége * vonat által 
megtett vonatkilométer) 
 

VONAT 
Vonati bontást a következő módokon 
kaphatunk: 
• a költségek egy csoportja vonat bontásban 
áll rendelkezésre (pl. előfűtés, vontatási 
szolgáltatási díj), ekkor adott vonatra jutó 
felmerült költség ismert 
• a költségnem csoport összes felmerült 
költségét ismerjük, ezt valamilyen vonathoz 
kapcsolódó naturália segítségével (vonatok 
darabszáma, vonatok menetideje) oszthatjuk fel 
vonatra, így kapjuk meg az egy vonatra jutó 
átlagos költséget. 
• A szolgáltatás összes felmerült költségét és 
a teljesítmény darab számát ismerjük, így 
meghatározható az egy szolgáltatási egységre 
jutó költség (pl. egy kocsivizsgálat személyi 
jellegű költsége), melyet az adott vonat által 
igénybevett darab számmal megszorozva 
kapjuk az adott vonatra eső költségtömeget. 
• Sorozat bontást vonat bontásra számítunk 
(SOROZAT � VONAT) 
 

VONAT ���� VONAL 
Vonatról vonali szintig a következő lépéseken 
keresztül juthatunk el: 
• a vonalon közlekedő vonatok költségének 
egy számítási egységre történő lebontása (km, 
utaskm, etkm)  
• a vonalon közlekedő vonatok egy számítási 
egységre vetített számítási egységgel súlyozott 
átlagának kiszámítása.  
 

VONAL 
Vonali bontást a következő módokon kaphatunk:: 
• a költségek egy csoportja vonali bontásban 
áll rendelkezésre (pl. MÁV Zrt. által 
számlázott pályahasználati díj) 
• vonat bontást vonalbontásra számítunk 
(SOROZAT � VONAT) 
 
4.2.1.2. Vetítés 
A felosztás módja: az adott költségtömeget 
valamely megoszlási viszonyszám felhasz-
nálásával osztjuk fel, melyek egy korábbi 
felosztás eredményeként álltak elő, a kalkulált 
viszonyszámok szintén készülhetnek terv vagy 
tény adatok alapján. 

Tipikus megoszlási viszonyszámok: közvetlen 
költségek aránya, igénybevételi statisztikák 
aránya, árbevétel aránya. 
Jellemző felhasználási terület: közvetett 
költségek felosztása közvetlen költségek 
alapján, itt a költség felmerülése nem, vagy 
nehezen hozható összefüggésbe a célobjektum 
teljesítmény leadásával, de volumene az összes 
költségen belül nem jelentős. A felosztási elvek 
rövid leírása és alkalmazási területük a 
következő pontban kerül bemutatásra. 
Ebbe a kategóriába tartoznak a kisebb értékű 
közvetlen költségek és a közvetett költségek 
jelentős része. 
Költségnem csoportban felmerült költség 
összesen � költségszámítási objektum  
A költségek egy csoportja csak felmerült 
költség összesenben áll rendelkezésre, ekkor 
egy már korábban kiszámolt arányszám 
segítségével kerülnek a felmerült költségek a 
költségszámítás következő objektumára.  

A vetítési alap lehet: 
• Valamely költség megoszlása, pl. kocsi 
mosás költségének vonalak közötti megoszlása 
alapján osztjuk a kocsi tisztításhoz kapcsolódó 
hulladékkezelés költségét vonalakra. 
• Bevételek megoszlása, pl. személypénz-
tárosok személyi jellegű költsége vonali 
menetdíj alapján kerül felosztásra vonalra. 
• Az összes közvetlen költség megoszlása, pl. 
az Informatikai szolgáltatások költsége a 
vonalak közvetlen költségei alapján kerül 
felosztásra.  

Bevételek felosztása 
A bevételeket vagy vonalra gyűjtjük, vagy 
közvetlenül vonalra osztjuk 
• A bevételek vonathoz kapcsolódnak pl. IC 
pótjegy. Ez a fentebb említett vonat vonalhoz 
rendelésének logikával kerülhetnek vonalra. 
• Értékesítési hely alapján történő vonalhoz 
rendelés, pl. menetjegy bevétel, ekkor az 
állomáshoz rendelt megosztási kulcsok alapján 
végzünk felosztást vonalra (SZITA) 
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• MÁV-START ZRT. összesenben pl. 
fogyasztói árkiegészítés, egyéb bevétel nem IC 
pótjegy része. Ekkor vetítéssel oszthatjuk vo-
nalra a bevételeket (belföldi menetdíj alapján) 

4.3 Kalkulációs szintek szegmensenkénti és 
vonali utókalkulációnál 
 

Az egyes kalkulációs szintek a Számviteli 
törvény, valamint a közszolgáltatási szerződés 
6. sz. mellékletének előírásai figyelembevételé-
vel kerültek meghatározásra, az egyes szintek 
azonosak mind a szegmensenkénti, mind a 
vonali utókalkuláció esetében. 
 

4.4  Eredménykimutatás főkönyvi számlái 
 

A Társaság könyveiben a bevételek, költségek, 
és ráfordítások a 9, 5, 8 számlaosztály számláin 
vannak elszámolva a vonatkozó számlarend 
előírásai szerint: 
• főkönyvi számlák 
• főkönyvi szervezetek és 
• utókalkulációs kódok  
kombinációban. 
 

A szegmensek között a felosztás, hó végén, tel-
jesítmény mutatók alapján, egy külön 
szegmens alkalmazásával történik, amely 
szegmens csak ezt a célt szolgálja. 
 

4.5.  Utókalkulációs kód  
 

A Társaság számlarendje X. számlaosztályában 
meghatározott értékkészlet, melynek tartalmát 
az X. számlaosztály magyarázata írja elő. 
Az utókalkulációs tevékenységi kód (UTK) X. 
számlaosztály magyarázatában meghatározott 
tartalma alapján keresztösszefüggés van arra 
vonatkozóan, hogy az egyes UTK kódok 
mellett mely főkönyvi számlák 
alkalmazhatóak. 
5, 8, 9 és 4 főkönyvi számlák között a 
keresztösszefüggést a X. számlaosztály magya-
rázata szabályozza, meghatározva:  
 

• az UTK és adott főkönyvi számla 
egymáshoz tartozását, 
• a közszolgáltatási és a nem közszolgáltatási 
személyszállításhoz kapcsolódó bevételeket és 
költségeket UTK kód fogja megkülönböztetni. 
 

Jelen utasítás kalkulációs sémájához meg kell 
teremteni a X. számlaosztályban foglalt UTK 
kódok összhangját. 
 

4.6. Teljesítményi mutatók 
 

• vonatkilométer (vkm) (SZVÖRnet Tény 
modul), 

• vonatdarab (vonatdb) (SZVÖRnet Tény 
modul), 
• ülőhelykiméter (ühkm) (FVS – Forgalmi 
Vontatási Statisztika), 
• tervezett menetidő (SZVÖRnet), 
• tengelykilométer (tgkm) (FVS) 
• teljesítményi mutatók a szegmensekhez 
tartozó vonatok bontásban. 
 

4.7.  Gazdálkodásirányítási Információs 
Rendszer (GIR)  
 

A GIR a Társaság által felhasznált integrált 
pénzügyi tranzakció rendszer, amely főkönyvi 
és analitikus nyilvántartásokat tartalmaz a 
Társaságra vonatkozóan (Oracle integrált 
rendszer adaptálása): 
• az állományába tartozó tárgyi eszközökről 
(építmények, gépek, berendezések, járművek), 
• a munkafolyamatokhoz beszerzett és 
felhasznált anyagokról és szolgáltatásokról, 
• a beruházásokról, munkaszám szerint 
elkülönítendő projektekről, 
• a Társaság kötelezettségeiről és 
kinnlevőségeiről, 
• az egyéb eszközökről és forrásokról, 
• az ezekhez kapcsolódó pénzügyi 
műveletekről, valamint 
• a felmerült költségekről és a megszerzett 

bevételekről. 
 

A GIR standard modulokból valamint a MÁV 
Zrt. részére kifejlesztett modulokból (pl. vasút-
közi elszámolás) áll. Külső rendszerként csatla-
koznak a GIR rendszerhez a Bérszámfejtési 
rendszer (IHIR), menetjegy feldolgozási (me-
netjegy bevételekről készített állomási 
főszámadási) rendszer. 
 

4.8.  Szegmensenkénti utókalkuláció 
 

4.8.1.  Kapcsolat az elkülönítési szabályzattal 
A Társaság számviteli Elkülönítési szabályzata, 
amely az Önköltség számítási szabályzattal 
együtt kezelendő, az utókalkuláció készítése-
kor, meghatározza: 
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• a közszolgáltatási és nem közszolgáltatási 
személyszállításhoz közvetlenül, illetve 
megosztással hozzárendelhető bevételek, 
költségek és ráfordítások körét, 
• a megosztással történő hozzárendelés 
esetén a megosztás vetítési alapját, 
• a közvetlenül hozzárendelt illetve megosz-
tott költségek, ráfordítások és bevételeesetében, 
azoknak a közszolgáltatási és nem 
közszolgáltatási személyszállításra történő 
elszámolási módját, 
• a Társaságon belül a közszolgáltatási és 
nem közszolgáltatási személyszállítás közötti 
költségátvezetés módját, 
• a személyszállítási és a közszolgáltatási 
személyszállítási eredménykimutatások 
összeállításának módját. 

A számviteli Elkülönítési szabályzat előírásait 
figyelembe véve, 
• a kalkulációt szegmensenként, az adott 
terület szolgáltatásaira kell elvégezni. 
• az önköltségszámítás a közszolgáltatási és a 
nem közszolgáltatási tevékenység, azon belül az 
egyes szegmensek kalkulációs egységeire 
vonatkozik. A közszolgáltatási és a nem 
közszolgáltatási személyszállítási 
tevékenységekre, szegmensekre vonatkozó, 
összevont valamennyi költségnek, ráfordításnak 
és bevételnek meg kell egyeznie az 
elkülönítendő tevékenységek elszámolt 
adataival. 
A főkönyvekben az elkülönítés során a 
közszolgáltatási- és nem közszolgáltatási tevé-
kenységekre elszámolt, azon belül a kalkulá-
ciós egységek között megosztandó költségek 
esetében az elkülönítési szabályzatban előírtak-
kal egyező módon kell a vetítési alapot 
alkalmazni. 
 

