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Szabályozás  -  Nincs 

 

Alapelv:  

  minden felmerülő  költségtényezőnek 

 az árképzés során  valamely elemben 

 térülnie kell! 
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MINEK NEKÜNK a KÖLTSÉGVETÉS? 
 tételes tervezői utasítás adása a műszaki tervek 

kiegészítéseként 

 a munka mennyiségi meghatározása 

 a munka minőségi meghatározása 

 a munka költségeinek megállapítása, 

 a 322/2012. (XI.16.) Korm. rendelet előírja a kiviteli terv 
kötelező elemeként 

 

 

MIRE LENNE JÓ MÉG? 
 Felépítése legyen alkalmas a gazdaságosság megtervezéséhez 

és vizsgálatához szükséges költségmutatók képzéséhez. 

 Segítse elő a versenysemlegességet, a műszaki fejlesztést. 

 Segítse elő a kivitelező kezdeményezőkészséget (bár……”a 
vagy azzal egyenértékű” ….).  

 Legyen alkalmas a lehető legnagyobb mértékű adattárasításra. 
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MIT SZERETNÉNK ALKALMAZÓKÉNT?. 
Azt, hogy a költségvetés legyen:  

 jól áttekinthető, könnyen érthető 

 teljes (terjedjen ki minden munkára, amely az adott 
beruházásnál előfordul) 

 gyorsan, kis időráfordítással elkészíthető legyen 
(természetesen az adott részletezettségen belül) 

 könnyen aktualizálható, rugalmas legyen (árváltozások 
érvényesítésére alkalmas). 

 viszonylag pontos legyen (a készítésnél alkalmazott 
átlagosítások keretein belül jól közelítse meg a várható 
tényköltségeket). 
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MILYEN MÓDON HATÁROZHATJUK MEG A KÖLTSÉGEKET? 

 Egységáras költségvetés  
 Az egységáras költségvetésekben egyes tételekben meghatározott 

szerkezetek elkészítésének, vagy állapotok létrehozásának 

egységköltségeit kell megadni, a Magyarországon elterjedt formák 

 a tétel egységára 

 a tétel díj és anyagköltsége elkülönítve, de mivel ajánlás jellegű 

megállapodás szint az iparágon belül, előfordul, hogy 

 a fentieken túl a gépköltséget is elkülönítve feltüntetik. 

 

 A végösszegképző számítási rendszer 

       E rendszer esetében a költségelemeket nem tételekhez 

kapcsolják, hanem összesítve állapítják meg az építmény 

megvalósításához szükséges összes erőforrás szükséges 

mennyiségét (a teljes létesítményre vonatkozó élőmunkaóra, 

gépműszakóra, és anyagszükséglet), majd ez erőforrás 

egységköltségeinek ismeretében összegezve számítják ki a 

végösszeget. 
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MILYEN PONTOSSÁGGAL ÁLLAPÍTHATJUK MEG A KÖLTSÉGEKET? 

 A részletesen kalkulált költségvetés 

      A kalkulált árakat tartalmazó költségvetés, az egyes tételekhez 

tartozó egységköltségek költségtényezőit külön-külön számítják, 

a tételben foglalt munka elvégzéséhez szükséges erőforrás 

szükségletek (normák) és az erőforráshoz tartozó 

egységköltségek ismeretében.   

 

 A költségbecslés  

      Költségbecslés esetén árakat már megépült objektumok 

tapasztalatai normatíváinak alkalmazásával számítják.  

     E módszer esetében a normatívához tartozó műszaki-

gazdasági tulajdonságok, valamint a vizsgált létesítmény 

hasonló paramétereinek összevetése különösen fontos!!! 

      

     Az eltéréseket a normatív értékek műszaki becslés alapján 

elvégzett korrekciójával kell figyelembe venni. 
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MINEK SEGÍTSÉGÉVEL CSINÁLHATJUK? 
Összevont Építőipari Normarendszer – ÖN 
EU-hoz való csatlakozása szükségessé tette az EU direktívákhoz 

való alkalmazkodást. 

