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BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Közös ismérv: tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozás érdekeit.

Immateriális javak:

Nem anyagi eszközök, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják a 

vállalkozás

érdekeit



Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, 

üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül 

vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal 

fektetett be más

vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott 

tartós jövedelemre tegyen

szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési 

lehetőséget érjen el. 



TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ingatlan

Rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden 

olyan anyagi eszköz,

amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.

à földterület, telek, telkesítés, épület, épületrész, egyéb 

építmény

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Rendeltetésszerűen használatba vett, 

üzembe helyezett, a vállalkozó 

tevékenységét

közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi

berendezések, egyéb gépek, berendezések,

műszerek és szerszámok, szállítóeszközök, 

hírközlő berendezések, számítástechnikai

eszközök.



Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a 

műszaki berendezések,

gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek,

amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják.

à egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek,

az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, 

üzemkörön kívüli berendezések

A fenti kettő Besorolás különös jelentősége:

- beszámoló információtartalma

- adókapcsolatok (egyes kedvezmények)



Tenyészállatok

Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, tartás során 

leválasztható terméket termelnek

(szaporulat, stb.) vagy az egyéb hasznosítás biztosítja a 

tartási költségek megtérülését.

Figyelem! A tartósság ebben az esetben másodlagos!

Beruházások, felújítások

Rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem 

helyezett, a tárgyi eszközök

bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, 

előbbi tárgyi eszközökön végzett

bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, 

élettartam-növeléssel, felújítással

összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési 
értékét.



Beruházásokra adott előlegek

A beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást 

végző vállalkozónak,

az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 

eladójának ilyen címen átutalt

- a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi 

adót nem tartalmazó - összeget.

Tartalmában követelés, besorolása rendeltetése szerint, 
nem feltétel a tartósság!

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

à ld. későbbTárgyi eszközök 
értékhelyesbítése
à ld. később, az értékelésnél, az értékelésnél



TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

Értékelési alapelv: „aktualizált bekerülési érték”

à történeti elvű értékelés, (historic value)

Lényege:

Kiindulunk a bekerülési értékből (beszerzési árból), és azt 

módosítjuk az elhasználódásnak, avulásnak, esetleges 

káreseményeknek megfelelően.

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK:

Az üzembehelyezésig felmerült minden felmerülő 

ráfordítást

tartalmazza, beszerzési ár, szállítási költség, stb.



TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS:

Az üzembehelyezéskor megtervezett avulás, 

elhasználódás

értéke, ahogy átadja az eszköz értékét a 

tevékenységnek.

TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS:

A váratlan események miatt bekövetkező 

értékcsökkenés.

Kötelező elszámolni, az óvatosság elvének 

megfelelően.



TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA:

A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza

lehet írni, ha annak okai már nem állnak fenn.

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)



A bekerülési értéket növeli… A bekerülési értéket csökkenti…

+ Számlázott beszerzési ár – Engedmény

+ Nem levonható ÁFA – Próbagyártás során létrejött, 

_________értékesíthető készlet értéke

+ Szállítás, rakodás költsége – Kapott kamat csökkent, de 

_________max. a fizetett kamatig

+ Vámterhek – Devizás hitel 

_________árfolyamnyeresége

+ Illetékek, közjegyzői, ügyvédi 

_________díjak

+ Az aktiválásig fizetett (vagy járó!) 

_________biztosítási díj

+ Az aktiválásig fizetett (vagy járó!) 

_____beruházási hitelkamat, hitel egyéb 

költségei

+ Beruházáshoz kapcsolódó devizás 

_________hitel árfolyamvesztesége

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TARTALMA
Az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható 
tételek összege

Példa:

Gépbeszerzés 2017.10.01-én, számlázott ár: 1500 eFt + ÁFA

Engedmény: 10%

Szállítás, rakodás költsége: 200 eFt + ÁFA

A gépre 2017.10.15-én megkötött biztosítási díj

két hónapra 100 eFt + ÁFA

Üzembe helyezés költsége 50 eFt + ÁFA

Üzembe helyezés november 15-én.



Megoldás:

Beszerzési ár 1 500 eFt

– Engedmény – 150 eFt

+ Szállítás, rakodás 200 eFt

+ Üzembe helyezés költsége 50 eFt

+ Arányos biztosítási díj 50 eFt

= BEKERÜLÉSI ÉRTÉK 1 650 eFt

KÖNYVELÉS ÉS BIZONYLATA

• A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK KÖNYVELÉSE

• T 16 Befejezetlen beruházások 

– K 45/38 Szállítók/Bank/Pénztár

BIZONYLATA: számla, vámhatározat, adóhatározat, bankkivonat, 
pénztár kiadási bizonylat, vegyes feladási bizonylat (arányos 
biztosítás, arányos kamat, árfolyamkülönbözet)



• AZ AKTIVÁLÁS KÖNYVELÉSE

• T 12-15 Tárgyi eszközök 

– K 16 Befejezetlen beruházások

BIZONYLATA: üzembehelyezési okmány, jegyzőkönyv, 
állományba vételi bizonylat

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TARTALMA

Terv szerinti értékcsökkenés fogalma:

Az eszköz a használat során elhasználódik, avul, értéke csökken.

à összemérés elve: amíg az eszközt használjuk, fokozatosan számoljuk 

el költségként az értékcsökkenést. A bevételeknek és a költségeknek 

ahhoz az időszakhoz kell tartozniuk, amikor azok gazdaságilag 

felmerültek.

(Felosztjuk a bekövetkező elhasználódást a használat éveire.)