4.8.2 Az önköltségszámítás tartalma 
 

Az önköltségszámítási szabályzat az 
önköltségszámítás célja, követelményei alapján 
az elszámolás alábbi területeit szabályozza: 
• A kalkulációs egységek és a kalkulációs 
séma meghatározásának elveit. 
• A kalkuláció bizonylatait, a kalkuláció és a 
főkönyvi könyvelés adatainak egyeztetési 
módját és gyakoriságát. 
• A kalkuláció készítésének gyakoriságát, a 
kalkuláció időpontját és mélységét. 
• A kalkuláció adatainak hasznosítási módját. 

• Az adatszolgáltatásért illetve a kalkuláció 
készítéséért felelős személyek kijelölését. 

 

4.8.3.  A Társaság szegmensenkénti 
kalkulációs egységei és kalkulációs sémája  
A személyszállítás önköltségszámítása, utókal-
kulációja, a Társaság főkönyveinek együttes 
adata alapján történik, a közszolgáltatási és a 
nem közszolgáltatási szervezetek elkülönítésével.  
4.8.4.  Kalkulációs egységek 
A személyszállítás kalkulációs egységeinek 
részletezése: 
a)  Budapesti elővárosi szegmens (BED) 
szolgáltatásai 
• BED vonataival végzett közszolgáltatási 

személyszállítás 
• BED közszolgáltatási személyszállítást 

kiegészítő szolgáltatások 
b) Regionális szegmens (RED) 
szolgáltatásai  
• RED vonataival végzett közszolgáltatási 

személyszállítás 
• RED közszolgáltatási személyszállítást 

kiegészítő szolgáltatások 
c)  Távolsági közszolgáltatási szegmens 
(TND/K) szolgáltatásai 
• TND/K vonataival végzett közszolgáltatási 

személyszállítás 
• TND/K közszolgáltatási személyszállítást 

kiegészítő szolgáltatások 
d)  Távolsági és nemzetközi nem közszolgál-
tatási szegmens (TND/NK) szolgáltatásai 
• TND/NK vonataival végzett nem 

közszolgáltatási személyszállítás 
• TND/NK nem közszolgáltatási 

személyszállítást kiegészítő szolgáltatások 
 

4.8.5.  Kalkulációs séma  
A részletes kalkulációs sémát az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
A személyszállítási tevékenység utókalkuláció-
ja, a kalkulációs tételek, az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint, szintenkénti 
részletezéssel, valamint a legjellemzőbb 
vetítési mutatók, alkalmazásával történik. 
 

Kalkulációs tételekhez (szintekhez) tartozó 
költségek és bevételek gyűjtésének módja 
 

Közlekedési bevételek: 
• Belföldi menetdíj és helyjegy árbevétel 
megosztása az egyes szegmensek között 
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ühkm alapján (későbbiekben SZITA 
program alapján) 

• Fogyasztói árkiegészítés megosztása 
menetdíjbevétel figyelembevételével 
• Kiegészítő szolgáltatások és egyéb 
bevételek, belföldi menetdíj bevétel arányú 
megosztás a belföldi távolsági, elővárosi és 
regionális szegmensek között.  
• Egyéb támogatás, költségek ellentételezésé-
re (BEB bérlet kompenzáció) ez a bevétel 
kizárólag a Budapest elővárosi szegmens 
bevétele 
• IC pót- és helyjegy kizárólag a távolsági 

szegmens bevétele 
 

Nem közszolgáltatási tevékenység egyéb 
bevételei 
• Háló-, fekvőkocsi árbevétele,  
• Nemzetközi személykocsi használati díj 

árbevétele 
• Jármű bérbeadás és egyéb szolgáltatások 

árbevétele 
A fentiekben felsorolt bevételeket az 
Elkülönítési szabályzatban foglaltak figyelem-
bevételével, közvetlenül a nem közszolgáltatási 
tevékenységre kell elszámolni. 
 

Közvetlen költségek: 
A kalkulációs tételek költségének tartalmát a 
tételhez meghatározott főkönyvi számlaszám, 
valamint az UTK kód kombinációja határozza 
meg. (1. sz. melléklet) A főkönyvi számla, 
UTK kód kombinációra történő elszámolást a 
4.5 pont leírt keresztösszefüggés biztosítja oly 
módon, hogy: 
• az eszközök egyedi nyilvántartása a 
Társaság elszámolási rendszerében (GIR) adott 
szervezeti kódra, valamint a kalkulációs séma 
alapján meghatározott csoportosítás szerint 
történik, biztosítva az értékcsökkenési leírás 
költségének e kombinációra történő 
elszámolását, 
• az eszközök üzemeltetésével és karbantar-
tásával illetve egyéb tevékenységgel foglalkozó 
dolgozók munkaórájának utalványozása, a 
meghatározott kalkulációs sémához igazodó 
közvetlen költség sorra történik; a 
bérelszámolási rendszer a dolgozók személyi 
jellegű ráfordításait a munkaóra alapján 
valamint a bérelemek főkönyvi számlához 
történő rendelésével, biztosítja a kombinációra 
történő bérelszámolást, 
 

• a tevékenység végzése során igénybevett 
anyagok és szolgáltatások utalványozása a 
főkönyvi számlaszám mellett, szintén 
kombinációra történik és a GIR a szolgáltatás 
költségét e kombinációra számolja el, amely 
lehetővé teszi a kalkulációs séma szerinti 
bontásban az időszak adatai 

nak a lekérdezését. 
Közvetett költségek: 
 

A közvetett költségek közül  
• a személyi jellegű költségek az SAP 
munkaügyi rendszeréből, UTK kódok 
hozzárendelésével meghatározható. 
• az eszközök egyedi nyilvántartása a 
Társaság elszámolási rendszerében (GIR) adott 
kalkulációs egységre történik, biztosítva az 
értékcsökkenési leírás költségének e 
kombinációra történő elszámolását, 
• az egyéb közvetett költségek szegmensekre 
történő felosztása azonban a rendelkezésre álló 
információk alapján, vetítési alap segítségével 
lehetséges (pl. személypénztárosi 
tevékenységgel összefüggő költségek megosz-
tásának vetítési alapja a menetdíj bevétel) 
• a vezénylettel és egyéb alaptevékenységhez 
kapcsolódó feladatok végzésével összefüggő 
költségek jellemző vetítési alapja az 
ülőhelykm, a menetdíjbevétel, vagy a személyi 
jellegű költségek, annak függvényében, hogy 
az adott költségnem alakulását mely mutató 
befolyásolja a leginkább, illetve mely adatok 
állnak megbízható forrásból rendelkezésre. 

 

Társasági általános költségek: 
 

• a személyi jellegű költségek az SAP 
munkaügyi rendszeréből, tevékenységi sorok 
hozzárendelésével meghatározható. 
• az eszközök egyedi nyilvántartása a 
Társaság elszámolási rendszerében (GIR) az 
állagban tartó szervezetekre és utókalkulációs 
kódokra történik, biztosítva az értékcsökkenési 
leírás költségének e kombinációra történő 
elszámolását, 
• a társasági általános költségek többségében 
ühkm arányában, mint a leginkább 
alkalmazható naturália, kerülnek megosztásra 
az egyes szegmensek között. 
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4.9.  Vonalankénti utókalkuláció 
A részletes kalkulációs sémát a 3. sz. melléklet, 
a vonali fedezetszámításhoz szükséges bevétel- 
és költségelszámolás valamint a 4.sz. melléklet, 
A bevételek és az indokolt költségek 
kimutatása tartalmazza. 
A személyszállítási tevékenység utókal-
kulációja, a kalkulációs tételek, az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint, szintenkénti 
részletezéssel, valamint a legjellemzőbb 
vetítési mutatók, alkalmazásával történik. 
A közlekedési bevétel adatai részben a SZITA 
programból (belföldi menetdíjbevétel) részben 
a GIR-ből, valamint a helyfoglaló rendszerből 
állnak rendelkezésre. 
A vonalakra történő felosztás részben 
közvetlenül, részben a menetdíj bevétel, mint 
vetítési alap alkalmazásával valósul meg. A 
menetdíjbevétel vonalakhoz rendelésének 
kiindulópontja, az állomások illetve az állomási 
pénztárak vonalhoz rendelése, illetve az 
állomási bevételek százalékos megosztása, az 
egyes vonalak között. 
 

Közvetlen költségek 
 

A közszolgáltatási tevékenység közvetlen 
költségei összegszerűen a GIR rendszerben 
rendelkezésre álnak, kalkulációs szintenként, 
illetve tételsoronként. E költségek és 
ráfordítások vonal szintű megosztásához 
különböző módszerek, vetítési alapok állnak 
rendelkezésre. Az adatok részben a SZVÖRnet 
informatikai rendszerben, részben a számlák 
mellékletét képező táblázatokban találhatóak. 
 

Közvetett költségek 
 

A közvetett költségek megosztása vonalakra, 
vetítési alap alkalmazásával lehetséges. A 
vetítési alapok: a vonali belföldi 
menetdíjbevétel, valamint a vonali közvetlen 
költségek. 
 

Társasági általános költségek 
 

Közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, 
felosztott társasági általános költségek a vonali 
közvetlen költségek arányában osztódnak az 
egyes vonalakra. 
 

