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Mit? Mikor? Hogyan?

Bekerüléskor
Eszközöket >>> Költségek, ráfordítások is az eszközök értékelési elve alapján

Forrásokat

Egyedi gazdasági események is lehetnek

Pl. apportálásnál

Időszakonként rendszeresen ismétlődve
Jellemzően TSZ ÉCS elszámolása

Zárlat keretében (üzleti év végén vagy közbenső mérleg készítésekor)
Piaci értékkel való összevetés (TF ÉCS, ÉV,)

Valós értékelés alkalmazása

Devizás tételek

Mit? Mikor? Hogyan?

Szt. előírásai szerint >>> 
� Általánosságban kötelező előírások és Választási lehetőségek 
>>> Gazdálkodó döntése alapján
� Milyen eljárást választ?
� Él-e megadott választási lehetőségekkel? - „lehet”
� Él-e a minősítési lehetőségekkel?
� Mit tekint az értékelés szempontjából …

� Jelentős, nem jelentős tételnek (*)
� Lényeges, nem lényeges eseménynek, tételnek
� Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak

� Milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza ezeket ?
� Milyen okok miatt kell az alkalmazott gyakorlatot megváltoztatni ?

etőségek 



… Hogyan?

Tartósan és jelentősen

Mérleg 
fordulónap

Mérleg 
készítés napja

„A mérlegben kimutatott 
eredmény meghatározásakor, a 
mérlegtételek értékelése során 
figyelembe 

elek ért
e kell venni minden olyan 

értékcsökkenést, értékvesztést, 

amely a mérleg fordulónapján 
meglévő eszközöket érinti, és 
amely a mérlegkészítés időpontjáig 
ismertté vált.” [Szt. 46.§(4)

Ha a múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll
Ha a jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll
Ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.

A számviteli politika keretében el kell készíteni: 
a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; 

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; 

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; 

d) a pénzkezelési szabályzatot. 

Minden szabályozás annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle!!!          
KÖVETKEZETESSÉG!!!

Gazdálkodó sajátosságainak figyelembevételével – Mintaszabályzat jó, de!

Érintettekkel való  megismertetés, hozzáférhetővé tétel

Feladatok és felelősség összekapcsolása

Szt. 14. § (5)

2019.03.27.



Art. 2019.01.01-től

227/A. § [A számviteli törvény alapján összeállítandó szabályzatban 
foglaltaktól eltérő eljárás és a közzétett beszámolóban a lényegesnek 
minősülő információ nem vagy téves szerepeltetése]

(1) Az adózó az általános bírságszabály szerint szankcionálható, ha a 
Számv. tv. alapján összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól 
eltérően jár el, továbbá, ha a közzétett beszámolója a beszámoló 
szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz 
vagy tévesen mutat be.

(2) E § alkalmazásában lényegesnek minősül a beszámoló 
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy 
téves bemutatása - az észszerűség határain belül - befolyásolja a 
beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

500.000,-

forintig



Értékelési eljárásokhoz alap = bekerülési érték

Szt. 47-51. § több nevesíti külön az eszközfajtákat >>> 

� minden eszközre egységes eljárást követel meg!

� tartalmát tekintve jellemzően a tárgyi eszközökre fókuszál

� Mindegy a bekerülés módja (vásárlás v saját kivitelezés v vegyes)

� A cégnél addig az időpontig felmerült költségek, amitől saját jogon 
rendelkezik az eszközzel >>> eszköz-típusonként változó:

� Üzembe helyezésig

� Raktárba történő beszállításig (Lsd. Pl. határparitás)

Bekerülési érték meghatározása 
– minden eszköztípusra azonos szabály
47. § (1) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz 
megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe 
helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz 
egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési 
(beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt 
vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, 
raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és 
rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység 
ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt 
végzése esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét), a 
bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű 
tételeket, a vámterheket foglalja magában.

10



…Bekerülési érték 

� Minden a beszerzési árhoz egyedileg közvetlenül hozzákapcsolható 
tételt hozzá kell venni.

� Szt. kiemelve kezeli: Hitelből történő eszközbeszerzésnél – közvetlen 
hitelezési költségek eszköz aktiválásáig (bankgarancia, közjegyzői 
hitelesítés, kamat, jutalékok, árfolyam knb.)

