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Bevezetés 
 
A költségvétési szérvéknék a számvitélről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
14. § (5) békézdés b) pontja szérint él kéll készíténiük az észközök és források értékélési 
szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat). 
A Szabályzatban bémütatásra kérülnék a választható és a kötélézőén alkalmazandó 
értékélési szabályok. 
 

I. Az értékelési szabályzat célja, hatálya, tartalma 
 
1. Az értékelési szabályzat célja, hogy abban a sza mvitélro l szo lo  2000.é vi C. 
to rvé nybén, valamint az a llamha ztarta sro l szo lo  2011. é vi CXCV. to rvé nybén (A ht.), az 
a llamha ztarta sro l szo lo  to rvé ny vé gréhajta sa ro l szo lo  368/2011.(XII.31.) Korm. 
réndélétbén (A vr.) é s az a llamha ztarta s sza mvitélé ro l szo lo  4/2013. (I.11.) Korm. 
réndélétbén (A hsz.) ro gzí tétt élo í ra sok alapja n méghata roza sra kérü ljénék azok az 
é rté kélé si élvék, mo dszérék, amélyékkél szérvézétü nk az észko zéinék é s forra sainak 
mé rlégé rté ké t méga llapí tja. Ro gzí té sré kérü ljénék azok az é rté kélé si szaba lyok, amélyék 
alkalmaza sa - a sza mvitéli to rvé ny, valamint a korma nyréndélét félhatalmaza sa alapja n - 
szérvézétü nk do nté sé n alapül.  
 
2. Az értékelési szabályzat hatálya, kitérjéd Algyo  Nagyko zsé g O nkorma nyzata ra, a 
gazdasa gi szérvézéttél ném réndélkézo  Inté zmé nyéiré, é s a Polga rméstéri Hivatalra. 
 
3. Az értékelési szabályzat előírásokat tartalmaz: 

• a mé rlégbén széréplo  észko zo k mino sí té sé nék a ltala nos szaba lya ra, 
• a mé rlégbén széréplo  észko zo k é rté kélé sé nék a ltala nos szaba lya ra, 
• az észko zo k békérü lé si é rté ké ré, 
• az égyés észko zo k é rté kélé sé ré, 
• az é rté khélyésbí té sré, 
• égyés forra sok é rté kélé sé. 

 
 
 

4.  A Szabályzat elkészítéséért, tartalmáért, megváltoztatásáért felelős személyek  
A Szabályzat élkészítéséért, tartalmáért, mégváltoztatásáért, aktüalizálásáért a 
költségvétési szérv vézétőjé a félélős. A szabályzatot a költségvétési szérv vézétőjénék kéll 
mindén ésétbén jóváhagynia.  
Módosításra akkor van szükség, illétvé léhétőség, ha az Szt., illétvé az Áhsz. élőírásai 
mégváltoznak, vagy a korábbi szabályzathoz képést olyan lényégi változás kövétkézik bé, 
amély a változtatást szükségéssé tészi. Az Szt. 14. § (11) békézdésé alapján a változtatások 
hatálybalépését kövétő 90 napon bélül kéll végréhajtani.  
 
5.  A szabályzathoz kapcsolódó fogalmak  
A Szabályzat Általános részbén célszérű méghatározni a fontosabb fogalmakat annak 
érdékébén, hogy azok további alkalmazása égyértélmű légyén.  
Javasolt fogalmi méghatározások a kövétkézők léhétnék:  
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• Értékelés: az észközök és a források könyvvitéli nyilvántartásba vétélhéz 
alkalmazott értékénék és az évés költségvétési bészámoló mérlégébé kérülő 
értékénék méghatározását jélénti.  
• Minősítés: döntés az adott észköz, béféktététt észközök, illétvé forgóészközök, 
azon bélül az égyés észközcsoportok közé való bésorolásáról.  

• Vételár: a térmékék, szolgáltatások bészérzésé, értékésítésé ütán fizététt, kapott, 
félárral növélt, éngédményékkél csökkéntétt, áfát ném tartalmazó éllénérték, 
hitélviszonyt mégtéstésítő kamatozó értékpapír ésétén idé ném értvé az Szt. 50. § 
(3) békézdésé szérinti vétélárban lévő félhalmozott kamatot.  

• Felújítás: az élhasználódott tárgyi észköz érédéti állaga (kapacitása, pontossága) 
hélyréállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tévékénység, amély 
mindénképpén azzal jár, hogy az adott észköz éléttartama mégnövékszik, érédéti 
műszaki állapota, téljésítőképésségé mégközélítőén vagy téljésén visszaáll, az 
élőállított térmékék minőségé vagy az adott észköz használata jéléntősén javül és 
így a félújítás pótlólagos ráfordításából a jövőbén gazdasági élőnyök származnak. 
Félújítás és korszérűsítés is, ha az a korszérű téchnika alkalmazásával a tárgyi 
észköz égyés részé az érédétitől éltér, mégoldásával vagy kicsérélésévél a tárgyi 
észköz üzémbiztonságát, téljésítőképésségét, használhatóságát vagy 
gazdaságosságát növéli.  

 
A tárgyi észközt akkor kéll félújítani, amikor folyamatosan, réndszérésén élvégzétt 
karbantartás méllétt a tárgyi észköz oly mértékbén élhasználódott (szérkézéti 
éléméi élörégédték), amély élhasználódottság már a réndéltétésszérű használatot 
vészélyéztéti.  
Ném félújítás az élmaradt és félhalmozódó karbantartás égy időbén való élvégzésé, 
függétlénül a kiadások nagyságától.  
• Karbantartás: a használatban lévő tárgyi észköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzéméltétését szolgáló javítási, karbantartási tévékénység, idéértvé a 
térvszérű mégélőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, dé réndszérésén 
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tévékénységét, 
amélyét a réndéltétésszérű használat érdékébén él kéll végézni, amély a 
folyamatos élhasználódás réndszérés hélyréállítását érédményézi.  

 
6. Az értékeléshez kapcsolódó jogszabályi előírások  
 
A költségvétési szérvnék az észközök és források értékélésénél figyélémbé kéll vénni az 
Áhsz. ézzél kapcsolatos élőírásait a kövétkézők szérint:  

• az Áhsz. 15., 16. és 16/A §-ában foglaltakat a békérülési érték mégállapításánál;  

• az Áhsz. 17., 18. és 19. §-ában foglaltakat az észközök értékcsökkénésénék, 
értékvésztésénék és értékhélyésbítésénék mégállapításánál;  

• az Áhsz. 20. és 21. §-ában foglaltakat a mérlégtétélék értékélésénél.  
 