4.9.1.  A vonali utókalkuláció során 
alkalmazott naturáliák, mint vetítési alapok: 
• jármű darabszám 
• járműsorozat darabszán 
• vonatok tervezett menetideje 

• tervezett vonat-összeállítási mátrix 
• ülőhelykilométer 
• járművek futásteljesítménye - 

vonatkilométer 
• pályahasználati díj százalékos megoszlása a 

vonalak, valamint a vonatok között 
 

4.9.2.  Adatkapcsolatok, adatigények 
 

A Közszolgáltatási riport rendszer (vonali 
utókalkuláció) más rendszerektől vesz át 
adatokat. Ezen adatkapcsolatok listáját mutatja 
az 5. sz. mellékletben található táblázat. 
A kialakított elszámolási koncepciónak 
megfelelő felosztások, elszámolások 
elvégzéséhez a 6. sz. mellékletben található 
adatokra van szükség 
 

4.10.  Az utókalkuláció 
 

4.10.1. Az utókalkuláció bizonylatai, 
főkönyvi adatokkal történő egyeztetése 
 

A kalkuláció költség, ráfordítás és bevétel 
adatai esetében azok elszámolását szolgáló 
bizonylatok tartalmát, a mindenkor hatályos 
Számviteli törvény., valamint a Társaság 
vonatkozó belső szabályzatai határozzák meg.  
A kalkulációs séma kalkulációs tétel adatainak 
meg kell egyeznie a Társaság eredmény-
kimutatásával. 
 

4.10.2.  Kalkuláció készítése 
 

Az utókalkuláció havonta, a zárási folyamattal 
egyidejűleg történik. 
 

Az önköltségszámítás számítógépes program-
rendszerrel készül, a szegmensenkénti 
utókalkuláció a GIR rendszerben áll elő, input 
adatokat, teljesítményadatokat az egyes 
költségek, ráfordítások és a bevétel 
felosztásához, az egyes alrendszerekből kap. 

• Létszám és bér adatok az SAP rendszerből 
• Teljesítmény mutatók, naturáliák a 4.6. 
pontban leírtak szerint 
• További teljesítmény mutatók, költség-
megosztások, hozzárendelések (vonatszámra és 
járműsorozatra) a SZVÖRnet informatikai 
rendszerből 
• bevétel adatok, megosztások a SZITA 
rendszerből 
Szükséges továbbá a GIR rendszeren belül 
egyes felosztási alapok meghatározása és 
időközönkénti karbantartása. 
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4.10.3.  Kalkuláció adatainak hasznosítása 
 

A részletes önköltségszámítás kalkulációs 
adatai lehetőséget nyújtanak: 
• a személyszállítási közszolgáltatás indokolt 
költségeinek költségvetési szempontú 
vizsgálatához, 
• az egyes szegmensek jövedelmezőségének 
vizsgálatára, 
• a személyvonatok vasútvonalankénti 
jövedelmezőségének vizsgálatára. 
A GIR rendszer főkönyvi modulja lehetővé 
teszi saját kimutatások készítését, meghatáro-
zott paraméterek szerint (SKK) amely biztosítja 
az elemzéshez szükséges utókalkulációs 
alapadatokat szegmensenkénti bontásban. 
 

4.10.4. Kalkuláció adatszolgáltatásáért és 
készítéséért felelős személy 
 

A kalkuláció adatszolgáltatásáért felelős 
személy: 
• a számviteli adatok esetében, a Társaság 
számlarendjében, Elkülönítési szabályzatában 
és a jelen szabályzatban foglaltak, a 
szabályozás teljes körű, betartatásáért és 
ellenőrzéséért a Társaság számviteli vezetője, 
valamint a végrehajtásért a számviteli 
szolgáltatást végző szervezet vezetője a felelős. 
• a teljesítményi adatok esetében az egyes 
funkcionális szervezetek vezetői,  
• az önköltségszámítás informatikai támoga-
tottságának működéséért a Társaság 
informatikai szervezetének a vezetője, 
• az utókalkuláció készítéséért a Társaság 
számvitel vezetője a felelős, a Társaság vagy 
saját szervezetei (számviteli és informatikai) 
vagy a számviteli szolgáltatási szerződés 
részeként, a szolgáltató útján készíttet el. 
 
5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 
 

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg  
- külön felhatalmazás alapján – hatályát veszti 
a 2007. július 1-étől hatályos, a MÁV-START 
Zrt. divíziói által végzett szolgáltatások 
önköltségszámítási szabályzatáról szóló  
23/2008 (IV. 15. MÁV-START Ért. 7.) VIG 
számú vezérigazgatói utasítás. 
 
 
 
 
 

6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS 
 

Jelen szabályozás kihirdetése napján lép 
hatályba, rendelkezései 2009. január 1-étől, 
visszamenőlegesen végrehajtandóak. 
 

7.0  MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet: 
Kalkulációs séma  
 
2. számú melléklet: 
Vasúti járművek által végzett tevékenységek, 
és UTK besorolásuk 
 
3. számú melléklet: 
A vonali fedezetszámításhoz szükséges 
bevétel- és költségelszámolás 
 
4. számú melléklet: 
A bevételek és az indokolt költségek 
kimutatása 
 
5. számú melléklet: 
Adatkapcsolatok listája 
 
6. számú melléklet: 
Adatigények 
 
7. számú melléklet: 
Vasútvonalak felsorolása a HÜSZ 6.1.1.1.b. 
melléklete szerint 
 
8. sz. melléklet: 
Európai Uniós forrásból támogatott 
projektekhez kapcsolódó, saját kivitelezésben 
végzett tevékenységek elszámolási és 
önköltségszámítási szabályzata 
 
 

Apavári József  s.k. 
vezérigazgató-helyettes 
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1. sz. melléklet 

 
Kalkulációs séma 

 
 

Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Közlekedési bevételek           
Belföldi menetjegyek bevétele 911-917 2910 Közszolgáltató vonatok ülőhelykilométer teljesítménye B, R, T   
Belföldi bérletjegyek bevétele 911-917 2909 Közszolgáltató vonatok ülőhelykilométer teljesítménye B, R, T   
Fogyasztói árkiegészítés 918 2910 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
BEB menetdíj bevétel 911-917 2911 Közvetlen B   
IC pót- és helyjegy 911-917 2950 Közvetlen T   

Nemzetközi menetdíj és helyjegy árbevétel 911-917, 
931-933 

2913, 2923, 
2933, 2953, 

2960 
Közvetlen   N 

Háló- és fekvőkocsi szolgáltatás bevétele 911-917, 
931-933 2954 Közvetlen   N 

Belföldi nem közszolgáltatási vonatok (nem 
meghirdetett különvonat, szolgálati vonat) bevétele 911-917 2912, 2970 Közvetlen   N 

Személykocsi használati díj 931-933 2980 Közvetlen   N 

Egyéb személyszállítási árbevétel 911-917, 
931-933 2940, 2990 

Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül a belföldi menetdíjbevétel 
arányában 

B, R, T N 

Kocsivizsgálat bevétele 921-923, 
941-943 9017-9018 Közvetlen   N 
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Személyszállítást kiegészítő szolgáltatások 
árbevétele (menetrend és egyéb árucikk 
értékesítése, jutalék, vasúti igazolvány kiállítás stb) 

921-923, 
941-943 9062-9199 

Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül a belföldi menetdíjbevétel 
arányában 

B, R, T N 

Egyéb támogatás költségek ellentételezésére  (BEB 
bérlet kompenzáció) 9681   Közvetlen B   

Egyéb bevételek 96 (kivéve 9681, 
9686)   

Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül az ülőhelykilométer 
arányában 

B, R, T N 

Püi bevételek 97   
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül az ülőhelykilométer 
arányában 

B, R, T N 

Rendkívüli bevételek 98   
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül az ülőhelykilométer 
arányában 

B, R, T N 

Közlekedési bevétel összesen           
Közvetlen költségek           

Kocsivizsgálók személyi jellegű költsége 521-529 3110 Személyszállító vonatok darabszáma B, R, T N 
Jegyvizsgálók személyi jellegű költsége           

  nem közszolgáltatási vonat esetén: 3121 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3122 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3123 Közvetlen R   
    távolsági vonat esetén: 

521-529 

3124 Közvetlen T   
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Üzemeltetés közvetlen személyi jelleg ű költsége           

Vontatási szolgáltatási díj 3218 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3210-3211 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3212 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3213 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 3214 Közvetlen T   

szerelvény és próbavonatok esetén 

516371, 516373 

3218 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 

Vonatmegosztás,járműkapcsolás, villamos 
kapcsolatok kezelése 3219 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 

költségek arányában B, R, T N 

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3210-3211 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3212 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3213 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 3214 Közvetlen T   

szerelvény és próbavonatok esetén 

516375 

3219 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 

Tolatás 516372 3219 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 

Vonat továbbítás költsége           
Vasúti járműkarbantartási díj 51622 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 
Vasúti jáművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 
hatósági díjak, engedélyezési díjak 5182; 5184 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

Vonat fűtés-hűtés szolgáltatási díj  516376 3219 Az 516371 fk.számlán szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 
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Kalkulációs 

egység 
Megnevezés Főkönyvi 

számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 
(vetítési alap) közszol-

gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Személykocsik tisztítási költsége 51633 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

Graffiti eltávolítás 863241   A közvetlenül elszámolt graffiti eltávolítási költség 
(51634 fk számla arányában B, R, T N 

Idegen személykocsik tisztítási költsége 51633 3310 A közvetlenül elszámolt tisztítási költség (51633 
fk.számla) alapján B, R, T N 

Vasúti jármű graffiti eltávolítási költsége 51634 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

Kocsimosással kapcsolatos energia költségek 5141-5142 3310 A közvetlenül elszámolt tisztítási költség (51633 
fk.számla) alapján B, R, T N 

Külső cég által végzett kocsivizsgálat költsége  516374 3110 Személyszállító vonatok darabszáma B, R, T N 
Vonatpótló buszok közlekedési költsége 51631 3410 Ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
Járművek őrzésének költsége 517923 3390 Járművek darabszáma B, R, T N 

Szilárd kommunális hulladék kezelés 517961, 517963 3310 A közvetlenül elszámolt tisztítási költség (51633 
fk.számla) alapján B, R, T N 

Folyékony kommunális hulladék kezelés 517962, 517964 3310 A közvetlenül elszámolt tisztítási költség (51633 
fk.számla) alapján B, R, T N 

Járművek biztosítási díja 518333 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások  863245   összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

Kárfedezeti biztosítás 51838 3430 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
Vasúti járm űvek közvetlen költsége           
Kocsivizsgálók egyenruha költsége 5131 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 
Jegyvizsgálók egyenruha költsége           

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3121 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3122 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3123 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 

5131 

3124 Közvetlen T   
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Kocsivizsgálók munkaruha költsége 5132 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 
Jegyivizsgálók munkaruha költsége           