� Árkorrekció

� Egyedi közvetlen engedmény (számlázott közvetlen engedmény)

� Felárak

� Speciális esetek szabályozása 
� Pl. bontásra ítélt ingatlan esetén

� Speciális módon történő bekerülésnél >>>
11

Állományba vétel speciális esetek

� Beszerzéskor – tényleges beszerzési áron …

� Apportként történő átvételkor – a létesítő okiratban meghatározott 
értéken

� Átalakulás esetén – a végleges vagyonmérlegben szereplő értéken

� Részesedés megszűnése fejében átvett eszközök esetében:

� Jegyzett tőke leszállításakor – a társaság által közölt, számlázott értéken

� Végelszámoláskor és felszámoláskor – a vagyonfelosztási javaslat szerinti 
értéken

� Követelés fejében átvétel esetén – a megállapodás, szerződés szerinti 
értéken
� Csődeljárás során – a csődegyezség szerinti értéken

� Felszámolás esetén – a vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken 12



� Csere útján beszerzett eszköz esetén – csereszerződés szerinti értéken

� Térítés nélküli átvétel esetén – az átadónál kimutatott nyilvántartás 
szerinti értéken, legfeljebb a piaci értéken

� Saját előállításkor – tényleges közvetlen önköltségen >>>

� Devizában történt beszerzések értéke:
� a levonható ÁFA nélküli devizának a Ptk. szerinti teljesítés napján érvényes 

választott árfolyamon számított forintérték

� Barter ügylet esetén – az első ügylet teljesítésének napján érvényes választott 
devizaárfolyamon számított érték

13

…
Nem része a bekerülési értéknek

a levonható áfa, 

a kapott támogatás

a karbantartási munka ellenértéke

az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértéke

Csökkenti a bekerülési értéket

a beruházási előleg után kapott kamat

a kapott vámvisszatérítés

a próbaüzemeltetés során előállított termékek előállítási költsége 

a visszanyert anyagok értéke

14



Több eszköz beszerzéséhez kapcsolható költségek megosztása
Arányosan – mutatószámok alapján >>>  lehet:

� Szétosztandó költséghez kapcsolódóan
� Eszközökhöz kapcsolódóan

Legjellemzőbb szétosztási gyakorlat – meghatározás SZP-ban.
� Eszközök fizikai paraméterei alapján – szállítási, rakodási ktg.
� Eszközök bekerülési érték arányában – pl. jutalék, bizományi díj

Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása:
� saját kivitelezésben végzett beruházás
� saját előállítású készletek elszámolása

Az eredménykimutatásban aktivált saját teljesítmények értékeként a 
saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között 
állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása 
együttes (összevont) összegét kell kimutatni.
Közvetlen önköltségen!!

15

Az önköltségszámítás szintjei, kalkulációs séma

a) Közvetlen anyagköltség,

b) Közvetlen bérköltség,

c) Közvetlen bérek járulékai,

d) Gyártási különköltség,

e) Egyéb közvetlen költség,

f) Közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),

g) Üzemi általános költség,

h) Szűkített önköltség (f + g)

i) Forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,

j) Teljes önköltség (h+i)

16

KALKULÁCIÓS 
EGYSÉGEK

5-ÖS SZÁMLAO.
versus

6-7-es SZÁMLAO.

KÉSZÜLTSÉGI FOK 
MEGHATÁROZÁSA >>>

SZABÁLYOZÁS, 
DOKUMENTÁLÁS



…
40 %-os a készültségi fok, ha 
� az épület szerkezetkész állapotú, azaz

� megtörtént a tereprendezés, alapozás

� állnak a főfalak

� megvan a födém és a tetőszerkezet

� megtörtént a tető héjazása (= cserepezése)

70 %-os a készültségi fok, ha 

� helyükre kerültek a válaszfalak

� helyükön vannak az ereszcsatornák

� megtörtént a külső nyílászárók beépítése

� a víz, csatorna, gáz, fűtés, elektromos és 
gépészeti  berendezések fogadására a 
hálózatok kiépítése

� a végleges burkolatok fogadására az aljzat 
előkészítése

� a belső vakolás

85 %-os készültségi fok, ha
� a hő és hangszigetelések elkészültek

� a víz, csatorna stb. fogadására a hálózatok 
kiépültek és elindult a szerelvényezés