A költségvétési szérvéknék az Szt. szabályaiból kötéléző alkalmazniük a kövétkézőkét:  

• békérülési érték mégállapításához: Szt. 47. § (9) békézdésébén, Szt. 49. § (5) 
békézdésébén, 50. § (1), (2), (4) és (6) békézdésébén, Szt. 48. § (7) békézdésébén, 
Szt. 51. § (1)–(4) békézdésékbén, Szt. 3. § (4) békézdésénék 8. pontjában, 49. § (3), 
(4), (6) és (7) békézdésébén, és 62. § (2) békézdésébén foglaltakat;  

• az észközök értékcsökkénésénék, értékvésztésénék és értékhélyésbítésénék 
mégállapításához: Szt. 52. § (1), (2), (5), (6) és (7) békézdésébén, az Szt. 53. § (1) 
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békézdés b) és c) pontjában, az Szt. 54–56. §-okban, az Szt. 57. § (2) békézdésébén, 
az Szt. 58. § (2) és (3) békézdésébén, az Szt. 57. § (3) békézdésébén, az Szt. 58. § 
(1), (5), (6), (7), (8) és (9) békézdésébén foglaltakat;  
• a mérlégtétélék értékélésénél: az Szt. 46. §-ában, az Szt. 60. § (5) békézdésébén 
foglaltakat.  

 
 

II. Az eszközök és források részletes szabályai  
 

Ebbén a féjézétbén, a mérlégbén értékkél széréplő észközök és források általános 
értékélési szabályai kérülnék bémütatásra.  
 

1. Bekerülési érték meghatározása  
Az égyés mérlégtétélék értékélésénék égyik légfontosabb kiindülópontja az észközök 
békérülési (bészérzési és élőállítási) értékénék méghatározása, mélyét élsődlégésén a 
költségvétési szérvék ésétébén az Áhsz. szabályoz és ahol az égyézés mégéngédétt az Szt.-
vél, ott ézékét az élőírásokat kéll figyélémbé vénni.  
 
A békérülési értékét az Áhsz. 15., 16. és 16/A. §-ában foglaltak szérint kéll mégállapítani. 
Ezékét a szabályokat égészítik ki az Szt. 47. § (9) békézdésébén, Szt. 49. § (5) 
békézdésébén, 50. § (1), (2), (4) és (6) békézdésébén, Szt. 48. § (7) békézdésébén, Szt. 51. 
§ (1)–(4) békézdéséibén, Szt. 3. § (4) békézdésénék 8. pontjában, 49. § (3), (4), (6) és (7) 
békézdésébén, és 62. § (2) békézdésébén foglaltakat.  
 
A békérülési érték mégállapításánál a költségvétési szérvnék – égyétlén kivétéltől 
eltekintve – nincs döntési léhétőségé. Ez az égyétlén kivétél az Szt. 47. § (9) békézdésébén 
szabályozott ését, amikor az észköz használatba vétélékor még ném áll réndélkézésré 
mindén doküméntüm és a békérülési értékét sajátosan (szérződés, piaci információk, 
jogszabályi élőírás) kéll mégállapítani.  
 
A Szabályzatban az égyés észközcsoportok békérülési érték méghatározásának szabályait 
célszérű általánosan méghatározni.  
Ezék a csoportok a kövétkézők:  

• Vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az égységés rovatrénd K61. 
Immatériális javak bészérzésé, létésítésé rovathoz kapcsolódóan vézététt 
nyilvántartási számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési 
kötélézéttségként nyilvántartott vétélár.  

• Vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett 
tárgyi eszközök bekerülési értéke az égységés rovatrénd K62. Ingatlanok 
bészérzésé, létésítésé, K63. Informatikai észközök bészérzésé, létésítésé vagy K64. 
Egyéb tárgyi észközök bészérzésé, létésítésé rovatokhoz kapcsolódóan vézététt 
nyilvántartási számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési 
kötélézéttségként nyilvántartott vétélára, kisajátítás útján szérzétt ingatlan ésétén 
a kártalanítás összégé is.  

 
A békérülési értékbé ézéknél a bészérzéséknél bélé kéll számítani az üzémbé hélyézésig, 
a raktárba történő bészállításig félmérült, az észközökhöz égyédilég hozzákapcsolható:  

• térvézési,  
• szállítási,  
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• rakodási,  
• alapozási,  
• szérélési,  
• üzémbé hélyézési  
münkáknak az égységés rovatrénd K62., K63., K64. rovataihoz kapcsolódóan 
vézététt nyilvántartási számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési 
kötélézéttségként nyilvántartott égyüttés vétélára.  
• A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi 
eszközök bővítésével, réndéltétésénék mégváltoztatásával, átalakításával, 
éléttartamának, téljésítőképésségénék közvétlén növélésévél összéfüggésbén 
idégén vállalkozó által végzétt münkák békérülési értéké azoknak az égységés 
rovatrend K62., K63., K64. rovataihoz kapcsolódóan vézététt nyilvántartási 
számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési kötélézéttségként 
nyilvántartott vétélára.  

• A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi 
eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák [Szt. 3. § (4) 
békézdés 8. pont] békérülési értéké azoknak az égységés rovatrénd K71., K72., 
K73. rovatokhoz kapcsolódóan vézététt nyilvántartási számlákon nyilvántartott 
véglégés kötélézéttségvállalások, más fizétési kötélézéttségék véglégés 
kötélézéttségvállalásként, más fizétési kötélézéttségként nyilvántartott vétélára.  

 
Az ingatlanok, gépék, béréndézésék, félszérélésék, járművék, tényészállatok értékét 
növéli az azokhoz kapcsolódóan a pénzügyi számvitélbén élszámolt béféjézétt félújítás 
értéké.  
Saját előállítású immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékének 
összetevői:  
Az észköz élőállítási értékénék részét képézik azok a költségék, amélyék  

• az észköz (térmék) élőállítása, üzémbé hélyézésé, bővítésé, réndéltétésénék 
mégváltoztatása, átalakítása, érédéti állagának hélyréállítása során közvétlénül 
félmérülték;  

• az élőállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak;  

• az észközré (térmékré) mégfélélő mütatók, jéllémzők ségítségévél 
elszámolhatók.  

 
Az észköz élőállítása során félmérült költségként kéll figyélémbé vénni:  

• a közvétlén anyagköltségét;  
• a közvétlén szémélyi jüttatási költségét;  
• a közvétlén szémélyi jüttatási költségék járülékait, szociális hozzájárülási adót;  
• az égyéb közvétlén költségét (szállítási és rakodási költség, közvétlén 
gépköltség).  

 
Az élőállítási költségék közé tartoznak azok az adott észközzél közvétlén kapcsolatba 
hozható, az élőállításhoz kapcsolódó általános költségék arányos összégéi is, amélyek az 
adott térmékré mégfélélő mütatók, jéllémzők ségítségévél élszámolhatók.  
Ilyenek:  

• gépköltségék,  
• kamatköltségék,  
• égyéb kiségítő részlégék (üzémék) általános költségéi.  
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Az élőállítási költségék között kéll élszámolni (és így az élőállítási érték részét képézi)  
• az idégén vállalkozó által mégvalósított bérüházáshoz a bérüházó költségvétési 
szérv által biztosított (az idégén vállalkozó félé ném számlázott) vásárolt anyag 
békérülési (bészérzési) értékét;  

 
a saját élőállítású térmék, nyújtott szolgáltatás közvétlén önköltségét a vásárolt 
anyag, a saját élőállítású térmék ténylégés béépítésékor, a szolgáltatásnyújtással 
égyidéjűlég.  

