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ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 
 
A számviteli politika keretében kell elkészíteni az eszközök és források értékelési szabályzatát, 
melyet a Számviteli törvény – továbbiakban Sztv. – 14. § (5) bekezdése alapján kell 
elkészíteni. 
Az értékelésnél a szövetség esetleges vállalkozási tevékenysége folytatásának az elvéből kell 
kiindulni. 
Az előző évi mérlegkészítési elvtől csak akkor szabad eltérni, ha a változást előkészítő 
tényezők tartósan – legalább egy éven túl – tartósnak vagy állandónak bizonyulnak. Ezeket a 
változásokat a kiegészítő mellékletben indokolni kell. 
Az eszközök, és források értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, 
mely a mérleg fordulónapjáig vagy a mérlegkészítés napjáig a vállalkozás számára ismertté 
vált. 

Eszközök 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

I.   Immateriális javak 
    1. Vagyoni értékű jogok 
    2. Üzleti vagy cégérték 
    3. Szellemi termékek 
    4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
    5. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 
    6. Immateriális javak értékhelyesbítése 
      
II.   Tárgyi eszközök 
    1. Ingatlanok 
    2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
    3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
    4. Beruházások 
    5. Beruházásra adott előlegek 
    6. Tárgyi eszközök helyesbítése 
      
III.   Befektetett pénzügyi eszközök 
    1. Részesedések 
    2. Értékpapírok 
    3. Adott kölcsönök 
    4. Hosszú lejáratú bankbetétek 
    5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

B. FORGÓESZKÖZÖK 

I.   Készletek 
    1. Anyagok 
    2. Áruk 
    3. Készletekre adott előlegek 
    4. Állatok 
    5. Befejezetlen termelés és félkész termékek 



    6. Késztermékek 
      
II.   Követelések 
    1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
    2. Váltókövetelések 
    3. Alapítókkal szembeni követelések 
    4. Egyéb követelések 
      
III.   Értékpapírok 
    1. Eladásra vásárolt kötvények 
    2. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények 
    3. Egyéb értékpapírok 
      
IV.   Pénzeszközök 
    1. Pénztár, csekk 
    2. Bankbetétek 

Aktív időbeli elhatárolások: 

Források 

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségeken kell 
értékelni, csökkentve az alkalmazott leírásokkal. A beszerzési költség részét képezi: az eszköz 
beszerzéséhez kapcsolódó vagyonszerzési illeték, az előzetesen felszámított, le nem vonható 
általános forgalmi adó összege, továbbá az igénybe vett hitel, kölcsön felvétele előtt üzleti 
bankgarancia díja, a szerződésben meghatározott kezelési költség, rendelkezésre tartási 
jutalék, a szerződés közjegyzői hitelesítési díja is. 

– Az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a 
mérlegbe felvenni. 

1. A szövetség jogosult vállalkozási tevékenységet közvetlenül és közvetett módon 
tartósan szolgáló vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket és 
befektetett pénzügyi eszközöket évenként december 31-i fordulónappal piaci értékükön 
értékelni, amennyiben ilyen tevékenységet folytat. 

2. Az évenkénti értékelésnél egyedi eszközönként meg kell állapítani 

  a)  egyedi eszköz december 31-i fordulónappal meghatározott piaci értékét, 
  b) az egyedi eszköz – e törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, 

értékvesztéssel csökkentett értékét (könyv szerinti nettó érték), 
  c) a fenti értékek különbözeteként az egyedi eszköz értékhelyesbítését. 

3. Ha az értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több mint a könyv szerinti nettó 
értéke, akkor a különbözetet a mérlegben az eszközök között „Értékhelyesbítés”-ként a 
saját tőkén belül „Értékelési tartalék”-ként kell kimutatni. 

4. Ha a piaci érték kevesebb, mint a könyv szerinti nettó értéke, akkor az így mutatkozó 
különbözetet kell figyelembe venni. 

5. Az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 



6. Az egyedi eszközönként megállapított értékhelyesbítések tárgyévi és előző évi 
összegeinek leltárral alátámasztott különbsége 

  a) növeli az értékelési tartalékot, ha a tárgyévi értékhelyesbítés meghaladja az 
előző évit, 

  b) csökkenti az értékelési tartalékot, ha a tárgyévi értékhelyesbítés kevesebb az 
előző évinél, legfeljebb az előző évi értékhelyesbítés összegéig. 

7. Az egyedi eszköznek a könyvekből való kivezetésekor a hozzákapcsolódó, elkülönítetten 
nyilvántartott értékhelyesbítését is ki kell vezetni az értékelési tartalékkal szemben. 

8. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, 
növekedését, csökkenését, záró értékét, legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, 
ingatlanok, továbbá műszaki berendezések, gépek, járművek, valamint egyéb 
berendezések, felszerelések, járművek, részesedések, a devizában adott kölcsönök, a 
devizában elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek szerinti részletezésben. 

A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelésnél alkalmazott elveit 
és módszereit. 

A mérlegben szereplő források értékelése: 

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

2. A külföldi vevőtől valutában, devizában kapott és még a külföldi vevővel el nem számolt 
előlegek forintértékét a devizaműveletek végzésére felhatalmazott – az adott ügyletet 
lebonyolító – pénzintézet által meghirdetett, a szerződés szerinti teljesítés napjára 
vonatkozó devizavételi árfolyam alapján kell meghatározni. 

3. Ha külföldi pénzértékre szóló tartozás törlesztése (pénzügyi rendezése) a mérlegkészítés 
időpontjáig nem történt, és a deviza-eladási árfolyam emelkedett, a külföldi pénzértékre 
szóló tartozást a devizaműveletek végzésére felhatalmazott – az adott ügyfél 
devizaműveleteit lebonyolító – pénzintézet által meghirdetett, az év utolsó napjára 
vonatkozó deviza-eladási árfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben 
szerepeltetni. 

Ha a kötelezettségként visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, a visszafizetendő 
összeget a mérlegben az egyéb kötelezettségek vagy váltótartozások között kell kimutatni a 
kötelezettség visszafizetésének időpontjáig, és a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

A különbözet az aktív időbeli elhatárolások között állományba veendő. 

A forrásokat általában könyv szerinti értéken kell értékelni. Kivétel: a valutában, devizában a 
külföldi vevőtől kapott előleg, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség, továbbá az a rövid 
lejáratú kötelezettség, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb, mint a kapott összeg. 

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket, tartozásokat a szerződés szerinti teljesítéskor 
érvényes deviza-eladási árfolyamon kell értékelni. 

 Budapest, 2004. február 08. 

 

        Berzsenyi László elnök 