 Az ÖN tartalmazza az egyes tételekhez tartozóan 

 tétel azonosítóját,  

 a tétel műszaki tartalmával, az elvégzendő munkával kapcsolatos 
információkat, 

 a tételek megnevezésében a versenysemlegességnek 
megfelelően nem szerepel a termékek márkaneve, gyártója, 

 tartalmaz egy rövidített tételszöveget is a könnyebb 
áttekinthetőség érdekében, valamint  

 a tételek nagyobb részénél táblázatos formában megtalálhatók a 
tételben szereplő termék műszaki paraméterei,  

 valamint  
 munkaerő normát műszakóra egységgel, 

 gép normát –újdonságként- szintén műszakóra egységben,  

 anyag normát. 

 A normaértékeket mind az ÚJ, mind a FELÚJÍTÁSI munkákra 
tartalmazza.. 
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 Egységes Építőipari Normagyűjtemény – ÉN  („zöld, vagy építőkockás” 
könyv) 
 E normagyűjtemény az építőipari termelés döntő részét leíró 

tételrenddel rendelkezik. 
 A megvalósítás szükségleteit  

 a munkaerő norma esetében műszakóra egységben, 
 az anyagszükségleti normákat az anyag természetes egységében, 
 a gépszükségleti normákat kWh egységben adja meg. 

 A tételekhez tartozó normákat mind az új, mind a felújítási 
munkákra vonatkozóan megadja. 

 
 Egységes Építőipari Normagyűjtemény Kisüzemi körülmények között – 

ÉNK („zöld, vagy építőkockás” könyv) 
 Felépítése, tételrendje hasonló az ÉN-ben találhatóhoz.. A kisüzemi 

körülmények közötti termelés jellemzőinek megfelelően nagy gépeket 
nem igénylő technológiákat tartalmaz, ezekhez csak szerszám jellegű 
gépek szükségesek, ezért a tételekhez tartozó gépnormákat e 
normagyűjtemény nem tartalmazza. 
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 Építőipari Műszaki Iránynormák – ÉMIR („kék könyv”) 

 Az iparban még elég jelentős az alkalmazási köre ennek az 1980-as 
évek elején kiadott normagyűjteménynek is. Felépítése, és a 
tételekhez rendelt információk hasonlóak az ÉN-nél leírtakhoz, 
azonban CSAK ÚJ LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ NORMÁKAT 
TARTALMAZ. Ez jelentősen rontja használhatóságát. 

 

 Fenntartási Építőipari Műszaki Iránynormák – FÉMIR („szürke 
könyv”) 
 Tartalma az ÉMIR-hez hasonló, azonban csak fenntartási munkákra 

vonatkozó normákat tartalmaz, így felépítése az ÉMIR-hez hasonlóan 
nem túl szerencsés, a két normarendszer együttes alkalmazása 
nehézkes. 
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 HOGYAN CSINÁLJUK? 
 A készítéshez rendelkezni kell  

 a részletes kiviteli tervekkel,  

 ismerni kell a kivitelezés során alkalmazott műszaki 

megoldásokat, gépesítési módokat.  

 A készítés szokásos lépései: 

 a költségvetésben szereplő tételek összeállítása, a 

költségvetési kiírás elkészítése 

 méretszámítás, szükség szerint idomterv készítése 

 árelemzés 

 a költségvetés beárazása 

 a költségvetés összesítése, főösszesítés. 
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 HOGYAN NÉZ KI? 
 A költségvetési tételhez tartozó információk 

 az egyoszlopos, illetve  

 a kétoszlopos költségvetési rendszer 

 Egy-egy költségvetési tételhez az alábbi információk 
tartozhatnak: 
 1. Sorszám 

 2. Tétel azonosító kód (ÉN, ÉNK, ÉMIR, stb. azonosító) 

 3. Kiírási szöveg 

 4. Mértékegység 

 5. Mennyiség 

 6. Tételegységre vonatkozó anyagköltség 

 7. Tételegységre vonatkozó építési díj költsége 

 8. A tételre számított összes anyagköltség 

 9. A tételre számított összes díjköltség 

 Ha nem különböztetik meg a díjat és az anyagköltséget, hanem 
ezeket összevonva egységárakkal dolgoznak, akkor az ilyen a 
költségvetésnek nem 9, hanem csak 7 rovata van. 
 6. Egységár 