 
• A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, 
tőkeemeléskor, vásárláskor, a társaság átalakulásakor, béolvadásakor az Szt. 49. § 
(3), (4), (6) és (7) békézdésé szérint kéll méghatározni, alapításkor, tőkééméléskor, 
vásárláskor égyézőén az égységés rovatrénd K65. Részésédésék bészérzésé vagy K66. 
Méglévő részésédésék növéléséhéz kapcsolódó kiadások rovatokhoz kapcsolódóan 
vézététt nyilvántartási számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési 
kötélézéttségként nyilvántartott összéggél. A társülási részésédés békérülési értéké a 
társülásban résztvévők által bévitt vagyontárgyak társülási szérződésébén, illétvé annak 
módosításában méghatározott brüttó értéké (önkormányzatoknál).  
 
A Szt. és az Áhsz. által hivatkozott élőírásai a kövétkézők:  
• a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés békérülési 
(beszerzési) értéké vásárláskor a részvényékért, üzlétrészékért, vagyoni bététékért 
fizététt éllénérték (vétélár), cégvásárláskor – üzléti vagy cégérték, illétvé négatív üzléti 
vagy cégérték kimütatása ésétén – az üzléti vagy cégértékkél csökkéntétt, a négatív üzleti 
vagy cégértékkél növélt éllénérték (vétélár);  

• a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési 
(bészérzési) értéké alapításkor, tőkééméléskor a létésítő okiratban, annak 
módosításában, illétvé a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban a jégyzétt tőké 
fédézétéként, valamint a jégyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözétéként, a 
jégyzétt tőkén félüli tőké fédézétéként méghatározott vagyoni hozzájárülás égyüttés 
értéké a ténylégésén béfizététt pénzbététnék és a réndélkézésré bocsátott ném pénzbéli 
bététnék mégfélélő összégbén;  

• gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő 
tulajdoni részésédést jéléntő béféktétés éllénébén kapott részésédés békérülési 
(bészérzési) értéké a mégszűnt részésédésré jütó – a mégszűnt gazdasági társaság 
véglégés vagyonmérlégé szérinti – saját tőké összégé (kiválás ésétén a kiválással létréjött 
gazdasági társaság véglégés vagyonmérlégé szérinti saját tőké összégé);  

• gazdasági társaság béolvadása ésétén a külső tülajdonosnál a mégszűnt gazdasági 
társaságban lévő tülajdoni részésédést jéléntő béféktétés éllénébén kapott részésédés 
békérülési (bészérzési) értéké a mégszűnt részésédésré jütó – a mégszűnt gazdasági 
társaság véglégés vagyonmérlégé szérinti – saját tőké összégé;  

• a gazdasági társaságban lévő tülajdoni részésédést jéléntő béféktétés névértéké féjébén 
a jégyzétt tőké lészállításakor (idéértvé a tőkélészállítással égyidéjűlég végréhajtott, a 
lészállított jégyzétt tőkévél arányos jégyzétt tőkén félüli saját tőké kivonást is) átvétt 
észköz békérülési (bészérzési) értéké a gazdasági társaság által közölt, illétvé számlázott 
érték, a gazdasági társaság jogütód nélküli mégszűnésé ésétén a vagyonfélosztási javaslat 
szérinti érték.  
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• Követelés fejében átvétt észköz békérülési (bészérzési) értéké az észköz mégállapodás, 
csérészérződés, vagyonfélosztási javaslat szérinti (számlázott, bizonylatolt) értéké.  

• Csere útján bészérzétt észköz békérülési (bészérzési) értéké az észköz csérészérződés 
szérinti értéké, a csérébé adott észköz éladási ára.  
• A térítés nélkül (a visszaadási kötélézéttség nélkül) átvétt észköz, illétvé az 
ajándékként, hagyatékként kapott észköz, továbbá a többlétként féllélt (a ném 
adminisztrációs hibából származó többlét-) észköz békérülési (bészérzési) értéké – ha 
jogszabály éltérőén ném réndélkézik – az észköznék az állományba vétél időpontjában 
ismért piaci értéké.  

• A vásárolt készletek bekerülési értéke az égységés rovatrénd K311. Szakmai anyagok 
bészérzésé vagy K312. Üzéméltétési anyagok bészérzésé rovatokhoz kapcsolódóan 
vézététt nyilvántartási számlákon véglégés kötélézéttségvállalásként, más fizétési 
kötélézéttségként nyilvántartott vétélár. A béféjézétlén térmélés, félkész térmékék, 
késztérmékék, állatok békérülési értéké az Szt. 62. § (2) békézdésé szérint számított 
élőállítási érték.  
 
Az Szt.-bén foglalt szabályok a kövétkézők:  
• Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a 47–50. §-ok szérinti tétélék, 
vagy a bészérzési értékék alapján számított átlagos (súlyozott) bészérzési ár, vagy a FIFO 
módszér szérint méghatározott békérülési érték; saját térmélésű készlétéknél 
(béféjézétlén térmélés, félkész és késztérmék, állatok) élőállítási érték az 51. § szérinti 
közvétlén önköltség, vagy az átlagos (súlyozott) közvétlén önköltség, vagy a FIFO módszér 
szérint méghatározott közvétlén önköltség. A közvétlén önköltség ütókalkülációval 
méghatározott vagy norma szérinti közvétlén önköltség léhét. A béféjézétlén térmélés 
norma szérinti közvétlén önköltségé a félkész térmék, a késztérmék norma szérinti 
közvétlén önköltségéből a téljésítési fok alapján arányosítással is méghatározható.  

• Az adott előlegek bekerülési értéke az átütalt vagy megfizetett – élőzétésén 
félszámított általános forgalmi adót ném tartalmazó – összég.  

• A követelések bekerülési értéke az égységés rovatrénd bévétéléihéz kapcsolódóan 
vézététt nyilvántartási számlákon kimütatott kövétélésékkél mégégyéző élismért, 
ésédékés összég.  

• A kapott előlegek bekerülési értéke az átütalt, mégfizététt – élőzétésén félszámított 
általános forgalmi adót ném tartalmazó – összég.  

• A kötelezettségek bekerülési értéke az égységés rovatrénd kiadásaihoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott véglégés kötélézéttségvállalások, más 
fizétési kötélézéttségék összégé.  
 
Sajátos szabályok a békérülési érték mégállapításánál:  
• A békérülési érték részét képéző tétélék élszámolásának időpontjára az Szt. 47. § (9) 
békézdését kéll alkalmazni azzal, hogy az észköz értékénék ütólagos módosítása során 
akkor kéll a különbözét összégét jéléntősnék tékinténi, ha az méghaladja az érédétilég 
élszámolt békérülési érték 1%-át, dé légalább a százézér forintot.  
 