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3121 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3122 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3123 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 

5132 

3124 Közvetlen T   
Kocsivizsgálók védőruha költsége 5133 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 
Jegyvizsgálók védőruha költsége           

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3121 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3122 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3123 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 

5133 

3124 Közvetlen T   

Kocsivizsgálók VBKJ (cafetéria) utalványainak 
jutaléka 51715 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

Jegyvizsgálók VBKJ (cafetéria) utalványainak 
jutaléka           

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3121 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3122 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3123 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 

51715 

3124 Közvetlen T   

Kocsivizsgálók által felhasznált egyéb anyag költség 5111-5114, 5122, 
5143 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

Jegyvizsgálók által felhasznált egyéb anyag költség 5111-5114, 5122, 
5143 3120 A jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

Kocsivizsgálók védőital költsége 5152 3110 A kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 
Jegyvizsgálók védőital költsége 5152 3120 A jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Jegyvizsgálók által használt menetjegykiadó gépek 
karbantartási költsége 51625 3120 jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

Kocsivizsgálók által használt informatikai eszközök 
karbantartása 51625 3110 Kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

jegyvizsgálók éjszakai elhelyezésével kapcsolatos 
költség 516111 3120 A jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

munkaerő bérlés (jegyvizsgálathoz, 
kocsivizsgálathoz) 51653 3390 jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

egyéb különféle költség 517999 3490 összes összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb különféle anyagjellegű költség 51639, 51649 3490 összes összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

hitelintézetnek fizetett hosszú lejáratú hitelek kamata 
(nem jármű beruházási hitelek kamatai) 87111   összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

hitelintézetnek fizetett rövid lejáratú hitelek kamata 
(likvid hitelek kamatai) 8712   összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

hitelkamat elhatárolás (likvid hitelek kamatai) 879   összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége összesen           

Pályahálózat-hozzáférés díja 3229 Az 51632 fk.számlákon szegmensenként elszámolt 
költségek arányában B, R, T N 

nem közszolgáltatási vonat esetén: 3220-3221 Közvetlen   N 
bp.elővárosi vonat esetén: 3222 Közvetlen B   

regionális vonat esetén: 3223 Közvetlen R   
távolsági vonat esetén: 

51632 

3224 Közvetlen T   

NKH felügyeleti díj (pályahasználati díj 0,4 %-a) 5184 3229 A közvetlenül elszámolt pályahasználati díj (51632 
fk.számla) alapján B, R, T N 
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

Infrastruktúra használati költség           
Vasúti jármű értékcsökkenési leírása 55 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

hitelintézetnek fizetett hosszú lejáratú hitelek kamata 
(jármű beruházási hitelek kamatai-gördülő állomány 
finanszírozási költsége) 

87112   Közvetlen B, R, T N 

Vasúti vontatott járművek bérleti díja 516521 7000-7999 Közvetlen (kocsisorozatra történő elszámolás szerint) B, R, T N 

jegyvizsgálati munkához kapcsolódó eszközök 
értékcsökkenési leírása 55 3120 Jegyvizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

kocsivizsgálati munkához kapcsolódó eszközök 
értékcsökkenési leírása 55 3110 Kocsivizsgálók személyi jellegű költségei alapján B, R, T N 

Jármű, jegyvizsgálati és kocsivizsgálati eszközök 
költsége összesen           

Utasellátó valamennyi költsége   5 3510 Közvetlen   N 

Nemzetközi személykocsi használati díj (RIC díj) 51636 3520 T: Nemzetközi ülőhelykilométer aránya 
N: Belföldi távolsági ülőhelykilométer aránya T N 

Nemzetközi helyfoglaló (EPA) rendszer díja 51639 3530 Közvetlen   N 

Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenységhez 
kapcsolódó közvetlen költségek           

Közvetlen költségek és ráfordítások           
Közvetett költségek és ráfordítások             

személypénztárosok személyi jellegű költsége           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
521-529 

4111 Közvetlen   N 
személypénztárosok VBKJ utalványainak jutaléka           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51715 
4111 Közvetlen   N 
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

személypénztári tevékenységhez kapcsolódó 
értékcsökkenési leírás           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

55 
4111 Közvetlen   N 

menetjegyek előállítási költsége           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51162 

4111 Közvetlen   N 
pénzszállítás, pénzőrzés           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

517921 
4111 Közvetlen   N 

Pályavasútnak fizetett menetjegy-eladási jutalék           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51712 

4111 Közvetlen   N 
utazási irodáknak a menetjegy értékesítéshez 
kapcsolódóan fizetett jutalék           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51711 
4111 Közvetlen   N 

egyéb biztonsági szolgálat           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
517929 

4111 Közvetlen   N 
anyagfelhasználás költsége           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

5111-5114 
4111 Közvetlen   N 
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Kalkulációs 
egység 

Megnevezés Főkönyvi 
számlaszám UTK kód Elkülönítés módszere 

(vetítési alap) közszol-
gáltatás  

nem 
közszol-
gáltatás 

egyéb nyomdai termékek ( nyomtatvány, szakkönyv, 
utasítás)           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51163 
4111 Közvetlen   N 

munkaruha felhasználás költsége           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
513 

4111 Közvetlen   N 
védőital           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

5152 
4111 Közvetlen   N 

egyéb eszközök karbantartási költsége           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51629 

4111 Közvetlen   N 
informatikai eszközök költségei           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51625 
4111 Közvetlen   N 

vezetékes telefon költség           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51661 

4111 Közvetlen   N 
egyéb postai és távközlési költségek           

belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51669 
4111 Közvetlen   N 

egyéb különféle költségek           
belföldi 4110 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51649, 517999 

4111 Közvetlen   N 
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Kalkulációs 
egység 
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alaptevékenység közvetített szolgáltatása           
belföldi 2910 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
8131 

2913 Közvetlen   N 

egyéb közvetített szolgáltatás,alvállalkozók 8131 9000-9199 
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül a belföldi menetdíjbevétel 
arányában 

B, R, T N 

eladott áruk beszerzési értéke 8122 9000-9199 
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül a belföldi menetdíjbevétel 
arányában 

B, R, T N 

Személypénztári m űködéssel kapcsolatos 
költségek összesen           

személyi jellegű költségek 521-529 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
értékcsökkenési leírás 55 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
alap, segéd és egyéb anyagok felhasználása 5111-5114 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
egyéb célú erősáramú elektromos energia 5141 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
munkaruha felhasználás költsége 5132 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
egyen-és formaruha felhasználási költség 5131 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
védőruha felhasználási költség 5133 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
VBKJ utalványok jutaléka 51715 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
védőital 5152 4510 Járművek darabszáma B, R, T N 
piackutatás költségei           

belföldi 4210 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   
nemzetközi 

51722 
4211 Közvetlen   N 

hirdetési és reklámköltségek           
belföldi 4210 Belföldi menetdíjbevétel B, R, T   

nemzetközi 
51721 

4211 Közvetlen   N 
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informatikai szolgáltatások költsége 51793 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

egyéb különféle ki nem emelt költség  51611, 516516, 
51715, 51794 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

egyéb nyomdai termékek és egyéb felhasználásra 
beszerzett anyagok 51163 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

egyéb célra felhasznált üzem és fűtőanyagok 5122 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
vízdíj, csatornahasználat 5142 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
távhőszolgáltatás 5144 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
épületszerkezet karbantartás és hibalehárítás 51623 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
épület üzemeltetés, karbantartás 51624 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
informatikai eszközök költségei 51625 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb eszközök karbantartási költsége 51629 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
szállítási, rakodási költség 51641 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
folyóirat előfizetés 51643 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb különféle anyag költség 51649 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
közúti járművek bérleti díja 516511 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
informatikai eszközök bérleti díja 516514 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
szoftverek felhasználói díja 516515 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb eszközök bérleti díja 516519 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
postai és távközlési költségek 5166 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
oktatás és továbbképzés számlázott költsége 51771 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
ingatlan általános üzemeltetés 51797 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
köztisztasági költségek 51791 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb különféle költségek 517999 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
banki szolgáltatások költsége 5181 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
belföldi utasbaleset-biztosítás díja 518341 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
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éleslátást biztosító szemüvegek költsége 51161 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
iránytábla készítés 51638 4590 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

Vezénylet és egyéb alaptevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó munkakört ellátó 
dolgozók tevékenységéhez kapcsolódó költségek  

          

Utasellátó általános üzemeltetés 5 4410 Közvetlen   N 
Nem közszolgáltatási tevékenység egyéb közvetett 
költségei 5 4420 Közvetlen   N 

Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenységhez 
kapcsolódó közvetett költségek            

ingatlanok bérleti díja 516516 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
közbeszerzési szolgáltatás 51751 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
szolgáltatás beszerzés 51752 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
anyagbeszerzési és készletezési szolgáltatás 51753 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
ruha ügyintézés 51754 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
leltározás és selejtezés 51755 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
pénzügyi szolgáltatások 51761 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
számviteli szolgáltatások 517629 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
igazgatási és ügykezelési szolgáltatás 51763 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
mérnöki és mérésügyi szolgáltatás 51764 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
oktatás és továbbképzés számlázott költsége 51771 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
számlázott humán szolgáltatások költsége 51772 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
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számlázott munkabiztonsági szolgáltatások költsége 51773 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

ingatlan általános üzemeltetés 51797 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
egyéb biztonsági szolgáltatás 517929 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 
számlázott egészségügyi szolgáltatás 517994 4720 összes ülőhelykilométer teljesítmény B, R, T N 

MÁV Zrt. központi szolgáltatása által végzett 
tevékenység összes költsége           

Közvetett költségek és ráfordítások 
mindösszesen           

Társasági általános költségek és ráfordtások           

Vezetők és funkcionális munkakörben dolgozók 
személyi jellegű költsége 521-529 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 

teljesítmény B, R, T N 

alap, segéd és egyéb anyagok felhasználása 5111-5114 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

ruha felhasználási költségek 513 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb célra felhasznált üzem- és fűtőanyagok 5122 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

védőital 5152 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások elhatárolása 5169 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

tagdíjak, szerzői díjak, pályázati díjak 5173 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

jogi tevékenység kökltségei 5178 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 
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banki szolgáltatások költsége 5181 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

hatósági díjak 5182 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

értékcsökkenési leírás 55 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

éleslátást biztosító szemüvegek költsége 51161 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb nyomdai termékek ( nyomtatvány, szakkönyv, 
utasítás) 51163 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 

teljesítmény B, R, T N 

belföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségek 51611 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségek 51612 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