� a hidegburkolatok elkészültek 

� a belső nyílászárók beszerelésre kerültek

100 %-os a készültségi fok, ha
� a műszaki tervben meghatározott 

munkálatok elkészültek

� megtörtént a tereprendezés és szükség 
szerint a kerítésépítés 

17

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékelése
‚+’ Kiinduló pont: bekerülési érték

‚-’  Üzemszerű használat – TSZ ÉCS elszámolás

‚=’ Könyv szerinti érték

Piaci körülmények hatása
1/a) Ha a Piaci érték < Könyv szerinti érték >>> TF ÉCS elszámolása KÖTELEZŐ

� TF ÉCS elszámolása (86) után új könyv szerinti érték

1/b) Ha a Piaci érték > új Könyvszerinti érték >>> TF ÉCS visszaírása KÖTELEZŐ

� TSZ ÉCS –vel számolt nettó értékig

2) Ha a Piaci érték > Könyv szerinti érték >>> Értékhelyesbítés (ÉH) LEHETŐSÉG

� Piaci értékig



Üzembe helyezés időpontja, dokumentálása

� üzemszerű termeléssel aktiválható a beruházás (szokásos vállalkozási
tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a
kezdő időpontja)

� nem feltétel a hatósági engedélyek megléte

� ettől indul a TSZ ÉCS elszámolása >>> módszer eszközönként 
változhat, DE SZP-val összhangban (vagy SZP változtatást rögzíteni 
kell!)
� bruttó érték alapján:

= lineáris
= degresszív
= teljesítményarányos
= évenkénti leírás állandó összeggel
= abszolút összegű

� nettó érték alapján degresszíven.
19

Mikrogazdálkodói beszámoló –
Tao tv. szerinti écs.
Nincs maradványérték

A maradványérték becslése során a hasznos élettartam és a műszakilag 
indokolt élettartam viszonyát kell számításba venni:
� ha a hasznos élettartam és a műszakilag indokolt élettartam  megegyezik, 

akkor a maradványértéknek az eszköz haszonanyag értéke tekintendő

� ha a hasznos élettartam a műszakilag indokolt élettartamnál rövidebb, akkor a 
maradványérték a használati idő végén várható eladási ár.

� TSZ ÉCS a maradványértékig lehet elszámolni.

� DE ha a használati idő  meghosszabbodik, új maradványértéket kell 
megállapítani >>> a TSZ ÉCS tovább folytatódik

Maradványérték

20



TSZ ÉCS módja és mértéke – Miért érdekes ez?

� Szt. alapelveknek való megfelelés
� összemérés elve, 

� valódiság elve

� Kép: vállalkozások költséggazdálkodása: 

(Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

21

14,5 %

6,89655172413793 

év

� Ne a könyvelő döntsön az ÉCS módjáról!!!

� Tevékenységismeret!!!

� Termelési folyamathoz használt eszközök esetén figyelembe kell venni 
az előállított termékéletgörbéket

� Módszer választásának fontossága (milyen ÉCS-vel terhelem az 
üzemi eredményt)!! 

� Ehhez kell igazítani az előállításhoz használt eszközök 
költségelszámolását is

22



Nullára leírt tárgyi eszközök nyilvántartása

� a főkönyvben is addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják

� akkor kell kivezetni, ha azokat már nem használják (selejtezés)

� nettó értékük nincs, de lehet visszanyert hulladék, haszonanyag (érték nélkül, 
mennyiségi nyilvántartás)

� az analitikus nyilvántartásokból is ki kell vezetni, főkönyvvel egyezően (a leltárba 
sem kerülhet be)

Nincs TSZ ÉCS

� Földterület, Erdő, Telek (bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására szolgáló 
telek kivételével), 

� Képzőművészeti alkotás, régészeti lelet

� Üzembe nem helyezett beruházás

� Olyan eszköznél, ami a használat során nem veszít értékéből, különleges 
helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan értéke évről évre nő.