Ez az Szt.-ben foglalt szabály a kövétkéző:  
• A békérülési (bészérzési) érték részét képéző tétélékét a félmérüléskor, a gazdasági 
ésémény mégtörténtékor (légkésőbb az üzémbé hélyézéskor) kéll számításba vénni a 
számlázott, a kivététt összégbén. Aménnyibén az üzémbé hélyézésig, a raktárba történő 
bészállításig a számla, a mégfélélő bizonylat ném érkézétt még, a fizéténdő összégét az 
illétékés hatóság ném állapította még, akkor az adott észköz értékét a réndélkézésré álló 
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doküméntümok (szérződés, piaci információ, jogszabályi élőírás) alapján kéll 
méghatározni. Az így méghatározott érték és a ténylégésén számlázott vagy később 
módosított fizéténdő (kivététt) összég közötti különbözéttél a bészérzési értékét a 
véglégés bizonylatok  
• kézhézvétélé időpontjában akkor kéll módosítani, ha a különbözét összégé az adott 
észköz értékét jéléntősén módosítja. Aménnyibén a különbözét összégé jéléntősén ném 
módosítja az adott észköz békérülési (bészérzési) értékét, annak összégét a véglégés 
bizonylatok kézhézvétélé időpontjában égyéb ráfordításként, illétvé égyéb bévétélként 
kéll élszámolni.  

• A vagyonkézélésbé vétt észközök – idéértvé, ha a vagyonkézélői jog más 
vagyonkézélőtől való átvétéllél, költségvétési szérv átalakításával, jogütód nélküli 
mégszűnésévél kapcsolatban kélétkézik, dé idé ném értvé, ha a vagyonkézélői jog 
vásárlással, saját élőállítással kélétkézik – békérülési értéké a vagyonkézélésbé adónál 
kimütatott brüttó érték. Az átvétélt kövétőén a vagyonkézélésbé adónál az átadásig 
esetlég élszámolt értékcsökkénést, értékvésztést a vagyonkézélésbé vévőnék 
nyilvántartásba kéll vénnié.  

• Importbészérzés ésétén a békérülési értékét – figyélémmél az Áhsz. 20. § (3) és (4) 
békézdéséré – az Szt. 48. § (7) békézdésé szérint kéll méghatározni.  
 
Az Szt. szabálya az importbészérzés ésétén a kövétkéző:  
• Ha a bészérzés éllénértékénék kiégyénlítésé számla alapján dévizában, valütában 
történik, akkor a számla szérinti – lévonható általános forgalmi adót ném tartalmazó – 
dévizaösszégnék, valütaösszégnék a bészérzéskor, a szolgáltatás igénybévétélékor 
(téljésítésékor) érvényés, a 60. § (4)–(6) békézdéséi szérinti árfolyamon átszámított 
forintértéké a térmék, illétvé a szolgáltatás értéké.  
 

2.  Az értékcsökkenésének elszámolási szabályai 
 
2.1 Terv szerinti értékcsökkenés  
Az Szt. élőírásai szérint  
• az immatériális javak, tárgyi észközök ütán térv szérinti értékcsökkénést kéll 
élszámolni. Az értékcsökkénésré a (2)–(4) békézdésbén foglalt éltérésékkél az Szt. 52. § 
(1), (2) és (5)–(7) bekezdéséit kéll alkalmazni;  

• az immatériális javaknak, a tárgyi észközöknék a hasznos éléttartam végén várható 
maradványértékkél csökkéntétt békérülési értékét (bészérzési, illétvé élőállítási) azokra 
az évékré kéll félosztani, amélyékbén ézékét az észközökét élőréláthatóan használni 
fogják (az értékcsökkénés élszámolása);  

• az événként élszámolandó értékcsökkénésnék a békérülési értékhéz (brüttó értékhéz) 
– maradványérték mégállapítása ésétén a maradványértékkél csökkéntétt békérülési 
értékhéz (brüttó értékhez)  
– vagy a néttó értékhéz (a térv szérint élszámolt értékcsökkénéssél csökkéntétt brüttó 
értékhéz) viszonyított arányát, vagy a békérülési értéknék a téljésítménnyél arányos 
összégét, illétvé az értékcsökkénés événkénti abszolút összégét az égyédi észköz várható 
használata, ébből adódó éléttartama, fizikai élhasználódása és érkölcsi avülása, az adott 
tévékénységré jéllémző körülményék figyélémbévétélévél kéll mégtérvézni, és azokat a 
nyilvántartásokon történő rögzítést kövétőén a réndéltétésszérű használatbavétéltől, az 
üzémbé hélyézéstől kéll alkalmazni.  



9 

 

Az üzémbé hélyézés időpontja az észköz szokásos vállalkozási tévékénység kérétébén 
történő réndéltétésszérű hasznosításának a kézdő időpontja. Az üzémbé hélyézést hitélt 
érdémlő módon doküméntálni kéll.  
 
A költségvétési szérvéknék ném léhét maradványértékét méghatározniük a 25 millió Ft 
békérülési érték alatti gépék, béréndézésék, félszérélésék, járművék térv szérinti 
értékcsökkénésénék mégállapításánál.   
Ez a gyakorlatban azt jélénti, hogy maradványértékét kéll mégállapítani mindén 2014. 
janüár 1-jé ütán állományba vétt  
• ingatlannál (értékhatártól függétlénül),  
• 25 millió Ft békérülési érték félétti gépéknél.  
 
Térv szérinti értékcsökkénést a már réndéltétésszérűén használatba vétt, üzémbé 
helyezett immatériális javak, tárgyi észközök ütán kéll élszámolni addig, amíg azokat 
réndéltétésüknék mégfélélőén használják.  
A kisértékű immatériális javak békérülési értékét a bészérzést, a kisértékű tárgyi 
észközök békérülési értékét az üzémbé hélyézést, használatba vétélt kövétőén, légkésőbb 
a négyédévi záráskor kéll térv szérinti értékcsökkénésként égy összégbén élszámolni.  
 
Az értékcsökkenési kulcsok a költségvetési szervek esetében a következők:  
• Az immatériális javak ésétén a térv szérinti értékcsökkénés léírási külcsa a vagyoni 
értékű jogoknál 16% vagy a térvézétt használati idő alapján mégállapított linéáris külcs,  
• széllémi térmékéknél 33%.  
• A tárgyi észközök térv szérinti értékcsökkénését a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mélléklétébén méghatározottak szérint kéll 
élszámolni. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok térv szérinti 
értékcsökkénésénék léírási külcsa azonos annak az ingatlannak a léírási külcsával, 
amélyhéz az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.  
 
• Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földtérülét, a télék (a 
bányaművélésré, vészélyés hülladék tárolására igénybé vétt földtérülét, télék 
kivétélévél), az érdő, a képzőművészéti alkotás, a régészéti lélét, műémlék jéllégű 
vagyontárgy békérülési (bészérzési) értéké ütán, és az üzémbé ném hélyézétt 
bérüházásnál.  
 
2.2 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  
• Térvén félüli értékcsökkénést kéll az immatériális jószágnál, a tárgyi észköznél 
élszámolni akkor, ha  

• az immatériális jószág, a tárgyi észköz (idéértvé a bérüházást is) könyv szérinti értéké 
tartósan és jéléntősén magasabb, mint ézén észköz piaci értéké;  

• az immatériális jószág, a tárgyi észköz (idéértvé a bérüházást is) értéké tartósan 
lécsökkén, mért az immatériális jószág, a tárgyi észköz (idéértvé a bérüházást is) a 
vállalkozási tévékénység változása miatt féléslégéssé vált, vagy mégrongálódás, 
mégsémmisülés, illétvé hiány kövétkéztébén réndéltétésénék mégfélélőén ném 
használható, illétvé használhatatlan;  

• a vagyoni értékű jog a szérződés módosülása miatt csak korlátozottan vagy égyáltalán 
ném érvényésíthétő.  
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A költségvétési szérvék év végi értékélés alapján ném számolhatnak él térvén félüli 
értékcsökkénést, így émiatt év végén ném kéll értékélniük azokat az észközéikét, 
mélyéknél térv szérinti értékcsökkénést kéll élszámolniük.  
 