épületszerkezet karbantartás és hibalehárítás 51623 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

épület üzemeltetés és karbantartás 51624 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb eszközök karbantartási költsége 51629 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb, vasútüzemi tevékenységgel összefüggő 
szolgáltatások 51639 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 

teljesítmény B, R, T N 

szállítási, rakodási költség 51641 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

folyóirat előfizetés 51643 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb különféle anyagjellegű költségek 51649 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 
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vezetékes telefon költség 51661 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

mobil telefon költség 51662 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

frekvencia használati díj 51663 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

postaköltség 51669 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

külföldi vasutaknak fizetett jutalékok 51713 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

Utalványok jutaléka 51715 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

behajtott követelések utáni jutalék 51717 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

oktatás, továbbképzés költsége 51771 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

köztisztasági költségek 51791 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

informatikai szolgáltatások 51793 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

ingatlan általános üzemeltetés 51797 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

minőségvizsgálat költségei 51798 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

ingatlanok biztosítási díja 51831 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

gépek, berendezések biztosítási díja 51832 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

járművek biztosítási díja 51833 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 
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munkavállaló után fizetett felelősségbiztosítási díj 51835 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

közúti járművek bérleti díja 516511 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

informatikai eszközök bérleti díja 516514 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

szoftverek felhasználói díja 516515 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

ingatlanok bérleti díja 516516 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb eszközök bérleti díja 516519 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

számlázott kertészeti szolgáltatás 516545 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatások 
elhatárolása 517991 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 

teljesítmény B, R, T N 

más vállalkozó által végzett K+F költség 517993 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

egyéb különféle költségek 517999 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

belföldi utasbaleset-biztosítás díja 518341 1000-1499 Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 

Egyéb ráfordítások 
86 (kivéve 

863241, 863245, 
865) 

  
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül az ülőhelykilométer 
arányában 

B, R, T N 

Pénzügyi ráfordítások 
87 (kivéve 87111-

87112, 8712, 
879) 

  
Közvetlen.  
Közszolgáltatáson belül az ülőhelykilométer 
arányában 

    

rendkívüli ráfordítások  88   Közvetlen, ha N; Z: összes ülőhelykilométer 
teljesítmény B, R, T N 
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Társasági általános költségek             
Összes költség és ráfordítás           
            
Eredmény költségtérítés nélkül           
            

Személyszállításnak nyújtott költségtérítés  9686   Bevételekkel nem fedezett költségek és ráfordítások 
alapján B, R, T   

Eredmény költségtérítéssel            
Nyereséget terhelő adók 89   Adózás előtti eredmény B, R, T N 
            

Mérleg szerinti eredmény           
            
Jelölések:           
     közszolgáltatási tevékenység: B Budapest előváros   
  R Regionális szegmens   
  T Távolsági szegmens   

     nem közszolgáltatási tevékenység: N Nem közszolgáltatás (nemzetközi, utasellátó, jármű bérbeadás 
stb)   
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2. sz. melléklet 
Vasúti járművek által végzett tevékenységek és UTK besorolásuk 

 

UTK járműtípus szegmens 
közszolgáltatás/ 

nem közszolgáltatás 
7001 BDVmot 50-40 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7002 Flirt 53-41 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7003 Talent 53-42 kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7041 BVhmot 50-41-200 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7042 BVmot 51-41 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7101 ABDp mot (63-42) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7121 MD mot (23-45) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7122 Bzmot (60-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7123 Bz IPmot (61-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7124 Iker Bz (63-12) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7125 Bp mot (63-41) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7201 Bhv (20-05 550) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7202 Bhv (20-05 601) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7203 Bmxt (21-05) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7204 Bmx (21-05 100) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7205 Bmx (22-05) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7206 BDt (80-05 400) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7207 BDt (80-07 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7208 BDbt (80-27 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7209 BDt (82-07 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7210 BDt (82-27 300) kocsisorozat előváros közszolgáltatás  
7301 Bx (20-05) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7302 Bhv (20-07) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7303 By (20-17) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7304 Bzx (24-28) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7305 Btx (27-05) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7306 Btzx (80-28-800) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7307 BDh (81-27) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7308 BDt (82-27 100) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7309 BDzx (83-28) kocsisorozat regionális közszolgáltatás  
7310 Keskenynyomközű személykocsi regionális közszolgáltatás  
7402 Ap 10-67 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7403 Apmz 10-71 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7404 Amxz 10-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7405 Apmz 10-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7406 Amx 11-05 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7407 A 19-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7408 A 19-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7409 Ao 19-37 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7412 A 19-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7413 Amz 19-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7414 Avmz 19-91 300 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7415 Bhrv 20-05 500 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7416 Byh 20-06 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7417 B 20-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7418 B 20-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7419 Bo 20-37 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7420 B 20-37 300 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
7421 Bko 20-37 IC kocsisorozat távolsági közszolgáltatás  
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UTK járműtípus 

szegmens 
közszolgáltatás/ 

nem közszolgáltatás 
7423 Bp 20-67 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7425 Bpm 20-70 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7426 Bpmz 20-71 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7427 B 20-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7428 Bpmz 20-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7429 ByeeBy 21-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7430 Bmxz 21-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7431 Bmz 21-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7432 Bmz 21-91 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7433 Bvmz 21-91 300 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7434 Bp 29-05 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7435 ABmz 30-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7436 AbyeeAby 31-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7437 AB 39-30 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7438 AB 39-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7439 Bcmz 50-91 100 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7440 WLABmz 71-91 100 kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7441 Bmxt 80-05 200 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7442 Bybdtee 80-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7443 Bmxtz 80-76 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7444 BDbhv 82-28 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7445 ARp 84-35 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7446 BydeeByd 84-55 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7447 BRy 85-17 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7448 WSPz 89-70 500 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7449 Db 92-47 100 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7450 Ds 95-80 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7451 Dms 95-91 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7452 Apee 19-57 (3. G. IC 1. osztály) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7453 Bpee 29-57 (3. G. IC 2. osztály) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7454 Bd 84-44 kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7455 Bdmpee (8405-100) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7456 Bd (84-07) kocsisorozat távolsági közszolgáltatás 
7601 Keskenynyomközű mozdony regionális közszolgáltatás 
7902 AcBc (43-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7903 Bc (59-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7904 WLAB (70-80) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7905 WRR(o) (88-67) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7906 WRbumz (88-71) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7907 WRm (88-81) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7908 WRmz (88-91) kocsisorozat nemzetközi nem közszolgáltatás 
7909 Különcélú kocsisorozatok nemzetközi nem közszolgáltatás 
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3. sz. melléklet 
A vonali fedezetszámításhoz szükséges bevétel- és költségelszámolás 

 

Bevétel-, költségtétel Szervezet ahol 
felmerül 

Elsődleges 
adat (FT)  
forrása 

Elsődleges adat bontása 

Vetítési alap 
Felosztásshoz szükséges 

kiegészít ő adat  
(pl. felosztási kulcs) 

Vetítési alap 
adatforrás 

Felosztást végz ő 
rendszer  

Elsődleges 
célobjektum További lépések 

Menetjegy bevétel MÁV-START SZITA Ft/vonal 
Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA SZITA Vonal nincs 

Bérlet bevétel   SZITA Ft/vonal 
Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA SZITA Vonal nincs 

Menetdíj bevétel                 

Fogyasztói árkiegészítés MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb bevétel (IC pótjegyek) MÁV-START RES Ft/viszonylat - 
Helyfoglaló 
rendszer Kalkulációs modell Viszonylat Vonat->vonal 

Egyéb bevétel (nem IC pótjegyek) MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb támogatás költségek 
ellentételezésére (BEB bérlet kompenzáció) MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Belföldi elővárosi menetdíj bevétel SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

KÖZLEKEDÉSI BEVÉTEL                 

Kocsivizsgálók személyi jellegű költsége MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva SZVÖRnet Kalkulációs modell Vonat Vonat->vonal 

Jegyvizsgálók személyi jellegű költsége MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Vonatok tervezett menetideje SZVÖRnet Kalkulációs modell Óra Vonat->vonal 

Üzemeltetés közvetlen személyi jelleg ű 
költsége                 
Vontatási szolgáltatási díj MÁV-TRAKCIÓ SZVÖRnet Ft/vonat - - Excel v. SZVÖRNET Viszonylat Vonat->vonal 
Vonattovábbítás díja                 

Vasúti jármű karbantartási és hatósági díjai MÁV-GÉPÉSZET GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva SZVÖRnet Excel v. SZVÖRNET Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Előfűtési, előhűtési, energián tartási 
költségek MÁV-GÉPÉSZET GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben - SZVÖRnet Excel v. SZVÖRNET Vonat Vonat->vonal 

Személykocsik tisztítási költsége Külső szolgáltató GIR Ft/járműsorozat 
Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - Excel v. SZVÖRNET Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Kocsimosással kapcsolatos energia 
költségek (vízdíj, elektromos energia) MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Személykocsik tisztítási költsége 
vonat bontásban 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Más vállalkozó által végzett kocsivizsgálati 
díj  MÁV-CARGO GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva ? Kalkulációs modell Vonat Vonat->vonal 

Vonatpótló buszok közlekedési költsége Külső szolgáltató GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben - - 

SZVÖRnet 
Ténymodul  Vonat Vonat->vonal 

Járművek őrzésének költsége MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Járműdarabszám SZVÖRNET Kalkulációs modell Jármű(sorozat) 

Jármű->kocsisorozat->vonat-
>vonal 

Kocsitisztításhoz kapcsolódó 
hulladékkezelés MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Személykocsik tisztítási költsége 
vonat bontásban 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Vasúti járművek biztosítási díja MÁV-START GIR Ft/járműsorozat 
Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - Kalkulációs modell Járműsorozat vonat->vonal 