23

� Ráaktiválás esetén (felújítás, beruházás)

� TF ÉCS elszámolása esetén

� Használati körülmény változása esetén (hasznosítás vagy használati idő változása)

� Dokumentálása - SZP alapján
� Jegyzőkönyv a használat módjának változásáról

� Nyilvántartó rendszerben való nyomon követhető változtatás

� Éven túl nem használt tárgyi eszközöket kötelező átsorolni

� Forgóeszközbe (készletbe) kerülnek (anyag vagy áru)

� Piaci értéken kell átsorolni (piaci érték a kinyerhető anyag értéke, vagy a 
várható eladási ár)

� Ha a nettó érték magasabb, mint a készlet piaci értéke, akkor átsorolás előtt 
terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni

TSZ ÉCS megváltoztatása

24



� ÉVES beszámolónál:

= halmozott ÉCS nyitó értéke, 

= tárgyévi növekedés

= tárgyévi csökkenése

= záró értéke.

= TSZ ÉCS milyen módszerrel számolják el

= jelentősebb összegű TF ÉCS elszámolását, illetve annak visszaírását.

EÉ esetén – maximumharmonizáció >>> jelentős arabszámos sorok

Terv szerinti értékcsökkenés bemutatása

25

� Értékcsökkenési leírás Tao. Tv. szerinti kulcsokkal lehet 

� Csak lineáris módszer

átmeneti szabály: az áttérést megelőzően használatba vett eszközöket az 
eredeti üzembehelyezés szerint kell leírni

� Nem lehet maradványértéket meghatározni

� 100eFt alatti eszközöket egyösszegben le kell írni, de alacsonyabb 
értékhatár is meghatározható (ez viszont minden eszközre vonatkozik)

� Immateriális javakat, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat 3 
év alatt kell leírni (kivéve, ha a szerződés ettől eltér, akkor a szerződés 
szerint)

Mikrogazdálkodói egyszírűsített beszámoló

26



A SZP döntésnek megfelelő piaci érték alakulásának figyelemmel kísérése

- várható eladási ár, 

- utánpótlási ár

- összehasonlító árak

- egyéb módszer meghatározott ár vizsgálata.

A különbözet megállapítása a tartósan és jelentősen szempontok alapján (pl. bruttó 
érték %-ában, vagy éves TSZ ÉCS-hez viszonyítva) 

Szabályozni kell hiány, megsemmisülés, feleslegessé válás dokumentálás módját.

Mikrogazdálkodói beszámolónál

� hiány, megsemmisülést, káresemény, selejtezést az általános szabályok

� piaci értékelésnél, ha a könyv szerinti érték legalább 30%-kal magasabb a piaci 
értéknél (visszaírásnál is a 30% feltétel)

TF ÉCS (illetve visszaírása)

27

TF ÉCS-t kell elszámolni akkor, ha:

1. Immateriális javak, tárgyi eszköz (beruházás is) könyv szerinti értéke
tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

2. Immateriális jószág, tárgyi eszköz (beruházást is) értéke tartósan
lecsökken, mert

� a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált,

� megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének
megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

3. Vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan 
vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

4. Befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet 
korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

5. az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének 
könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó 
várakozások nem jönnek be.



TF ÉCS elszámolásának mértéke

� Mérlegkészítéskor ismert piaci értékig

� 0-ig, ha az eszköz megsemmisült, nem használható, hiányzik.

� Megsemmisült eszköznél a kivezetés időpontjában kell elszámolni.

� Nem függ össze a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával, ettől függetlenül 
választható

� Célszerű választani 

� saját tőke jobb bemutatása pl. hitelnél,

� Ptk. saját tőkekövetelmény teljesítésénél

� Befektetett eszközöknél alkalmazható (SZP döntés, h mely eszközöknél)

� vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (beruházás kivételével), 
tulajdonosi részesedés

� Mikrogazdálkodói beszámolónál nem alkalmazható

� Értékhelyesbítés = értékelési tartalék (csak egymással szemben könyvelünk!)

� Könyvvizsgálati kötelezettség terheli

Értékhelyesbítés
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� Ha értékhelyesbítés kimutatását alkalmazzák, akkor szabályozni kell SZP-ban:

� a könyv szerinti és a piaci érték különbözetének megállapítása során mit tekint 
jelentősnek

� piaci érték megállapításának módszerét, pl:

� várható eladási ár, 

� utánpótlási ár

� összehasonlító árak

� egyéb módszer.