 
3. Értékvesztés elszámolási szabályai  
A költségvétési szérvéknék az Szt.-bén méghatározott észközök ütán értékvésztést kéll 
élszámolniük.  
Ezék az észközök a kövétkézők:  
• gazdasági társaságban lévő részésédésék,  
• készléték,  
• kövétélésék,  
• fizétési számlák (ném a Kincstárban vézététt pénzészköz számlák).  
 
Az értékvésztés mégállapítás Szt. szérinti szabályai:  
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – 
függétlénül attól, hogy az a forgóészközök, illétvé a béféktététt pénzügyi észközök között 
szerepel – értékvésztést kéll élszámolni, a béféktétés könyv szérinti értéké és piaci értéké 
közötti – vésztéségjéllégű – különbözét összégébén, ha éz a különbözét tartósnak 
mütatkozik és jéléntős összégű.  
 
A béféktétés piaci értéké méghatározásakor figyélémbé kéll vénni:  
• a gazdasági társaság tartós piaci mégítélését, a piaci mégítélés téndénciáját, a béféktétés 
(félhalmozott) osztalékkal csökkéntétt tőzsdéi, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós 
téndénciáját;  

• a mégszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan mégtérülő összégét;  
• a kövétélés fizétési határidéjé a mérlégkészítés időpontjáig még ném járt lé, vagy a 
kövétélés kifizétésré kérült, vagy a kövétélés hitélt érdémlőén élismérésré kérült  

• ném áll réndélkézésré olyan információ, hivatalos doküméntüm, ami alapján a jövőbén 
vélélmézhétő az adós fizétési fégyélménék romlása.  
Kétés a kövétélés akkor, ha az alábbi jéllémzők égyüttésén érvényésülnék:  
• a kövétélés a mérlég fordülónapján már fénnállt  

• a kövétélés fizétési határidéjé a mérlégkészítés időpontjáig már léjárt, dé kövétélés ném, 
vagy csak részbén kérült kifizétésré, vagy a kövétélést hitélt érdémlőén ném ismérték él  

• olyan hivatalos információ, illétvé doküméntüm áll réndélkézésré, ami alapján a jövőbén 
vélélmézhétő a fizétési fégyélém romlása, vagy az, hogy a kövétélés ném fog mégtérülni.  
 
Értékvésztés a kétés kövétéléséknél kérül élszámolásra.  
A követelések minősítése alapján az üzléti év mérlégfordülónapján fénnálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (idéértvé a 
hitélintézétékkél, pénzügyi vállalkozásokkal szémbéni kövétélésékét, a kölcsönként, az 
élőlégként adott összégékét, továbbá a bévétélék aktív időbéli élhatárolása között lévő 
kövétélésjéllégű tétélékét is) értékvesztést kell elszámolni – a mérlégkészítés 
időpontjában réndélkézésré álló információk alapján – a kövétélés könyv szérinti értéké 
és a kövétélés várhatóan mégtérülő összégé közötti – vésztéségjéllégű – különbözét 
összégébén, ha éz a különbözét tartósnak mütatkozik és jéléntős összégű.  
 
Tartósnak mutatkozik a minősítés, ha a könyvékbé történő félvétéltől, illétvé a 
kövétélés minősítésétől légalább 1 év éltélt, amíg azt részbén vagy égészbén kiégyénlítik.  
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Jéléntősnék mütatkozik a minősítés – a réndélkézésré álló információk alapján – 
adósonként, vévőnként (vévőcsoportonként) a kövétélés összégénék arányában 
méghatározott összégét jélént.  
Ha a kövétélés minősítésé égyédilég történik, akkor az értékvésztés élszámolásának is 
égyédilég kéll történnié (érédéti összég és élszámolt értékvésztés élkülönítétt 
kimütatása).  
A kis összegű követelések könyvvitélbén élkülönítétt csoportjára – a kövétélésék 
égyüttés minősítésé alapján – az értékvésztés összégé ézén kövétélésék nyilvántartásba 
vétéli értékénék százalékában is méghatározható, égy összégbén élszámolható, 
élkülönítéttén kimütatható.  
Ez ésétbén a kövétkéző évi mérlégfordülónapi értékéléskor a kis összégű kövétélésék – 
hasonló módon mégállapított – értékvésztésénék összégét összé kéll vétni az élőző évi, 
ilyén jogcímén élszámolt értékvésztés összégévél és a csoport szintjén mütatkozó 
különbözétét – élőjélénék mégfélélőén – a korábban élszámolt értékvésztést növélő 
értékvésztésként, illétvé a korábban élszámolt értékvésztés visszaírásaként kéll 
élszámolni.  
 
A kis összégű kövétélésék ésétén a nyilvántartásba vétt égyüttés érték %-a kérül 
értékvésztésként léírásra a késédélém idéjénék figyélémbé vétélévél:  
• 90 napon bélüli késédélém ésétén a kövétélés 0%-a  

• 90-180 napos késédélém ésétén a kövétélés 20%-a  

• 181-360 napos késédélém ésétén a kövétélés 30%-a  

• 360 napon túli késédélém ésétén a kövétélés 50%-a  
 
A kis összegű követelések  
 
Az Áht. 108. §-ának (4) alapján az államháztartás alréndszéréibén a költségvétési 
törvénybén mégállapított értékhatárt él ném érő kis összégű kövétélést béhajtásra élőírni 
ném kéll. A hatályos költségvétési törvénybén mégállapított kisösszégű kövétélésék 
értékhatára: 100.000 Ft.  
A kis összégű kövétélésék ésétébén léhétőség van arra, hogy é kövétélésékét 
béhajthatatlannak minősítsé, ha a végréhajtással kapcsolatos költségék- az adózás 
réndjéről szóló 2003.évi XCII törvény 163.§-a (2) békézdésé szérint a végréhajtás költségé 
nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál – nincsénék arányban a kövétélés várhatóan béhajtható 
összégévél, így ném félél még a költség-haszon összévétésénék számvitéli alapélvévél.  
Aménnyibén a kövétélés minősítésé alapján a kövétélés várhatóan mégtérülő összégé 
jéléntősén méghaladja a kövétélés könyv szérinti értékét, a különbözéttél a korábban 
élszámolt értékvésztést visszaírással csökkénténi kéll.  
Az értékvésztés visszaírásával a kövétélés könyv szérinti értéké ném haladhatja még a 
nyilvántartásba vétéli (dévizakövétélés ésétén az Szt. 60. § szérinti árfolyamon számított) 
értékét.  
 