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás MÁV-START GIR Ft/járműsorozat Ülőhelykilométer - Kalkulációs modell Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 
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Bevétel-, költségtétel Szervezet ahol 
felmerül 

Elsődleges 
adat (FT)  
forrása 

Elsődleges adat bontása 

Vetítési alap 
Felosztásshoz szükséges 

kiegészít ő adat  
(pl. felosztási kulcs) 

Vetítési alap 
adatforrás 

Felosztást végz ő 
rendszer  

Elsődleges 
célobjektum További lépések 

Vasúti járm űvek közvetlen költsége                 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók egyenruha, 
védőruha költsége MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségeinek 
vonalra bontott aránya 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Ülőhelykilométer SZVÖRNET Kalkulációs modell Vonal nincs 

Védőital MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségeinek 
vonalra bontott aránya 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Jegyvizsgálók által használt menetjegykiadó 
gépek karbantartási költsége MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségeinek 
vonalra bontott aránya 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Jegyvizsgálók éjszakai elhelyezésével 
kapcsolatos költség MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségeinek 
vonalra bontott aránya 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb különféle ki nem emelt költség 
(munkaerő kölcsönzés, külső céges 
peronzáras ellenőrzés, stb.) MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Ülőhelykilométer SZVÖRNET Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb beruházások kamatai MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Ülőhelykilométer SZVÖRNET Kalkulációs modell Vonal nincs 

Likvid hitelek kamatai MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Ülőhelykilométer SZVÖRNET Kalkulációs modell Vonal nincs 

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége                 
Nemzeti Közlekedési Hatóságnak fizetett 
hatósági díj   SZVÖRnet Ft/vonat PHD vonal bontásban 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Pályavasúti szolgáltatásának díja MÁV Zrt. SZVÖRnet Ft/vonat PHD vonat bontásban - SZVÖRNET viszonylat nincs 

Tolatási és egyéb pályavasúti szolgáltatás 
(kivéve menetjegy értékesítési jutalék) MÁV Zrt. GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben Jármű darabszám SZVÖRNET Kalkulációs modell Jármű(sorozat) 

Jármű->kocsisorozat->vonat-
>vonal 

Infrastruktúra használat költsége                 

Dízel motorvonat értékcsökkenése MÁV-START GIR Ft/járműsorozat 
Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - GIR Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Személykocsi értékcsökkenése MÁV-START GIR Ft/járműsorozat 
Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - GIR Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Gördülő állomány egyéb finanszírozási 
költsége MÁV-START GIR Ft/járműsorozat 

Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - GIR Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Bérelt személyszállító járművek bérleti díja MÁV Zrt. GIR Ft/járműsorozat 
Kocsisorozat ft/km fajlagos ktg 
vonatra osztva - Excel v. SZVÖRNET Járműsorozat Kocsisorozat->vonat->vonal 

Jegyvizsgálati és kocsivizsgálati munkához 
kapcsolódó eszközök écs MÁV-START GIR Ft/vonal 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségeinek 
vonalra bontott aránya 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Jármű, jegyvizsgálati és kocsivizsgálati 
eszközök költsége összesen                 
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK                 
Személypénztárosok személyi jellegű 
költsége MÁV-START GIR Ft/vonal 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Személypénztári tevékenységhez 
kapcsolódó écs MÁV-START GIR Ft/vonal 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Menetjegyek előállítási költsége MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Eladott menetjegy és bérlet 
darabszám SZITA Kalkulációs modell Jegydarab nincs 
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Bevétel-, költségtétel 
Szervezet ahol 
felmerül 

Elsődleges 
adat (FT)  
forrása 

Elsődleges adat bontása 

Vetítési alap 
Felosztásshoz szükséges 
kiegészítő adat  
(pl. felosztási kulcs) 

Vetítési alap 
adatforrás 

Felosztást végző 
rendszer  

Elsődleges 
célobjektum 

További lépések 

Pályavasútnak fizetett menetjegyeladási 
jutalék   GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA     nincs 

Utazási Irodáknak a menetjegy 
értékesítéshez kapcsolódóan fizetett jutalék MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Pénzszállítási és biztonsági költség MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb különféle költségek  MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Közvetített szolgáltatások (GySEV vonalakra 
eladott menetjegyek költsége, stb) MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Belföldi menetdíj bevétel vonal 
bontásban SZITA Kalkulációs modell Vonal nincs 

Személypénztári tevékenységgel 
kapcsolatos költségek                  

Vezénylet és egyéb alaptevékenységi 
(fedezet I. és társasági általánosba nem 
tartozó) személyi jellegű költsége MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Vezénylet és egyéb alaptevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó munkakört ellátók 
tevékenységéhez kapcsolódó eszközök écs MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Piackutatási, hirdetési költségek  MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Informatikai szolgáltatások költsége MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb különféle ki nem emelt költség (Call 
Center, stb.) MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb ráfordítások MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Vezénylet és egyéb alaptevékenységI 
költségek összesen                 

MÁV Zrt. központi szolgáltatása által végzett 
tevékenység költsége (humán, számviteli, 
biztonsági, ingatlan, stb.) MÁV Zrt. GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

MÁV Zrt. központi szolgáltatása által 
végzett tevékenység költsége összesen                 
KÖZVETETT KÖLTSÉGEK                 
Vezetők és funkcionális munkakörben 
dolgozók személyi jellegű költsége MÁV-START GIR 

Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Egyéb különféle költségek MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Közvetlen költségek vonali 
bontása 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

Közszolgáltatás teljesítésével 
összefügg ő, felosztott társasági általános 
költség                 

Személyszállításnak nyújtott költségtérítés MÁV-START GIR 
Közszolgáltatás összesen 
egyösszegben 

Bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségek 

Kalkulációs 
modell Kalkulációs modell Vonal nincs 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS                 
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4. sz. melléklet 
 

Menetjegy bevétel
Bérlet bevétel

Menetdíj bevétel összesen
Fogyasztói árkiegészítés
Bp. Elővárosi Bérlet (BEB) támogatás (BKSZ támogatás)
Egyéb személyszállítási bevétel (helyjegy,  stb.)
Egyéb alaptevékenység bevétel

KÖZLEKEDÉSI BEVÉTEL

Kocsivizsgálók személyi jellegű költsége
Jegyvizsgálók személyi jellegű költsége

Üzemeltetés közvetlen személyi jelleg ű költsége
Vontatási szolgáltatási díj

Vonattovábbítás díja 
Vasúti jármű karbantartási és hatósági díjai
Előfűtési, előhűtési, energián tartási költségek
Vasúti járművek tisztítási költsége
Kocsimosással kapcsolatos energia költségek (vízdíj, elektromos energia)
Más vállalkozó által végzett kocsivizsgálati díj 
Vonatpótló buszok közlekedési költsége
Járművek őrzésének költsége
Járműtisztításhoz kapcsolódó hulladékkezelés
Vasúti járművek biztosítási díja
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás

Vasúti járm űvek közvetlen költsége
Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók egyenruha, védőruha költsége
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség
Védőital
Jegyvizsgálók által használt menetjegykiadó gépek karbantartási költsége
Jegyvizsgálók éjszakai elhelyezésével kapcsolatos költség
Egyéb különféle ki nem emelt költség (munkaerő kölcsönzés, külső céges 
peronzáras ellenőrzés, stb.)
Egyéb beruházások kamatai
Likvidhitelek kamatai

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége összesen
Pályavasúti szolgáltatásának díja
Tolatási és egyéb pályavasúti szolgáltatás (kivéve menetjegy értékesítési 
jutalék)
Nemzeti Közlekedési Hatóságnak fizetett hatósági díj

Infrastruktúra használat költsége
Dízel motorvonat értékcsökkenése
Személykocsi értékcsökkenése
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége
Bérelt személyszállító járművek bérleti díja
Jegyvizsgálati és kocsivizsgálati munkához kapcsolódó eszközök écs

Jármű, jegyvizsgálati és kocsivizsgálati eszközök költsé ge öszesen

Közvetlen költségek összesen

Megnevezés

A bevételek és az indokolt költségek kimutatása
6/a. Bevételek és közvetlen költségek

Vonal1 Vonal …Vonal2

Vasúti közlekedés
Adatok millió Ft-ban
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6/b. Közvetett költségek összesen

KÖLTSÉGEK Vonal1 Vonal2 Vonal …
Személypénztárosok személyi jellegű költsége
Személypénztári tevékenységhez kapcsolódó écs
Menetjegyek előállítási költsége
Pályavasútnak fizetett menetjegyeladási jutalék

Utazási Irodáknak a menetjegy értékesítéshez kapcsolódóan fizetett jutalék

Pénzszállítási és biztonsági költség
Egyéb különféle költségek 
Közvetített szolgáltatások (GySEV vonalakra eladott menetjegyek költsége, 
stb)
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség

Személypénztári m űködéssel kapcsolatos költség összesen
Vezénylet és egyéb alaptevékenységi (fedezet I. és társasági általánosba 
nem tartozó személyi jellegű költsége)
Vezénylet és egyéb alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
munkakört ellátók tevékenységéhez kapcsolódó eszközök écs
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség
Piackutatási, hirdetési költségek 
Informatikai szolgáltatások költsége
Egyéb különféle ki nem emelt költség (Call Center, stb.)
Egyéb ráfordítások

Vezénylet és egyéb alaptevékenységi költség összese n
MÁV ZRt központi szolgáltatása által végzett tevékenység költsége 
(humán, számviteli, biztonsági, ingatlan, stb.)

MÁV ZRt központi szolgáltatása által végzett tevéke nység költsége 
összesen

Közvetett költségek összesen

6/c. Közszolgáltatás teljesítésével összefügg ő, felosztott társasági általános költség 1.

Költségnemek Vonal1 Vonal2 Vonal …

vezetők és funkcionális munkakörben dolgozók személyi jellegű költsége

egyéb különféle költségek
Társasági általános költségek összesen

6/d. Közszolgáltatás teljesítésével összefügg ő, felosztott társasági általános költség 2.