� Egyedi eszközhöz kell hozzárendelni, egyedileg kell kezelni

� Kiegészítő mellékletben be kell mutatni: 

� az értékelésnél alkalmazott módszert, elveket

� eszköz-csoport az értékhelyesbítés

nyitó értékét + növekedését - csökkenését = záró értékét.
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Terven felüli értékcsökkenés vs. értékhelyesbítés

1. év 2. év 3. év 4. év
Bruttó érték 200 200 200 200

Tervszerinti écs. 30 30 30 30

Halmozott écs. 30 60 90 140

Nettó érték 170 140 110 60

Piaci érték 180 145 90 150

Különbözet +10 +5 -20 +90

Értékhelyesbítés 10 70

~~~~~ visszaírása 5 5

Terven felüli écs. 20

~~~~~ visszaírása 20

Mérlegérték 170 140 90 80

Értékelési tartalék 10 5 0 70
32



Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
Kamatozó értékpapír

� Bekerülés – általános szabály között részletszabályok (Szt. 47-51. §)

‚+’ Kiinduló pont: bekerülési érték

‚-’  Üzemszerű tevékenység – jellemzően nincs hatása

‚=’ Könyv szerinti érték

Piaci körülmények hatása
a) Ha a Piaci érték < Könyv szerinti érték >>> ÉV elszámolása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása (86) után új könyv szerinti érték

b) Ha a Piaci érték > új Könyvszerinti érték >>> ÉV visszaírása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolás előtti beszerzési értékig

„Valaki mondja meg, kinek kell hinnem,
Valaki mondja meg, kinek nem …”

Kamatozó értékpapírok

PÉ meghatározása során figyelembe kell venni:

• az értékpapír felhalmozott kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén
kívüli árfolyamát,

• változási tendenciákat,

• az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését,

• a piaci megítélés tendenciáját,

Devizás értékpapírnál az ÉV összegét, illetve az ÉV visszaírását devizában
kell megállapítani >>> a nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra
átszámítva elszámolni >>> utána kell a mérlegfordulónapi devizás
átértékelés árfolyamváltozását megállapítani.
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� Ha a kamatozó értékpapír
mérlegkészítéskori PÉ tartósan és
jelentősen magasabb, mint a KÉ, a
különbözettel a korábban elszámolt ÉV-t
visszaírással csökkenteni kell.

� Az értékvesztés visszaírásával az
értékpapír KÉ nem haladhatja meg a
beszerzési értéket

� Ha a beszerzési érték magasabb a
névértéknél (névérték felett vásárolt
értékpapírnál), az ÉV visszaírásával az
értékpapír könyv szerinti értéke nem
haladhatja meg az adott értékpapír
névértékét.
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Beszerzési 
érték

Névérték

Piaci érték

Névérték

Piaci érték

Beszerzési 
érték

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
Részesedések

� Bekerülés – általános szabály között részletszabályok (Szt. 47-51. §)

‚+’ Kiinduló pont: bekerülési érték

‚-’  Üzemszerű tevékenység – jellemzően nincs hatása

‚=’ Könyv szerinti érték

Piaci körülmények hatása
1/a) Ha a Piaci érték < Könyv szerinti érték >>> ÉV elszámolása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása (86) után új könyv szerinti érték

1/b) Ha a Piaci érték > új Könyvszerinti érték >>> ÉV visszaírása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolás előtti beszerzési értékig

2) Ha a Piaci érték > Könyv szerinti érték >>> Értékhelyesbítés (ÉH) LEHETŐSÉG

� Piaci értékig



Részesedések

PÉ meghatározása során figyelembe kell venni:

• a gazdasági társaság tartós piaci megítélését,

• a piaci megítélés tendenciáját,

• a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli
árfolyamát, annak tartós tendenciáját,

• a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget,

• a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt.

Külföldi pénzértékre szóló befektetésnél az üzleti év mérleg
fordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított Ft
értéken tartjuk nyilván.
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Részesedések fajtái – megítélésnél némi különbségek az információforrások 
tekintetében vannak:

� Tőzsdén jegyzett részesedések (részvények) 

� Tőzsdén kívül, elismert piacon forgalmazott részesedések

� Tőzsdén nem jegyzett, elismert piacon nem forgalmazott részesedések

� Részesedést értékelni a saját tőke/jegyzett tőke arány alapján a tulajdonos által
elfogadott beszámoló (esetleg közbenső mérleg) alapján lehet. Így a tárgyévi
beszámoló összeállítása során a kibocsátó tárgyévi beszámolója akkor használható
fel, ha azt a kibocsátó tulajdonosai a mérlegkészítés időpontjáig elfogadták.