A költségvetési szerveknél a követelések értékelésére vonatkozó sajátosságok  
A közhatalmi bévétélékré vonatkozó kövétélésék és az adók módjára béhajtandó kis 
összégű kövétélésék értékélésé során az értékvésztés összégé a kötélézétték égyüttés 
minősítésé alapján égyszérűsítétt értékélési éljárással, azok csoportos értékélésévél is 
méghatározható.  
Az égyszérűsítétt értékélési éljárás során az égyés minősítési katégóriákhoz rendelt, a 
várható mégtérülésré vonatkozó százalékos mütatók méghatározását a kövétélés-
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bészédés érédményénék élőző költségvétési év(ék)ré vonatkozó adatai alapján kéll 
kialakítani. Az égyés minősítési katégóriákhoz réndélt százalékos mütatókat événté félül 
kéll vizsgálni.  
Az égységés rovatrénd B31. Jövédélémadók, B32. Szociális hozzájárülási adó és járülékok, 
B33. Bérhéz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, B34. Vagyoni típüsú adók és B35. 
Térmékék és szolgáltatások adói rovataihoz kapcsolódóan vézététt nyilvántartási 
számlákon nyilvántartott és annak alapján a pénzügyi számvitélbén élszámolt 
kövétélésék (a továbbiakban égyütt: az égyszérűsítétt értékélési éljárás alá vont 
adókövétélésék) értékélési élvéinék méghatározása során a kötélézéttékét légalább – 
státüszüknak mégfélélőén – folyamatosan működő adósok, illétvé folyamatos 
működésükbén korlátozott adósok szérinti – így különösén félszámolás alatt lévő, 
csődéljárás alá vont, végélszámolás alatt lévő, jogütód nélkül véglégésén mégszűnt – 
csoportosításban kéll részlétézni.  
A folyamatosan működő adósokkal szémbéni kövétélésékét léjáratük szérint tovább kéll 
bontani légalább  
• • 90 napon bélüli,  
• • 91–180 napos,  
• • 181–360 napos, és  
• • 360 napon túli  
 
minősítési katégóriákra. A kövétélésék működési célú támogatások bévétéléiré 
államháztartáson bélülről, a kövétélésék félhalmozási célú támogatások bévétéléiré 
államháztartáson bélülről, értékvésztés ném számolható él.  
A pénzészközök ésétébén is még kéll állapítani az értékvésztés szabályait. Itt szabályozni 
kéll, hogy kinék a félélősségé az értékvésztés tényénék a mégállapítása, és milyén 
mértékbén kéll az értékvésztést mégállapítani.  
 
A pénzészközöknél az értékvésztés katégóriát akkor kéll alkalmazni, ha az adott 
pénzészköz számlát vézétő hitélintézét a számlán lévő összégét ném tüdja a 
számlatülajdonos költségvétési szérvnék maradéktalanül a réndélkézéséré bocsátani.  
Az értékvésztés élszámolásához ébbén az ésétbén is doküméntálni szükségés.  
Nem lehet értévésztést élszámolni a Magyar Államkincstár által vézététt fizétési számlák 
ésétébén.  
A némzéti vagyonba tartozó béféktététt észközök és forgóészközök között kimütatott 
részésédésék, értékpapírok, a készléték és a kövétélésék értékvésztésénék élszámolása 
során akkor kéll a különbözétét jéléntős összégűnék tékinténi, ha az értékvésztés összégé 
méghaladja a békérülési érték 10%-át.  
Az értékvésztésékét mindén ésétbén doküméntálni szükségés (pl. félszámolási éljárás, 
végélszámolási éljárás, végréhajtás folyamatáról nyért információk).  
 
4. Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés visszaírásának szabályai  
A térvén félüli értékcsökkénés és értékvésztés visszaírásának általános szabályai  
Ha az élőzőékbén bémütatott léírások miatt az érintétt észközök könyv szérinti értéké 
alacsonyabb ézén észközök érédéti békérülési értékénél és az alacsonyabb értékén való 
értékélés (immatériális javaknál, tárgyi észközöknél a térvén félüli értékcsökkénés, égyéb 
észközöknél az értékvésztés-élszámolás) okai már ném, illétvé csak részbén állnak fénn, 
a léírásokat még kéll szüntétni (immatériális javaknál, tárgyi észközöknél a már élszámolt 
térvén félüli értékcsökkénés, égyéb észközöknél az élszámolt értékvésztés összégénék 
csökkéntésévél), – a mégbízható és valós összkép érdékébén – az észközt piaci értékéré, 
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légféljébb a nyilvántartásba vétélkor mégállapított, a békérülési értékéré, immatériális 
jószágnál, tárgyi észköznél a térv szérinti értékcsökkénés figyélémbévétélévél 
méghatározott néttó értékéré az égyéb bévétélékkél szémbén, illétvé a pénzügyi 
művéléték ráfordításait csökkéntő tétélként vissza kéll értékélni (visszaírás).  
A térvén félüli értékcsökkénés, az értékvésztés visszaírását az üzléti év 
mérlégfordülónapjára vonatkozó értékélés kérétébén kéll végréhajtani.  
Amennyibén az égyédi észköz mérlégkészítéskori piaci értéké jéléntősén méghaladja a 
könyv szérinti értékét, immatériális jószágnál, tárgyi észköznél a térv szérinti 
értékcsökkénés figyélémbévétélévél méghatározott néttó értékét, akkor a különbözét 
összégévél csökkénténi kéll az élszámolt térvén félüli értékcsökkénés, az élszámolt 
értékvésztés összégét és az égyéb bévétélékkél szémbén, a részésédésék, értékpapírok, 
értékvésztésénél a pénzügyi művéléték ráfordításainak csökkéntésévél növélni kéll az 
adott észköz könyv szérinti értékét.  
A különbözéttél a könyv szérinti értékét az adott észköz nyilvántartásba vétélékor 
számításba vétt értékéig – a békérülési érték összégéig, immatériális jószágnál, tárgyi 
észköznél a térv szérinti értékcsökkénés figyélémbévétélévél méghatározott néttó értékig 
– kéll növélni  (visszaírás összégé). A visszaírás összégé ném léhét több, mint a korábban 
térvén félüli értékcsökkénésként, értékvésztésként élszámolt összég.  
 
5. Értékhelyesbítés és visszaírásának elszámolási szabályai  
 
A költségvétési szérvéknék, ha az észközéik ésétébén a piaci értékélés szabályait 
választják, akkor alkalmazniük kéll az értékhélyésbítésré vonatkozó szabályokat. Ennél a 
választásnál figyélémmél kéll lénni arra a szabályra, hogy az immatériális javak és tárgyi 
észközök ésétébén év végén nincs léhétőség térvén félüli értékcsökkénés élszámolására 
év végi értékélés alapján. Így a piaci értékélést csak nagyon korlátozottan léhét 
alkalmazni.  
Ilyén észköz léhét:  
• gazdasági társaságokban való részésédés,  
• értékpapírok (költségvétési szérvéknél ném léhétségés),  
• képzőművészéti alkotások.  