KÖLTSÉGEK Vonal1 Vonal2 Vonal …

vezetők és funkcionális munkakörben dolgozók személyi jellegű költsége

egyéb különféle költségek
Társasági általános költségek összesen

Költségek mindösszesen

BERUHÁZÁSI FORRÁSSZÜKSÉGLET
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5. sz. melléklet 
Adatkapcsolatok listája 

 

Adat megnevezése Adatforrás 
rendszer Gyakoriság 

Belföldi menetdíj bevétel SZITA Havonta 
Fogyasztói árkiegészítés GIR Havonta 
Egyéb bevétel (IC pótjegyek) RES Havonta 
Egyéb bevétel (nem IC pótjegyek) GIR Havonta 

Egyéb támogatás költségek ellentételezésére (BEB bérlet 
kompenzáció) 

GIR Havonta 

Kocsivizsgálók személyi jellegű költsége GIR Havonta 
Jegyvizsgálók személyi jellegű költsége GIR Havonta 

Vontatási szolgáltatási díj SZVÖRnet Havonta 

Vasúti jármű karbantartási és hatósági díjai GIR Havonta 

Előfűtési, előhűtési, energián tartási költségek SZVÖRnet Havonta 

Bérelt személyszállító járművek bérleti díja GIR Havonta 
Személykocsik tisztítási költsége GIR Havonta 

Kocsimosással kapcsolatos energia költségek (vízdíj, 
elektromos energia) 

GIR Havonta 

Más vállalkozó által végzett kocsivizsgálati díj  GIR Havonta 

Vonatpótló buszok közlekedési költsége SZVÖRnet Havonta 

Járművek őrzésének költsége GIR Havonta 
Kocsitisztításhoz kapcsolódó hulladékkezelés GIR Havonta 
Vasúti járművek biztosítási díja GIR Havonta 
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás GIR Havonta 
Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók egyenruha, védőruha költsége GIR Havonta 
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség GIR Havonta 
Védőital GIR Havonta 

Jegyvizsgálók által használt menetjegykiadó gépek 
karbantartási költsége 

GIR Havonta 

Jegyvizsgálók éjszakai elhelyezésével kapcsolatos költség GIR Havonta 

Egyéb különféle ki nem emelt költség (munkaerő kölcsönzés, 
külső céges peronzáras ellenőrzés, stb.) 

GIR Havonta 

Beruházások és likvidhitelek kamatai GIR Havonta 
Nemzeti Közlekedési Hatóságnak fizetett hatósági díj GIR Havonta 

Pályavasúti szolgáltatásának díja SZVÖRnet Havonta 

Tolatási és egyéb pályavasúti szolgáltatás (kivéve menetjegy 
értékesítési jutalék) 

GIR Havonta 

Vasúti járművek értékcsökkenése GIR Havonta 

Jegyvizsgálati és kocsivizsgálati munkához kapcsolódó 
eszközök écs 

GIR Havonta 

Személypénztárosok személyi jellegű költsége GIR Havonta 
Személypénztári tevékenységhez kapcsolódó écs GIR Havonta 
Menetjegyek előállítási költsége GIR Havonta 
Pályavasútnak fizetett menetjegyeladási jutalék GIR Havonta 

Utazási Irodáknak a menetjegy értékesítéshez kapcsolódóan 
fizetett jutalék 

GIR Havonta 

Pénzszállítási és biztonsági költség GIR Havonta 
Egyéb különféle költségek  GIR Havonta 
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség GIR Havonta 
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Adat megnevezése Adatforrás rendszer Gyakoriság 

Vezénylet és egyéb alaptevékenységi (fedezet I. és társasági 
általánosba nem tartozó) személyi jellegű költsége 

GIR Havonta 

Vezénylet és egyéb alaptevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó munkakört ellátók tevékenységéhez kapcsolódó 
eszközök écs 

GIR Havonta 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség GIR Havonta 
Piackutatási, hirdetési költségek  GIR Havonta 
Informatikai szolgáltatások költsége GIR Havonta 
Egyéb különféle ki nem emelt költség (Call Center, stb.) GIR Havonta 
Egyéb ráfordítások GIR Havonta 

MÁV Zrt. központi szolgáltatása által végzett tevékenység 
költsége (humán, számviteli, biztonsági, ingatlan, stb.) 

GIR Havonta 

Vezetők és funkcionális munkakörben dolgozók személyi 
jellegű költsége 

GIR Havonta 

Egyéb különféle költségek GIR Havonta 
Személyszállításnak nyújtott költségtérítés GIR Havonta 
Belföldi elővárosi menetdíj bevétel SZITA Havonta 
Eladott menetjegy és bérlet darabszám SZITA Havonta 

Járműdarabszám SZVÖRnet Havonta 

Vonatkilométer SZVÖRnet Havonta 

Egyes vonatok egyes vonalakon futott kilométere (menetrend) SZVÖRnet Havonta 

Pótolt vonatkm SZVÖRnet Havonta 

Ülőhelykilométer SZVÖRnet Havonta 

Vonatok tervezett menetideje SZVÖRnet Havonta 

Tervezett vonatösszeállítási mátrix SZVÖRnet Havonta 
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6. sz. melléklet 
Adatigények 

 

Adatigény Bontás Mértékegység  Adatforrás 
rendszer 

Belföldi menetdíj bevétel vonal ezerFt SZITA 

Fogyasztói árkiegészítés 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Egyéb bevétel (IC pótjegyek) vonat ezerFt RES 

Egyéb bevétel (nem IC pótjegyek) 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Egyéb támogatás költségek 
ellentételezésére (BEB bérlet 
kompenzáció) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Kocsivizsgálók személyi jellegű 
költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Jegyvizsgálók személyi jellegű 
költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vontatási szolgáltatási díj vonat ezerFt SZVÖRnet 

Vasúti jármű karbantartási és 
hatósági díjai 

kocsisorozat ezerFt GIR 

Előfűtési, előhűtési, energián 
tartási költségek 

vonat ezerFt SZVÖRnet 

Bérelt személyszállító járművek 
bérleti díja 

kocsisorozat ezerFt GIR 

Személykocsik tisztítási költsége vonat ezerFt GIR 

Kocsimosással kapcsolatos 
energia költségek (vízdíj, 
elektromos energia) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Más vállalkozó által végzett 
kocsivizsgálati díj  

kocsisorozat ezerFt GIR 

Vonatpótló buszok közlekedési 
költsége 

vonat ezerFt SZVÖRnet 

Járművek őrzésének költsége 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Kocsitisztításhoz kapcsolódó 
hulladékkezelés 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vasúti járművek biztosítási díja kocsisorozat ezerFt GIR 
Káreseményekkel kapcsolatos 
ráfordítás 

kocsisorozat ezerFt GIR 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
egyenruha, védőruha költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Védőital 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Jegyvizsgálók által használt 
menetjegykiadó gépek 
karbantartási költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Jegyvizsgálók éjszakai 
elhelyezésével kapcsolatos költség 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 
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Adatigény Bontás Mértékegység  Adatforrás 
rendszer 

Egyéb különféle ki nem emelt 
költség (munkaerő kölcsönzés, 
külső céges peronzáras 
ellenőrzés, stb.) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Beruházások és likvidhitelek 
kamatai 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Nemzeti Közlekedési Hatóságnak 
fizetett hatósági díj 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Pályavasúti szolgáltatásának díja vonal ezerFt SZVÖRnet 

Tolatási és egyéb pályavasúti 
szolgáltatás (kivéve menetjegy 
értékesítési jutalék) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vasúti járművek értékcsökkenése kocsisorozat ezerFt GIR 

Jegyvizsgálati és kocsivizsgálati 
munkához kapcsolódó eszközök 
écs 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Személypénztárosok személyi 
jellegű költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Személypénztári tevékenységhez 
kapcsolódó écs 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Menetjegyek előállítási költsége 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Pályavasútnak fizetett 
menetjegyeladási jutalék 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Utazási Irodáknak a menetjegy 
értékesítéshez kapcsolódóan 
fizetett jutalék 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Pénzszállítási és biztonsági 
költség 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Egyéb különféle költségek  
közszolgáltatás összesen egy 
összegben ezerFt GIR 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vezénylet és egyéb 
alaptevékenységi (fedezet I. és 
társasági általánosba nem tartozó) 
személyi jellegű költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vezénylet és egyéb 
alaptevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó munkakört ellátók 
tevékenységéhez kapcsolódó 
eszközök écs 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Üzemeltetéshez felhasznált egyéb 
anyagköltség 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Piackutatási, hirdetési költségek  
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Informatikai szolgáltatások 
költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Egyéb különféle ki nem emelt 
költség (Call Center, stb.) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 
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Adatigény Bontás Mértékegység 
Adatforrás 
rendszer 

Egyéb ráfordítások 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

MÁV Zrt. központi szolgáltatása 
által végzett tevékenység költsége 
(humán, számviteli, biztonsági, 
ingatlan, stb.) 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Vezetők és funkcionális 
munkakörben dolgozók személyi 
jellegű költsége 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Egyéb különféle költségek 
közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Személyszállításnak nyújtott 
költségtérítés 

közszolgáltatás összesen egy 
összegben 

ezerFt GIR 

Belföldi menetdíj bevétel vonal ezerFt KRR 
Bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségek 

vonal ezerFt KRR 

Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók 
személyi jellegű költségei vonal ezerFt KRR 

Közvetlen költségek vonal ezerFt KRR 
Pályavasúti szolgáltatásának díja vonal ezerFt KRR 
Személykocsik tisztítási költsége vonal ezerFt KRR 
Belföldi elővárosi menetdíj bevétel 11 Bp. elővárosi vonal ezerFt SZITA 
Eladott menetjegy és bérlet 
darabszám 

vonal ezerdb SZITA 

Járműdarabszám kocsisorozat db SZVÖRnet 

Vonatkilométer kocsisorozat ezerkm SZVÖRnet 

Egyes vonatok egyes vonalakon 
futott kilométere 

vonal ezerkm SZVÖRnet 

Pótolt vonatkm vonal ezerkm SZVÖRnet 

Ülőhelykilométer vonal ezerkm SZVÖRnet 

Vonatok tervezett menetideje vonat óra SZVÖRnet 

Tervezett vonatösszeállítási mátrix vonat-kocsisorozat   SZVÖRnet 
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7. sz. melléklet 
Vasútvonalak felsorolása a HÜSZ 6.1.1.1. b. melléklete szerint 
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8. sz. melléklet 
Európai Uniós forrásból támogatott projektekhez kapcsolódó, saját kivitelezésben 

végezett tevékenységek elszámolási és önköltség-számítási szabályzata 
 

I.  Nem aktiválható költségek 
 

A nem aktiválható költségek elkülönített gyűjtésére projektenként UTK kódok kerülnek 
megnyitásra. A projektekkel kapcsolatos közvetlen költségeket – a projekt terhére történő 
elszámolás jóváhagyása után – felmerüléskor a közreműködő szervezetére és közvetlenül 
ezen UTK kódokon kell kontírozni. 
A közvetlenül projektre nem utalványozható költségek utólagosan, egyedi kigyűjtés alapján 
kerülnek megosztásra, és a projektre jutó költségrész utólagos könyvelési tétellel kerül 
átvezetésre a projekt UTK kódjára. 
 