 7. Összár 
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Egy tétel 

Mennyiség Egység 
Egységnyi. 

anyag kg. 

Egységnyi. díj 

kg. 

Összes anyag 

kg. 

Összes díj kg. 

Tétel 

azonosító 

Ssz. 
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 A költségvetési kiírás 
A költségvetés készítésének egyik alapvető feladata, a műszaki 

tervek kiegészítéseként  

 tételes tervezői utasítások adása,  

 az anyagminőségek előírása, 

 a szükséges technológiai, gépesítési feltételek előírása 

  jellemző állapotok megkövetelése (pl. tükör készítése). 
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A költségvetés kiírási szövegének általánosságban az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 

1. a munka, a szerkezet, megvalósítandó állapot megnevezését  

2. a végrehajtás helyét vagy jellemző méretét  

3. a készítendő szerkezet anyagainak minőségét 

4. jellemző méretét 

5. a szükséges esetekben előírt technológiát 

6. a szükséges esetekben a gépesítés módját 

7. valamennyi egyéb megjegyzést, amely a tervező különleges 
utasításaira vonatkozik (és a vonatkozó szabványokban 
foglaltaktól eltérést jelent) 

8. továbbá minden olyan feltételt, amely a tételhez megállapítandó 
egységnyi anyag és díj költséget befolyásolja. 

 

Egy betongerenda betonozási munkáját leíró tétel kiírási szövege az 
ÉN tételrendje szerint kiírva az alábbi módon néz ki. 

1. 31-21-012  Vasbetongerenda készítése szivattyús technológiával 

  750 cm2 keresztmetszetig, C 12-32/K minőségű 

  betonból 

  m3    a: 

      d: 
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HOGYAN TEHETJÜK ÁTTEKINTHETŐVÉ? 

A költségvetés tagolása 

 „munkanemi”  

 főfejezetek,: 

 Építéselőkészítő munkák  

 Alépítményi munkák  

 Felépítményi- és befejező munkák  

 „funkcionális építmény elemenkénti” 

költségcsoportosítási rendszert is. E szerint az 

építményben azonos funkciójú szerkezetek kerülnek egy 

csoportba. 
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HOGYAN TEHETJÜK ÁTTEKINTHETŐVÉ? 
……………………. 

II., Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek 

11. Keverékkészítés 

12. Felvonulási létesítmények 

13. Dúcolás, földpart-megtámasztás 

14. Víztelenítés 

15. Zsaluzás és állványozás 

19. Költségtérítések 

 III. Alépítményi munkák 

21. Irtás, föld- és sziklamunka 

22. Szivárgóépítés, alagcsövezés 

23. Síkalapozás 

24. Mélyalapozás 

IV. Építőmesteri munkák 

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 

32. Előregyártott épületszerkezeti elem, elhelyezése és szerelése 

33. Falazás és egyéb kőműves munkák 

34. Fém- és könnyű épületszerkezetek 

35. Ácsmunka 

36. Vakolás és rabicolás 

37. Égéstermék-elvezető rendszerek 

38. Cserépkályhák 

39. Szárazépítés 

…………………. 
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HOGYAN TEHETJÜK ÁTTEKINTHETŐVÉ? 
300 Épület - épületszerkezetek 