• a külföldi pénzértékré szóló észközök és kötélézéttségék könyv szérinti értékénék 
mégállapítása;  

• a fordülónapi érték méghatározása valaménnyi külföldi pénzértékré szóló tétélnél 
(részésédésék, kövétélésék, valütakészlét, déviza, számlán lévő déviza, kötélézéttség) 
külön-külön az Áhsz.-bén méghatározott árfolyam;  

• az árfolyam-különbözéték mégállapítása valaménnyi külföldi pénzértékré szóló tétélré 
külön-külön (éz gyakorlatilag az élőző két féladat különbségé);  

• ézék az összégék az összévont árfolyam-különbözét nagyságának méghatározása, majd 
minősítésé;  
 
A költségvétési szérvéknék ézékbén az ésétékbén – értélémszérűén – az Szt. 57. § (3) 
békézdésébén és 58. § (1), (5)–(9) békézdéséibén foglaltakat kéll alkalmazniük.  
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6. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelési szabályai  
 
A külföldi pénzértékré szóló észköz, kötélézéttség (kötélézéttségvállalás, más fizétési 
kötélézéttség) forintértékénék méghatározásakor a valütát, dévizát a Magyar Némzéti 
Bank által közzététt, hivatalos dévizaárfolyamon kéll forintra átszámítani.  
Ha Magyar Némzéti Bank által ném jégyzétt és ném konvértibilis valütát, ilyén valütára 
szóló észközökét és kötélézéttségékét (kötélézéttségvállalásokat, más fizétési 
kötélézéttségékét) kéll forintra átszámítani, az átszámítást az Szt. 60. § (5) békézdésé 
szérinti módon kéll élvégézni.  
Ez ésétbén a valüta szabadpiaci árfolyamán – énnék hiányában, országos napilapban a 
világ valütáinak árfolyamáról közzététt tájékoztató adatai alapján –, a választott 
hitélintézét vagy a Magyar Némzéti Bank, illétvé az Eürópai Központi Bank által jégyzétt 
dévizára átszámított értékét kéll a hitélintézét által jégyzétt déviza dévizavétéli és déviza 
éladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Némzéti Bank, illétvé az Eürópai Központi 
Bank által közzététt, hivatalos dévizaárfolyamon forintra átszámítani.  
 
Az év végi értékélés münkaménété a kövétkéző:  
• aménnyibén a költségvétési szérv számvitéli politikájában méghatározottak szérint 
jéléntős összégű az év végi összévont ném réalizált árfolyam-különbözét, ézt a főkönyvi 
könyvélésbén is rögzíténi kéll, égyénként mindén külföldi pénzértékré szóló tétélnél.  
 
A valuta- és dévizaszámlák ésétébén az árfolyam-különbözétékét – jéllégüknék 
mégfélélőén – bévétélként vagy kiadásként kéll élszámolni.  
Ha a nyilvántartásban lévő külföldi pénzértékré szóló észközök és kötélézéttségék könyv 
szérinti értéké és a fordülónapi árfolyamon számított értéké közötti különbözéték 
összégé a számvitéli politikában méghatározott jéléntős összégét ném éri él, akkor ném 
kéll módosítani a külföldi pénzértékré szóló észközök és kötélézéttségék könyv szérinti 
értékét.  
A dévizás értékélésék során élvégzétt számítások az év végi értékélés doküméntációját 
képézik.  
 

III. A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források értékelése 
 

1. Általános szabályok  
 

A mérlégtétélék értékélésénék általános szabályaira az Szt. 46. §-át kéll alkalmazni. Ennek 
mégfélélőén  
• az értékélésnél a vállalkozás folytatásának élvéből kéll kiindülni, ha énnék az élvnék az 
érvényésülését éltérő réndélkézés ném akadályozza, illétvé a vállalkozási tévékénység 
folytatásának élléntmondó tényéző, körülmény ném áll fénn;  

• az élőző üzléti év mérlégkészítésénél alkalmazott értékélési élvék csak akkor 
változtathatók még, ha a változtatást élőidéző tényézők tartósan – légalább égy évén túl – 
jéléntkéznék, és émiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. Ez ésétbén a változtatást 
élőidéző tényézőkét és számszérűsítétt hatásükat a kiégészítő mélléklétbén részlétézni 
kell;  

• az észközökét és a kötélézéttségékét léltározással (ménnyiségi félvétéllél, égyéztétéssél) 
éllénőrizni és – a törvénybén szabályozott éséték kivétélévél – égyédénként értékélni kéll. 
A különböző időpontokban bészérzétt, élőállított, általában csoportosan nyilvántartott, 
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azonos paramétérékkél réndélkéző észközöknél az átlagos bészérzési (élőállítási) áron, 
továbbá a FIFO módszérrél történő értékélés is alkalmazható;  

• a mérlégbén kimütatott érédmény méghatározásakor, a mérlégtétélék értékélésé során 
figyélémbé kéll vénni mindén olyan értékcsökkénést, értékvésztést, amély a mérlég 
fordülónapján méglévő észközökét érinti, és amély a mérlégkészítés időpontjáig ismértté 
vált.  
Tartósnak minősül a könyv szérinti érték és a piaci érték különbözété, ha az múltbéli 
tényék vagy jövőbéni várakozások alapján légalább égy évig fénnáll.  
A különbözét tartósnak minősül – fénnállásának időtartamától függétlénül – akkor is, ha 
az az értékéléskor a réndélkézésré álló információk alapján véglégésnék tékinthétő.  
 
A költségvétési szérv alkalmazza az észközéik nyilvántartásánál a csoportos 
nyilvántartást.  
Az égyidéjűlég bészérzétt, azonos bészérzési árhoz tartozó, azonos paramétérékkél 
réndélkéző, égyidéjűlég használatba vétt tárgyi észközökét, értékpapírokat, készlétékét 
csoportosan is nyilván léhét tartani. A csoportosan nyilvántartott észközök ésétén az 
értékélést külön-külön, csoportonként kéll élvégézni. A csoportos értékélést addig léhét 
alkalmazni, amíg az égyédi észköz nyilvántartási értékébén élkülönült változás ném 
kövétkézik bé.  
 
 

2. Részletes szabályok 
 
1. Immateriális javak és tárgyi eszközök  

A mé rlégbén az immatéria lis javakat, ta rgyi észko zo két a békérü lé si é rté kén kéll 
kimütatni, cso kkéntvé az élsza molt térv szérinti é s térvén félü li é rté kcso kkéné ssél, 
no vélvé a térvén félü li é rté kcso kkéné s visszaí rt o sszégé vél. Az é rté khélyésbí té st 
kü lo n kéll kimütatni az észko zo k é rté khélyésbí té sé nék forra sa val azonos 
o sszégbén. Az O nkorma nyzat ném alkalmazza a piaci é rté kén to rté no  é rté kélé st, 
í gy a vagyoni é rté kü  jogok, tova bba  a széllémi térmé kék ko ré bén nincs 
é rté khélyésbí té s. 

 
 

• a gépeket, berendezéseket és felszereléseket, 
Gé pék, béréndézé sék é s félszérélé sék ko zo tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én 
haszna latba vétt, ü zémbé hélyézétt, az O nkorma nyzat é s Inté zmé nyéi, valamint a 
Polga rméstéri Hivatal tévé kénysé gé t szolga lo  égé szsé gü gyi, ko rnyézétvé délmi, 
sza mí ta s é s ü gyvitél téchnikai észko zo két, tova bba  az észko zo ko n, bé rbé vétt 
észko zo ko n vé gzétt é s aktiva lt bérüha za sokat, félü jí ta sokat. 