Hasznos élettartam: az az időszak, ami alatt a tárgyi eszköz a 

vállalkozás érdekeit szolgálja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az 

üzembe helyezés időpontjában meghatározott, a hasznos 

élettartam végén várhatóan realizálható értéke.

Értékcsökkenés módszere: milyen módszerrel kívánja a 
vállalkozás az értékcsökkenést elszámolni.

Terv szerinti értékcsökkenés fogalma:

Az eszköz a használat során elhasználódik, avul, értéke csökken.

à összemérés elve: amíg az eszközt használjuk, fokozatosan 

számoljuk el költségként az értékcsökkenést. A bevételeknek és 

a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell tartozniuk, amikor azok 

gazdaságilag felmerültek.

(Felosztjuk a bekövetkező elhasználódást a használat éveire.)



Hasznos élettartam: az az időszak, ami alatt a tárgyi eszköz a 

vállalkozás érdekeit szolgálja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe 

helyezés időpontjában meghatározott, a hasznos élettartam végén 

várhatóan realizálható értéke.

Értékcsökkenés módszere: milyen módszerrel kívánja a vállalkozás 
az értékcsökkenést elszámolni.



TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

Tegyük fel, hogy veszünk egy új autót. Az autó értéke 6 900 ezer forint. Az autó 

üzembe helyezéséhez forgalomba helyezési illetéket kell fizetni 80 ezer forintot, 

valamint az üzembehelyezéssel további 20 ezer forint kiadás merül fel.

Ezzel az autó bekerülési értéke 7 millió forint.

Üzembehelyezéskor meghatározzuk, hány évig akarjuk használni, és a 

használat végén várhatóan mennyit fog érni.

àhasználati idő legyen 5 év, a használati idő végén az autó értéke 4 

millió.

àértékcsökkenés módja: lineáris



TERV SZERINTI ÉCS. ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJAI 

• Lineáris leírás

• Szorzószámos módszer

• Évek szám, összege módszer

• Degresszív módszer

• Teljesítményarányos módszer

• Abszolút összegű módszer



Terven felüli értékcsökkenés

• ha az adott eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen 

magasabb, mint a mérlegkészítéskori piaci értéke

• ha tárgyi eszköz feleslegessé vált (profilváltás)

• megrongálódott (káresemény érte)

megsemmisült, ha a tárgyi eszközt leltárhiányként mutatják ki

KÖNYVELÉS ÉS BIZONYLATA

• TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS  KÖNYVELÉSE

• T 57 Terv szerinti értékcsökkenési leírás

–K 12-15 Terv szerinti értékcsökkenés

BIZONYLATA: tárgyi eszköz karton, vegyes feladási 

bizonylat (écs. összesítő lap)



• TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS  KÖNYVELÉSE

• T 86 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése 

– K 12-15 Terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

BIZONYLATA: vegyes feladási bizonylat

ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGVÁLTOZTATÁSA

• HA

• a bekerülési értékben

• a várható maradványértékben

• a hasznos élettartamban

jelentős és lényeges változások következtek be a tervezett 
állapothoz képest (kiegészítő melléklet)



JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS

• zavartalan, biztonságos, folyamatos üzemeléshez szükséges

• tervszerű megelőző karbantartás

• nagyjavítás

• rendeltetésszerű használatot biztosító javítás, karbantartás

állagmegóvás

FELÚJÍTÁS

Eredeti állag visszaállítását eredményező 

tevékenység, mellyel az adott eszköz:

• élettartama megnövekszik

• eredeti műszaki állapota, teljesítménye visszaáll 

• használata jelentősen javul

• által előállított termékek minősége javul

Korszerűsítés 



TÁRGYI ESZKÖZ ÁLLOMÁNYNÖVEKEDÉSI JOGCÍMEI

Megnevezés Esemény jellege Eredménykategória

Vásárlás Alapvető –

Apportként  átvétel Alapvető –

Saját előállítás Összetett Üzemi

Átsorolás készletből Alapvető –

Felújítás A/Ö -/Üzemi

Követelés fejében átvétel Alapvető –

Terven felüli écs. visszaírás Összetett Egyéb

Többlet Összetett Egyéb

Térítés nélküli átvétel Összetett Egyéb

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSI JOGCÍMEI

Megnevezés Esemény jellege Eredménykategória

Értékesítés Összetett Egyéb

Terv szerinti értékcsökkenés Összetett Üzemi

Terven felüli értékcsökkenés Összetett Egyéb

Hiány Összetett Egyéb ráfordítás

Selejtezés Összetett Egyéb ráfordítás

Apportként átadás Összetett Egyéb ráfordítás

Térítés nélküli átadás Összetett Egyéb ráfordítás

Átsorolás készletbe Alapvető –

Kötelezettség fejében átadás Alapvető –



BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK ÉRTÉKE

Évvégi érték megállapítása ingatlannál:

• közvetlen önköltséggel (Szv. 51. §)

• utókalkuláció módszerével

• norma szerinti közvetlen önköltséggel

Építési-szerelési munkáknál:

• tételes felmérés alapján

• teljesítési fok alapján

SZÁMVITELI POLITIKÁBAN FOGLALTAK 

MEGVALÓSÍTÁSA

• Eszközök és források értékelési szabályzata

• Önköltségszámítás rendjére vonatkozó 

belső szabályzat

Cél: információigény kielégítése

à külső és belső érintettek



Külső érintettek

Tulajdonosok, befektetők

Hitelezők

Közvélemény

Hatóságok

Piaci partnerek

Kormányzati, költségvetési szervezetek

Belső érintettek:

• munkavállalók

• vállalatvezetők

• érdekképviselet



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Vágyi Ferenc Róbert