II.  Aktiválható költségek 
 

Az aktiválható költségeket a MÁV-START beruházási utasításban leírt módon, beruházási 
okmány és beruházási jelzőszám alapján a GIR Projekt modulban, beruházási projekt és 
aktiválandó eszközönként nyitott feladat struktúraalkalmazásával, beruházási forrásonkénti 
bontásban kell elszámolni. 
A tranzakciók projektre történő elszámolásának feltétele: 

- Jóváhagyott projekt feladatstruktúra 
- Jóváhagyott ráfordításterv (forrás terv). Projekt feladatra csak jóváhagyott tervben 

szereplő beruházási ráfordítás típus rögzíthető. A beruházási ráfordítástípus a 
beruházási forrást és a főkönyvi számlát egyértelműen meghatározza. 

 

A MÁV-START esetén az alábbi szervezeti kódokra történhet a beruházási projektek ún. 
„saját feladat”-ainak létrehozásra: 

 90407  -  közszolgáltatáshoz kapcsolódó projekt esetén 
 90308  -  nem közszolgáltatáshoz kapcsolódó projekt esetén 

 
II.1.  Külső számlák 
 

A projekt terhére elszámolandó külső számlákat a projekt saját feladatára kell elszámolni. 
Ehhez a következők szükségesek: 

- a Basware PM modulban projektes igénylés létrehozása a saját feladat szervezetére 
projekt, feladatszám és ráfordítás típus megadásával történik(az igénylő szervezetnek 
mindig meg kell egyeznie a projekt saját feladatának szervezetével), 

- a Basware IP modulban a számlát 002-es számlatípussal kell kezelni, és az 
igényléshez egyeztetve kell igazolni. 

 
II.2.  Saját tevékenység költségei 
 

A saját tevékenység költségeinek elszámolásához a GIR Projekt modulban a projektben 
közreműködő minden szervezet részére a „saját feladatok” mellé ún. „megrendelt feladatot” 
kell nyitni a 9661 Beruházással és felújítással kapcsolatos szervezés UTK kód 
alkalmazásával. A projektes elszámolás során minden esetben meg kell adni a projekt és 
feladatszámot. 
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A közreműködő szervezetek a projekt részükre megnyitott „megrendelt” feladataira az alábbi 
közvetlen költségeket számolhatják el: 
 

• A projektvezető, a projekt munkacsoport vezetők és projekt tagok esetén a projektre 
elszámolandó munkaidőt az IHIR rendszer felé történő időadatközléskor közvetlenül a 
megrendelt feladatra kell elszámolni. A munkaidő adatközlés alapján bérszámfejtéskor a 
projekten végzett munkaidőre jutó bérköltség és járulékai a GIR Projekt modulban, a 
megrendelt feladatra kerülnek feladásra. 

• A projekt érdekében történő közvetlen anyagfelhasználás költsége a BW rendszerben a 
megrendelt feladatra igényelt készlet felhasználás alapján történik. 

• A projekttagok külföldi kiküldetésével kapcsolatos, MÁV által számlázott költségek 
(napidíj, útiköltség stb.) bejövő számláit a II.1.pont szerint kell kezelni. 

 
II.3.  Költségmentesítés 
 

A megrendelt feladatokon összegyűlt költségeket havonta át kell vezetni a projekt saját 
feladatára. Ehhez a MÁV-START GIR beruházási projekt kezelőjének (GIR beruházási 
projekt adminisztrátor) megrendelt feladatonként ki kell nyomtatni a „Belső számla / 
Költségmentesítő adatai”kimutatást, majd azt aláírás után továbbítani kell a Számviteli 
Szolgáltató szervezet részére, megjelölve a költségmentesítő ráfordítás típusát. 
 

A Számviteli Szolgáltató szervezet a kimutatás alapján a GIR Projekt modulban S-M-1xxx-
xxx ráfordítást rögzít, amelyet ezután a MÁV-START projekt kezelőnek a saját feladatra le 
kell fogadni (elismerve ezzel a ráfordításokat a projekt terhére elszámolhatónak). 
 

A saját feladatra történő lefogadással a közreműködő szervezet költségei mentesítésre 
kerülnek (T: 1512 – K: 5811). 
 

A már költségmentesített tranzakciókat a beruházási projektérték halmozódásának elkerülése 
miatt egy évenként megnyitott külön projektbe szervezetenként át kell mozgatni. 
 
II.4.  Aktiválás 
 

Az üzembe helyezett eszközök aktiválása az eszközt állagbantartó szervezet által kiállított  
e-TEV bizonylat alapján, a Projekt kezelő szervezet által Tárgyi Eszköz modulba történő 
átadással kerül végrehajtásra. 
 

A támogatási szerződésben meghatározott keret erejéig a projektvezető engedélyével lehet a 
fentiek szerint mind az aktiválható, mind a nem aktiválható költségeket elszámolni.  
 
A részmunkaidős projekttagok projekthez rendelése 
 

A részmunkaidős projekttag projekthez rendelése megbízással történik. 
Egy munkavállaló részmunkaidős projekttagként egyidejűleg legfeljebb két projekthez 
rendelhető. 
 
Felelős: 
• projektvezető 
• projektvezető személyügyi partnere 
• munkahelyi vezető (projekt tag eredeti munkahelyi vezetője) 
 
A projekt munkacsoport tagoknak munkaidő nyilvántartást kell vezetniük. 
Az egyértelműen csak a projekt érdekében felmerült költségtételeket (utazás, szállás, stb.) 
teljes egészében a projektre kell elszámolni a teljesítmény elszámolási szabályoknak 
megfelelően.
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Szerződéskötés, számlaelismerés, bérelszámolás 
 

A szerződéskötést, a teljesítés és a számla elismerését a költségviselő illetve a 
közreműködő szervezetek végzik a hatályos utasítások alapján, a Projekt vezetőjének 
engedélyezése alapján. A szerződésre és a számlára az elismerés során fel kell írni a projekt 
azonosítót. 
 

Az előkészítő projekt támogatási szerződésében rögzített feltételek mellett igénybevett külső 
vállalkozások és hatósági engedélyek számlái a BW rendszerben történt projekt számra történt 
kontírozással kerül a projektmodulba elszámolásra. 
 

A belső költségek személyi jellegű ráfordításai esetében a dolgozók havi munkaórájának az 
Integrált Humán Irányítási Rendszerben (IHIR) történő rögzítése során kell alkalmazni a 
projekt azonosítót. 
 

A projektes tevékenységekkel kapcsolatos munkaóra és bérelszámolások esetében a 
dolgozó munkaideje megbontásra kerül aszerint, hogy az adott hónapban mely 
tevékenységeken, hány órát dolgozott. 
 
A munkaidő nyilvántartására Munkaidő nyilvántartó lapot kell kitölteni. Ezen fel kell tüntetni, 
hogy 
- mely projektre (projekt szám, szervezet, tevékenység); 

- mely munkavállaló; 

- mennyi időt fordított. 
 

A projekt teljesüléséig a mellékelt havi munkaidő nyilvántartás táblát - minden hónapot külön 
táblában – elektronikusan ki kell tölteni. A kitöltés során meg kell adni a munkavállaló nevét, 
a szervezetet és a „Nyilvántartott év, hónap” mellett a vonatkozó dátumot. 
 

Továbbá a hónapban a projekten végzett „Feladat megnevezése”-ket és a „Naptári napok” 
megfelelő oszlopába be kell írni, hogy hány órát dolgoztak az adott napon, a feladaton. 
 

A kitöltést követően e-mailben el kell juttatni a táblát a szervezeti egység vezetőhöz. 
 

A projekttagok felelőssége a munkaidő nyilvántartás táblák leadása, annak jóváhagyatása a 
szervezeti vezetővel és a projekt vezetőjével, illetve a hónapok tábláinak továbbítása a 
szervezet adatrögzítőjének úgy, hogy az abban szereplő időadatokat az SAP zárása előtt 
rögzíteni lehessen az elszámolhatóság érdekében. 
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Projekt havi munkaid ő nyilvántartás

Név:

Szervezeti egység:

Nyilvántartott év, hónap:

Összes

No. Feladat megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 óra

0 munkában töltött nap (i/n) n i i n n i i i i i n n i i i i i n n n i i i i n n i i i i i
1 projekt megbeszélés 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 4,0 46,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
… 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 7,0 3,0 4,0 0,0 0,0 46,0
0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 168,0
- 0% 0% - - 0% 38% 38% 0% 0% - - 25% 25% 25% 25% 0% - - - 0% 75% 75% 75% - - 88% 38% 50% 0% 0% 27%

Dátum: …………………………….

Napi elvi munkaid ő

Projekt tevékenység aránya az elvi munkaid őhöz

UTK:GIR projektszám:

Naptári napok

Projekt tevékenységek naponként, óra ( Σ1.-n. sor):

alfeladat:

2013. május

projektvezető jóváhagyásaszervezeti vezető jóváhagyása
………………………………………………….. …………………………………………………..

M   I   N   T   A
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Szerkeszti:  MÁV-START Zrt.  Kabinet 
 

Felelős kiadó:  Ungvári Csaba  vezérigazgató 

 

 

 