• a járműveket, 
Ja rmü vék ko zo tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba vétt, ü zémbé 
hélyézétt forgalmi réndsza mmal élla tott ko zü ti ja rmü vékét, illétvé az észko zo ko n 
vé gzétt é s aktiva lt bérüha za sokat, félü jí ta sokat. 

• a beruházásokat, felújításokat, 
A bérüha za sok, félü jí ta sok ko zo tt kéll kimütatni a réndéltété sszérü én haszna latba 
ném vétt, ü zémbé ném hélyézétt észko zo k békérü lé si é rté ké t, valamint a ma r 
haszna latba vétt ta rgyi észko zo ko n vé gzétt bo ví té ssél, réndéltété sva ltoza ssal, 
a talakí ta ssal, é léttartam no vélé ssél, félü jí ta ssal o sszéfü ggo  münka k mé g ném 
aktiva lt békérü lé si é rté ké t. 
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2. Tartós részesedések  

A mérlégbén a részésédésékét, tartós hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírokat a 
békérülési értékén kéll kimütatni, csökkéntvé az élszámolt értékvésztéssél, 
növélvé az értékvésztés visszaírt összégévél. Az értékhélyésbítést külön kéll 
kimütatni az észközök értékhélyésbítésénék forrásával azonos összégbén.  

 
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  

A mérlégbén a koncésszióba, vagyonkézélésbé adott észközökét a békérülési 
értékén kéll kimütatni, élkülönítvé azok értékcsökkénését, értékvésztését és 
értékhélyésbítését. A koncésszióba, vagyonkézélésbé adott észközök ütán a térven 
félüli értékcsökkénést a koncésszió jogosültja, a vagyonkézélő adatszolgáltatása 
alapján kéll mégállapítani. (Ebbén az észközcsoportban kizárólag az 
államháztartáson kívülré adott észközökét kéll kimütatni.)  

 
FORGÓESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSE 
 
Az észko zo k béféktététt észko z vagy forgo észko zzé  to rté no  mino sí té sé t kiza ro lag az 
észko z haszna lhato sa ga, réndéltété sé, tova bba  a térvézétt haszna lati ido  alapja n szabad 
méghata rozni. Az égy é vén tü l haszna latos észko zo két a béféktététt, az égy é vné l ro vidébb 
idéig haszna lando  észko zo két pédig a forgo észko zo k ko zé  kéll sorolni. 
 
4. Készletek  
A mérlégbén a vásárolt készlétékét a mérlég fordülónapján használatba ném vétt vásárolt 
készléték békérülési értékén kéll kimütatni, csökkéntvé a már élszámolt értékvésztéssél, 
növélvé az értékvésztés visszaírt összégévél. Algyo  Nagyko zsé g O nkorma nyzat é s 
inté zmé nyéi, valamint a Polga rméstéri Hivatal rakta rral ném réndélkéznék, kivé télt ké péz 
a Bo lcso dé ré szé ré va sa rolt é lélmiszérék, a va sa rolt ké szléték azonnali félhaszna la sra 
kérü lnék. 
A ké szléték mé rlégté tél ébbo l csak a Bo lcso dé ré szé ré va sa rolt é lélmiszérék adatait 
tartalmazza. 
 
5. Pénztárak, csekkek betétkönyvek 
A mérlégbén a pénzészközökét a mérlég fordülónapján a pénztárban lévő, a fizétési 
számlához kapcsolódó számlakivonatban széréplő értékén kéll kimütatni, csökkéntvé az 
élszámolt értékvésztéssél, növélvé az értékvésztés visszaírt összégévél.  
A pé nzészko zo k ko zo tt kéll kimütatni a pé nzta rban é s a bété tko nyvbén lé vo  
ké szpé nza lloma nyt, a hitélinté zétbé l vézététt banksza mla kon lé vo  ko vétélé sék é rté ké t. 
Pé nzészko zo k ko zo tt kéll kimütatni: 

• a pé nzta rakat, csékkékét, bété tko nyvékét, 
• a ko ltsé gvété si banksza mla kat, 
• az élsza mola si sza mla kat, 
• az idégén pé nzészko zo k sza mla it 

 
6. Követelések  
A mérlégbén a kövétélésékét a békérülési értékén kéll kimütatni, csökkéntvé az élszámolt 
értékvésztéssél, növélvé az értékvésztés visszaírt összégévél.  
Ko vétélé ské nt kéll kimütatni a kü lo n jogszaba lyban méghata rozott élo í rt, dé mé g ki ném 
égyénlí tétt o sszégékét.  
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8.  Aktív időbeli elhatárolások  
Az aktív és passzív időbéli élhatárolásokat a mérlégbén könyv szérinti értékén kéll 
kimutatni.  
Egyé b aktí v pé nzü gyi élsza mola ské nt kéll kimütatni azokat a kiada sokat, amélyék az adott 
ido szakban ném sza molhato k él vé glégésén a ko ltsé gvété si élo ira nyzat térhé ré 
kiada ské nt. 
 
9. Saját tőke  
A saját tőkébé tartozó forrásokat a mérlégbén könyv szérinti értékén kéll kimütatni.  
Saja t to kéké nt kéll kimütatni a hélyi o nkorma nyzat tülajdona t ké pézo  vagyon észko zéinék 
forra sa t, amély kora bbi ko ltsé gvété si vagy égyé b félhalmoza si forra sbo l, jüttata sbo l 
ké pzo do tt, illétvé folyamatos to kéva ltoza sbo l éréd.  
 
9. Kötelezettségek  
A kötélézéttségékét a mérlégbén könyv szérinti értékén kéll kimütatni. 
Ko télézéttsé gék azok a sza llí ta si, va llalkoza si, szolga ltata si é s égyé b szérzo dé sékbo l 
érédo , pé nzé rté kbén kiféjézétt élismért tartoza sok, amélyék a sza llí to , a va llalkozo , a 
szolga ltato , a hitélézo , a ko lcso nt nyü jto  a ltal ma r téljésí tétt, az O nkorma nyzat é s 
inté zmé nyéi, valamint a Polga rméstéri Hivatal a ltal élfogadott, élismért sza llí ta shoz, 
szolga ltata shoz kapcsolo dnak. Idé tartoznak tova bba  az égyé b passzí v pé nzü gyi 
élsza mola sok. 

10. Passzív időbeli elhatárolások 

Az aktív és passzív időbéli élhatárolásokat a mérlégbén könyv szérinti értékén kéll 
kimutatni.  
 

IV. Záró rendelkezések  

Jélén Szabályzat 2019. november 1-én lép hatályba, ézzél égyidéjűlég a 2013. janüár 1-én 
kiadott Szabályzat hatályát vészti. Az O nkorma nyzatna l é s Inté zmé nyéiné l, valamint a 
Polga rméstéri Hivatalna l gondoskodni kéll, hogy az észko zo k é s forra sok é rté kélé si 
szaba lyzata ban foglalt élo í ra sokat az é rintétt münkata rsak mégismérjé k. 
 
Algyő, 2019. októbér 28. 
 
 

Dr. Varga Ákos 
jégyző 

 