310 Munkagödör 

311 munkagödör készítése 

312 földpart biztosítása 

313 víztartás 

319 egyéb 

320 Alapfelület 

321 talajszilárdítás, javítás 

322 síkalapozás 

323 mélyalapozás 

324 aljzatbeton, vasalt ill. vb. aljzat 

325 padlóburkolat 

326 épületszigetelések 

327 szivárgók 

329 egyéb 

330 Külső falak 

331 külső teherhordó falak 

332 külső kitöltő falak 

333 külső pillérek 

334 külső nyílászárók 

335 homlokzatképzés 

336 külső falak, pillérek belső felületképzése 

337 függönyfalak 

338 ámyékolás 

339 egyéb 
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MILYEN ÁRAKAT ÍRUNK ODA? 

 

Az építőipari termék ársémája 

 

 Egyoszlopos  Egységár 

 Kétoszlopos  Díj     Anyag 

 

Szabályozás  -  Nincs 

 Alapelv: minden felmerülő költségtényezőnek az 

árképzés során valamely elemben térülnie kell! 
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 ÁR- (ÖNKÖLTSÉG) ELEMEK 

 ÉPÍTÉSI DÍJ (D) 

   (Osztályos díj) 

 D=B+G+R, ahol 

 

 Bérköltség (B) 

 

B=nb*b 

 
nb -munkaerő időnorma 

b -munkaerő műszakóra költsége 

 b= b0 + j 

 b0 -órabér 

 j -járulékok 
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 Gépköltség (G) 
 

G=ng*g 

 ng -gép időnorma 

 g -gépműszakóra költsége 

 

  g= f((a+b+c)/ T) 
 a -(üzem) anyag kg. 

 b -gépkezelő bére 

  b=b0+j 

 c -géparányos költségek 

 amortizáció 

 javítás 

 telepítés 

 stb. 

 T - éves időalap 

(kW egységben számított gépköltségek!) 
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Rezsi (fel nem osztható) költség (R) 
Megint a mottó: minden felmerülő költségnek …….. 

 

Számítás elkülönített központi (vállalati) rezsiköltséggel 

 Építéshelyi rezsi (RH) 
RH=(B+G)*r% 

r%  -rezsi %-os mutatója 

 

 Vállalati (központi) rezsi (RK) 
RK=D*Br% 

Br% -Bruttófedezeti hányad 
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Bruttó fedezet (Br) 

 A bruttó fedezet tartalmazza 

 a központi irányítás bérköltségeit és járulékait 

 a központi épületek, irodák fenntartási (bérleti), és 

üzemeltetési költségeit 

 a műszaki fejlesztésre,  

 a szavatosságra fordítandó, 

 a munkásellátást szolgáló, 

 a felvonulási költségeket, 

 a vállalati nyereséget, 

 továbbá minden a központ szintjén felmerülő egyéb fel 

nem osztható költséget. 
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Rezsi (fel nem osztható) költség (R) 
Megint a mottó: minden felmerülő költségnek …….. 

Számítás rezsiórabérrel 
Feltétel: elhanyagolható gépi munkahányad! 

D=nb* bR 

 bR  - rezsiórabér 

A rezsiórabér kissé elnagyolt értelmezés szerint a termelő órára jutó  

vállalkozási költséghányadot jelenti. Ennek meghatározása során meg 

 kell határozni  

 az összes „termelési időt”, ami kissé leegyszerűsítve a 

vállalkozásnál a vizsgált időszak alatt közvetlenül a termékek 

létrehozásával foglalkozók időráfordítását jelenti, valamint 

 a vállalkozás összes egyéb bér, munkahelyi és központi rezsijét 

jelentő költségeit. 
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Rezsi (fel nem osztható) költség (R) 
Tartalmazza,  

 a megvalósítás bérköltségét 

 a közvetlen bérköltség, a bérkiegészítő fizetéseket (szabadság, munkaszüneti napok, étkezés idejére folyósított fizetés) 

 a bérpótlékokat (túlmunka, éjjeli, munkaszüneti napra eső munka, stb.) 