� Devizás részesedésnél az ÉV összegét, illetve az ÉV visszaírását devizában kell
megállapítani >>> a nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva
elszámolni >>> utána kell a mérlegfordulónapi devizás átértékelés
árfolyamváltozását megállapítani.
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� Megelőző két üzleti éve mérlegének saját tőke/jegyzett tőke aránya
alacsonyabb mind a két évben a részesedés könyv szerinti értékénél.

Szabályok:

� Ha a kibocsátó saját tőkevesztése csak egy évben következett be,
bármekkora is a tőkevesztés, a tartósság feltétele önmagában nem
teljesül, ezért ebben az esetben nem lehet értékvesztést elszámolni.

� Ha a piaci érték csökkenése véglegesség válik (pl. a részesedésre a
mérlegkészítés időpontjáig opciós eladási szerződést kötöttek,
melyben az eladási ár alacsonyabb a könyv szerinti értéknél (le kell
értékelni a részesedést)

� Ha a kibocsátó a jegyzett tőkén felüli saját tőke (tőketartalék,
eredménytartalék) javára jegyzett tőkét szállít le, ezáltal a
tulajdonosnál a részesedés névértéke csökken, önmagában ez az
értékvesztés elszámolását nem alapozza meg.
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Készletek értékelése
‚+’ Kiinduló pont: bekerülési érték

‚-’  Üzemszerű működés – beszerzés és fogyás elszámolás

‚=’ Könyv szerinti érték

Piaci körülmények hatása
a) Ha a Piaci érték < Könyv szerinti érték >>> ÉV elszámolása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása (86) után új könyv szerinti érték

b) Ha a Piaci érték > új Könyvszerinti érték >>> ÉV visszaírása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása előtti értékig

� Egyedi készlethez kapcsolt nyilvántartás szükséges



Készletek értékelése

Vásárolt készletek esetén:

� Vásárolt készletek csökkenését
� egyedi bekerülési áron

� súlyozott átlagár – ezen belül időszak végi átlagár módszerével  

� súlyozott átlagár – ezen belül gördülő/csúsztatott végi átlagár módszerével  

� FIFO-módszerrel (first in – first out)

� Vásárolt készletek értékelési módszere 
� tényleges beszerzési áron való értékelés.

� elszámoló ár +/- árkülönbözet alapján

� fogyasztói ár – árrés alapján

� betétdíjas ár – árkülönbözet alapján

Saját termelésű készletek esetén:

� EÉ beszámolót készítő vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a 
saját termelésű készleteket (termék, szolgáltatás) a még várhatóan 
felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási 
áron értékeljék. (Szt. 98.§)

� Ehhez SZP-ban szabályozni kell:
� A módszer alkalmazásának tényét (választást)

� a kalkulációs egység meghatározása (mire kívánunk, mire kell 
önköltségszámítást végrehajtani – Pl: egy termék, egy termékcsoport, egy 
megrendelés, egy technológiai folyamat, stb.)

� Kalkulációs egység eladási ára, kalkulált haszna

� Várható költségek meghatározása

� A még várhatóan felmerülő költségek a teljesítési fok alapján arányosítással is 
meghatározhatóak. 



A kalkulált haszonnak fedezetet kell teremtenie:

• a termékhez, szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolható 
költségekre, azaz az un. üzemi és vállalati általános 
költségekre, 

• értékesítési költségekre, 

• a ráfordításokra (az egyéb és püi műveletek ráfordításai), ha 
azok meghaladják a bevételeket (az egyéb bevételeket, a 
pénzügyi műveletek bevételeit); 

• a társasági adófizetési kötelezettségre és 

• a nyereségre (adózott eredményre). 

BONYOLULT

KKV SZEKTORBAN NINCS ILYEN MÉLY KALKULÁCIÓ

Helyette gyakorlat: „Mennyi?” „Mennyi legyen?”

