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Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó számviteli-politikai döntéseket, valamint azok gyakorlati 
végrehajtását szolgáló értékelési módokat és eljárásokat jelen Értékelési Szabályzat foglalja össze. 
 

1.Az értékelés általános szabályai 

 
Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a 

meghatározását jelenti. Az eszközök és a források könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott érték 
meghatározása is e fogalomkörbe tartozik, hiszen az év végi értékelésnek ez a kiinduló alapja. 

Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az 
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának 
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a 
változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás 
állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat 
a kiegészítő mellékletben részletezni kell. 
 

Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, egyedenként 

értékelni kell a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint.  
 
A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek körültekintően elvégzett értékelése 

során figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg 
fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. 
 

2. Az eszközök értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az 
alkalmazott leírásokkal, 
 

2.1 Általános értékelési szabályok 
 

2.1.1. Az eszközök bekerülési értéke 
 
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 a közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó 
adókat, és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában. 
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi – az előzőekben felsoroltakon túlmenően – az eszköz 
beszerzéséhez szorosan kapcsolódó 

a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], 
b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 
c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 
d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj), 
e) a vásárolt vételi opció díja  

A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 
továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen 
kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét. 
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2.1.2. Az eszközök értékcsökkenése: 
(a speciális szabályok az adott eszközcsoportoknál vannak leírva) 
 
Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel 
csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben 
ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. 
 
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy 
teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. 

a) hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai 
elhasználódás (műszakok száma, tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), 
erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos 
jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja, vagy 

b) hasznos élettartam az a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény vagy egyéb 
egységszám figyelembevételével meghatározott időszak, amely időszak alatt a gazdálkodó az előbbieket 
várhatóan elő tudja állítani az amortizálható eszköz felhasználásával. 
 

Alkalmazott leírási módszer 

 

a)Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított 
arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi 
avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, 
és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az 
üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezést dokumentálni kell. 
 

2.2. Befektetett eszközök értékelése 
 

2.2.1. Immateriális javak 
 
Az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és 
terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt 
összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott előleget az átutalt (megfizetett, 
kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, 
illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv 
szerinti értékén kell kimutatni. 
 

2.2.2. Tárgyi eszközök 

 
A tárgyi eszközt, tenyészállatot és beruházást a bekerülési értékének az elszámolt terv szerinti és terven 
felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével 
növelt könyv szerinti értékén, a beruházásokra adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a 
levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már 
elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén 
kell kimutatni. 
 
Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az 
épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény 
rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá 
a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a 
telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni 
(az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a 
megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. 
Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott 
beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz 
bekerülési (beszerzési) értékének minősül. 
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Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése 
esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén 
fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. 
 
A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges - és a tárgyi 
eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék 
alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön 
számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő. 

 
A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi 
eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével 
összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 
helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén az 
önköltség aktivált értékét is). 
A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka, 
továbbá az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértékét, illetve saját 
vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni. 
 
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes 
hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a 
régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.  
Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat 
során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre 
nő.  
 

 

2.3. Forgóeszközök értékelése 
 

2.3.1. Készletek értékelése 
 
Amennyiben az Egyesület adott évben vásárolt készlettel rendelkezik, arról mennyiségi és értékbeni 
nyilvántartást nem vezet év közben, csak december 31.-én értékeli azt a leltár felvétel alapján.  
 

2.3.2. Követelések értékelése 

 
A követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a 
pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) - függetlenül attól, hogy az a 
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert 
összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével 
növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
 
A mérlegben a követelés fedezetére kapott váltót a leszámítolásig, az átruházásig, a pénzügyi rendezésig 
a követelés szerinti elfogadott, elismert értékén, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett és az 
értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. 
A mérlegben az egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken, illetve a már 
elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken 
kell kimutatni. 
 
A mérlegben a követelést a könyv szerinti értéken addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb 
módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték, váltóval ki nem 
egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. 
A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészében behajthatatlan 
követelést - devizakövetelés esetén a devizajogszabályok előírásainak megtartásával - legkésőbb a 
mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év 
hitelezési veszteségeként le kell írni. 
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A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés 
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal 
szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli 
elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés 
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés 
várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet 
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 e Ft-ot. 
 

2.3.3. Pénzeszközök értékelése 
 
A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő 
forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forintértékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a 
kapott csekkek értékét kell kimutatni. 
A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett 
forintbetét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező 
értékének átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi 
hitelintézetben helyezték el. 
 

3. A források értékelése 

 
A saját tőkét, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. 

 

3.1. Kötelezettségek értékelése 
 
A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott előleget az 
átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az 
előleg visszautalásáig, illetve egyéb bevételkénti elszámolásáig. 
 
Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó 

a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben, 
b) devizában teljesítendő kötelezettséget - kivéve, ha az ellenérték kiegyenlítése exportáruval történik - 

az elismert, számlázott devizaösszegnek a forintra átszámított összegében kell a mérlegben kimutatni 
mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári Törvénykönyv szerinti 
beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott bevételként el nem számolták. 
 
A pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség összegét a megfizetett lízingdíjnak a lízingszerződésben 
meghatározott törlesztés összegével csökkentetten kell a mérlegbe beállítani. Az ilyen címen felvett 
kötelezettség összege nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel kapcsolatosan fizetendő kamat 
összegét. 
A forintban fennálló váltótartozásokat a fizetendő forintösszegben, a devizában fennálló váltótartozásokat a 
devizaösszegnek a forintra átszámított összegében kell a kimutatni. 
 
 
 
 
 
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok 
vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások 
függvényében, de legalább évente történik. 
 