 a bér közterheit (pl.: társadalombiztosítási járulék, és egyéb a jogszabály által előírt bérjárulékok),  

 az építéshelyen felmerülő fel nem osztható rezsi jellegű költségeket az előzőekben leírtak szerint, 

 az építési munkahelyen dolgozó személyzet bérét és közterheit, a gépkocsi és telefon használatukat,  

 a munkahelyi felvonulási épületek, konténerek amortizációjának, karbantartásának és üzemeltetésének, 

 a munkahelyre telepített informatikai és irodatechnikai eszközök, 

 szerszám műszer, segédanyagok 

 szállás, utazás, a védőételek, italok, tisztálkodó szerek, munkaruházat, védőöltözetek és felszerelések 

 a termékre nem vetíthető munkahelyi berendezések (korlátok, lámpák, jelzések, felszerelések, szerszámok, bakállványok létrák 

stb.) 

 a világítási a rezsianyagok és fogyóeszközök 

 az előírt mintavételek és vizsgálatok, szavatossággal összefüggő költségek, a téli munkavégzés, stb., továbbá 

 a vállalkozás központi, termékre fel nem osztható költségeit, így 

 a központi irányítás bérköltségeit és járulékait 

 a központi épületek (telephely), irodák fenntartási (bérleti), és üzemeltetési költségeit, 

 az ingatlanadót, iparűzési adót 

 tehergépjárművek költségeit 

 közlekedési hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, oktatás, tagdíjak, szakirodalom 

 Biztosítások, banki költségek, postaköltségek, reklámköltségek 

 a műszaki fejlesztésre, továbbképzésre 

 a szavatosságra fordítandó 

 a munkásellátást szolgáló 

 a felvonulási költségeket 

 továbbá minden a központ szintjén felmerülő egyéb fel nem osztható költséget. 

 a vállalkozás elvárt nyereségét nyereséget, és még számos tényező merülhet fel a napi gyakorlatban. 
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 Anyagköltség (A) 
   A=na* a 

ahol  

 na  -anyagnorma 

 a -depónia ár 
a= ak + F 

ak  -közvetlen anyagköltség  

 

F  -fuvarozási és rakodási költségek 

F=k+v+r+d 
(közúti, vasúti, rakodás, depóniaképzés) 
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 A közvetlen költségeken túli költségtényezők 

 az anyagigazgatási költség 

 a pótlékok 

 a bruttó fedezet 

 a tartalékkeret. 

 az árkockázati fedezet 

 a költségtérítések 

 az ideiglenes melléklétesítmények költségei. 
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       Tétel 

                          szám megnev.  munkanorma  ag.költség 

 

 

mennyiség  

rezsiórabér        Számítási algoritmus 

 

 

 

        díj       anyagköltség 

 

A költségvetést készítő programok jellemzői az 

árképzés algoritmusa szerint  

a. Árjegyzék típusú 
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A költségvetést készítő programok jellem-

zői, az árképzés algoritmusa szerint 

b. Költségkalkulációval dolgozó fuvarkalkulációt nem végző 

 
      Tétel adattár      

     szám   megnev.  munkanormák   ag.normák 

 

 

      Erőforrás adattár 

           azonosító    megnev.    egységköltség 

 

 

 

mennyiség 

rezsiórabér 

      Számítási algoritmus 

 

 

fuvar %     Díj   Anyagköltség 
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A költségvetést készítő programok jellemzői, az ár-

képzés algoritmusa szerint 
 

C. Költségkalkulációval dolgozó fuvarkalkulációt végző 

 

 
 

       Tétel 

   szám   megnev.   munkanormák  ag.normák 

 

  

      Erőforrás 

    azonosító megnev.    egységköltség 

 

 

 

fuvarkg. elemek 

K-V-R-D/körzet 

         Számítási algoritmus 

 

 

mennyiség 

(rezsiórabér) 

        Díj    Anyagköltség 
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