Készletek ÉV

ÉV elszámolásánál figyelembe kell venni még:

� Piaci árak alakulása

� Tartós (?), jelentős értelmezése - SZP

� a piaci érték véglegessé válik (következő év értékesítési árai, vagy a
mérlegkészítés időpontjáig tényleges értékesítés árai)

� Készlet jellegéből eredő egyéb tényezők:

� szállítási feltételek,

� szabványok előírásait,

� minőségi feltételeket,

� rendeltetésének nem felel meg,

� megrongálódott, stb.
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Készletek közé kötelező átminősíteni azokat a tárgyi eszközöket, 
amelyeket legalább egy évig nem használták

1. Tárgyi eszközre TF ÉCS elszámolás piaci értékig – TAO alap emelő 
tétel

2. Átminősítés készletek közé

3. Továbbiakban készletekre vonatkozó ÉV szabályok >>> tartós 
további csökkenés esetén ÉV elszámolása – nincs TAO alap 
növelési kötelezettség

Sorrend fontos!

Tao hatás!

Követelések értékelése
‚+’ Kiinduló pont: bekerülési érték (partnernél elismert kötelezettség)

‚-’  Üzemszerű működés – növekedés és csökkenés elszámolás

‚=’ Könyv szerinti érték

Egyedi partnerminősítés hatása (NEM KOROSÍTÁS!)
a) Ha a Piaci érték < Könyv szerinti érték >>> ÉV elszámolása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása (86) után új könyv szerinti érték

b) Ha a Piaci érték > új Könyvszerinti érték >>> ÉV visszaírása KÖTELEZŐ

� ÉV elszámolása előtti értékig

� Egyedi követelésekhez kapcsolt nyilvántartás szükséges

� Lehet kisösszegű követelésekre csoportos módszer 



Követelések értékvesztés elszámolása

� Egyedi minősítés (adóst kell minősíteni és nem a számlákat):
� mérlegkészítéskori információk alapján
� fizetési hajlandóság megítélése 
� fordulónapon fennálló, mérlegkészítésig be nem folyt követeléseknél
� korosítási listák problémája

� Tartós és jelentős meghatározása SZP-ban

� A kisösszegű követelések közé besorolt követelések esetében az ÉV megállapítása
a csoportba besorolt összes követelésre vonatkozik

� a csoport fizetőképességét, illetve fizetésképtelenségét kell minősíteni.

� becslési módszertant kell szabályozni. (Pl. megelőző x üzleti év kisösszegű
követeléseinek befolyási átlagszámai alapján ÉV képzése, illetve visszaírása.)

k él

Behajthatatlanság
Behajthatatlan követelés

(bizonylatoknak mérlegkészítés időpontjáig kell rendelkezésre állni)

� végrehajtás során nincs fedezet (végrehajtó nemleges jegyzőkönyve)

� a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett
(aláírt megállapodás)

� a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

� a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,



� eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési
meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek
nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével
(végrehajtás illetéke, fizetéses meghagyás illetéke, bírósági eljárás
illetéke ügyvédi díj, közjegyzői díj, végrehajtói díj) – kalkuláció
módszerét a SZP-ban rögzíteni kell

� az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és
a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel (cégkivonat,
visszajött levélküldemény)

� bíróság előtt érvényesíteni nem lehet (felszámolásnál,
kényszertörlésnél be nem jelentett követelés)

� a hatályos jogszabályok alapján elévült.

Társasági adóalap: utolsó két jogcím társasági adóalap növelőt tétel

Céltartalékok alkalmazása
‚+’ Képzés a jövőbeni eseményekre

‚-’  Feloldás a bekövetkezéskor vagy annak elmaradásakor

‚=’ Eredményre (ET) gyakorolt hatás

Egyedi minősítés alapján
a) Jövőbeni kötelezettségekre KÖTELEZŐ

� Adózás előtti eredmény terhére (86)

� „szükséges mértékben”

b) Várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre LEHET

� Adózás előtti eredmény terhére (86)

� „szükséges mértékben”



Kötelezettségekre …
� A múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, 

harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre 

� Különösen:

� a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, 

� a függő kötelezettséget, 

� a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, 

� a korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépő korhatár előtti ellátás, 

� a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, 

� a környezetvédelmi kötelezettséget], 

� Feltételek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak,

� összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, 

� azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Költségekre …

� Várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre 

� Különösen:

� a fenntartási, az átszervezési költségekre, (Pl. nagyjavítás)

� a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre). 

� A mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, 

� összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan 

� nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

� a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire 
nem képezhető.



Devizás tételek értékelése
Állományba vételnél alkalmazott eljárás >>> választott árfolyamon

� deviza vételi és eladási árfolyamának átlaga

� DE ha eredményre gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és 
valós összkép követelménye a választott árfolyam szerint történő értékelés 
mellett nem teljesülne, akkor 

� csak vételi

� csak eladási

� MNB

� Európai Központi Bank 

Kivételek a főszabálytól  - Csak eszköz aktiválásnál!!!

� valuta/deviza vásárlás, beváltás Ft-ért - tényleges átváltási árfolyama 

� bartel ügylet  - az első ügylet árfolyama

� követelés ellenében elfogadott váltó - könyv szerinti árfolyam

Állománycsökkenésnél alkalmazott eljárás >>>

� FIFO módszerrel

� átlagárfolyam szerint

� Mérlegértékelés – kötelező átértékelés minden devizás és deviza alapú tételre 
>>> összevont árfolyam átértékelési különbözet keletkezik



Az alapok …

T    Eszköz szla K

T Forrás szla K

2019.03.27. 55

Főszabály:
Eszköz oldalon (1-3 szlaoszt): 

aktiválás (növekedés) választott árfolyamon

kivezetés (csökkenés) könyv szerinti árfolyam

Forrás oldalon (4 szlaoszt): 

passziválás (növekedés) választott árfolyamon

kivezetés (csökkenés) könyv szerinti árfolyam

Eredmény oldalon (5-9 szlaoszt): 

elszámolás (növekedés) eszk/forr számlával 

megegyezően

Eszközök és kötelezettségek beazonosítása

Devizás tételek számviteli kezelése 

Év közben:Év közben:
Állományba vételkor (növekedés).Állományba vételkor (növekedés).ny (n ).
Állományból kivezetéskor (csökkenés).ÁlÁllománybó

Év végén: 
ból kivezetéskor (csökkenés).bó

N i n c s   é r t é k e l é s.

Év közben:
Állományba vételkor (növekedés).
Állományból kivezetéskor (csökkenés).

Év végén: Mérlegértékelés.

Mérleghez kapcsolódó Eredménykimutatáshoz  kapcsolódó

Eszközök Források

Kötelezettségek
hátrasorolt
hosszú
rövid

Vevőtől kapott elől.
Passzív időbeli elh.

Pénzeszközök
Követelések
Értékpapírok és

részesedések   
Devizában adott elől.
Aktív időbeli elhat.

Felmerült költségek

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi  ráfordít.

Rendkívüli  ráfordít.

RáfordításokRáfordítások
(Költségek)

Árbevételek

Egyéb bevételek

Pénzügyi  bevételek

Rendkívüli  bevét.

Bevételek

Forrás: Dr. Roth József



Devizás tételek kötelező átértékelése

Mire vonatkozik:

� Részesedés, értékpapír, követelések és ezek ÉV 
� Pénzeszközök
� Időbeli elhatárolások
� Kötelezettségek
Nem vonatkozik (mindig a beszámoló pénznemében)
� Saját tőke,
� Immateriális javak, tárgyi eszközök,
� Készletek

KÖTELEZŐ
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Átértékelés módszere:

� Egyedi értékelés

� Vevő-szállítói számlákat is egyedileg kell értékelni, összevont értékelés nem
alkalmazható

� Értékvesztést is át kell értékelni

� Ha az összevont átértékelési egyenleg veszteség, akkor

forgóeszközhitel és beruházási hitel árfolyamvesztesége saját döntés alapján
elhatárolható, ha:

� devizakészlettel nem fedezett és

� árfolyamnyereséggel nem ellentételezett

Ha elhatárolásra kerül az árfolyamveszteség

� Kötelező céltartalékot képezni (arányszám hitelfelvételtől eltelt időtartam vagy
beruházás aktiválástól eltelt időtartam/hitel teljes futamidő)

� Kötelező eredménytartalékból lekötött tartalék képzése (elhatárolt
árfolyamveszteség és a céltartalék különbözetében)
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Összefoglalás

ÓVATOSSÁG ELVE ALAPJÁN

� Alapfeltétel: tartósan és jelentősen (SZP) változott az érték

� Lefelé értékelés KÖTELEZŐ
� ÉCS (TSZ ÉS TF) – tárgyi eszközök, immateriális javak

� ÉV – befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, Aie.

� Felfelé értékelés KORLÁTOZOTT LEHETŐSÉG
� Csak vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (beruházás 

kivételével), tulajdonosi részesedés

� Nincs eredményhatás

Köszönöm a figyelmet!

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

www.stallum.hu


