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I. Általános értékelési előírások 

 
A számviteli törvény szerint az értékelésnél a számviteli alapelvek közül, a vállalkozás 
folytatásának elvéből, az egyedi értékelés, illetve az óvatosság alapelveiből kell kiindulni. 
A vállalkozás folytatásának elve, a költségvetési intézményeknél sajátosan érvényesül. A 
költségvetési évben bekövetkezett  szervezeti és feladat- változások számbavételével kell  a 
költségvetési beszámolót elkészíteni és a beszámoló adatira alapozva kell a következő évi 
költségvetést összeállítani. 
A tevékenység folytatásának elve feltételezi a folytonosságot, amelynek az eszközök értékelésében 
úgy kell érvényesülnie, hogy az előző évi értékelési elvet a következő évben is fenn kell tartani, azt 
megváltoztatni csak akkor lehet, ha a változást előidéző tényezők tartósan – legalább 1 éven túl – 
fennállnak. 
Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg 
kell rögzíteni és értékelni. Ez azt jelenti, hogy:  

- az egyedi értékelést folyamatosan, a könyvvezetés során is el kell végezni, 
- a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érintő és a mérlegkészítés időpontjáig 

ismertté vált értékcsökkenést, értékvesztést, terven felüli értékcsökkenést (utóbbiak 
visszaírását) a mérlegben kimutatott tőkeváltozás számlán kell rögzíteni, 
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- az értékelést a múltbeli adatok alapján kell elvégezni: az eszközök nyilvántartási értékét 
nem lehet magasabban megállapítani azok beszerzési értékénél, ill. előállítási költségénél, 

- a beszámolóban a tényleges vagyoni értéket szabad kimutatni. 
Az óvatosság elvét sajátosan kell értelmezni a vállalkozási tevékenység során keletkező eredmény 
meghatározásakor. Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
A lényegesség elvét a szabályzat kialakításánál a számviteli politikával összhangban  kell értelmezni. 
 

II. Az eszközök értékelésére vonatkozó közös szabályok 
 
Az eszközök és források értékelésével kapcsolatos azon  előírások, amelyek több eszközcsoportra 
általánosan érvényesek: 
  
Bekerülési (beszerzési) ár: 
 az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba 
történt 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, a bizományi díjat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja 
magában.  
 
Vételár:  
- a belföldi szállítónak a megrendelés szerinti termék szállításáért, ill. a szolgáltatás nyújtásáért 
számlázott és az intézmény által elfogadott és kiegyenlített forintérték, 
- a  külföldi szállítónak a megrendelés szerinti importtermékért, import szolgáltatásért devizában, 
valutában történő kiegyenlítéskor, a számla szerinti devizának, valutának az import beszerzéskor, 
az import szolgáltatás igénybevételekor érvényes, a devizaműveletek végzésére felhatalmazott 
pénzintézet által meghirdetett deviza –valuta eladási árfolyamon átszámított forint érték. 
 
Szállítási és rakodási költségek: 
Hozzárendelhető a szállítási és rakodási költség a beszerzési árhoz, ha az adott eszköz beszerzése, 
raktárba, telephelyre történő beszállítása során merült fel, 
vagy ha az egyes eszközök között a szállítási és rakodási költséget befolyásoló műszaki 
paraméterek (pl. súly, vagy térfogat) arányában egyértelműen és megnyugtató módon 
megosztható. 
 
Alapozási szerelési költségek: 
a tárgyi eszközök üzembe helyezéséhez, rendeltetésszerű használatba vételéhez nélkülözhetetlen 
alapozási és szerelési munkák. Ezek általában építőipari (esetenként ipari) szolgáltatások, de 
költségei a lealapozott, beszerelt tárgyi eszközök bruttó értékét növelik. 
Itt az egyedi tárgyi eszközökhöz való hozzárendelés egyértelmű. 
 
A beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak:  
általában bizományos által leszámlázott összegben a tárgyi eszköz bruttó értékében figyelembe 
vehetők. 
Amennyiben a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, bizományi díjak több eszköz 
beszerzéséhez kapcsolódnak, a számlázott összegnek az egyes eszközök közötti felosztását 
megfelelő mutatók, jellemzők segítségével kell elvégezni. Megfelelő vetítési alap lehet az egyes 
eszközök beszerzési értéke is. 
 
A beszerzéshez kapcsolódó adók, vámköltségek: 
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Amennyiben a beszerzéshez kapcsolódóan fogyasztási adót kell fizetni, akkor a fizetendő adó 
összegével az eszköz beszerzési árát növelni kell. 
A vámköltség a vámot, a vámpótlékot és a vámkezelési díjat foglalja magában. 
A kiszabott vámot a vámhatóság írásbeli határozatban közli. A vámösszeg ezen határozat alapján 
az eszközhöz hozzárendelhető a vámösszeget a vám megfizetésekor kell elszámolni.  
A beszerzési ár részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó:  

- fizetett illetékek (import beszerzések utáni statisztikai illeték, vagyonszerzési illetékek),  
- a jogszabályon alapuló hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, 
- az egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díjak (környezetvédelmi termékdíj, 

szakértői díj, stb.), 
- a részben, vagy egészben le nem vonható előzetesen felszámított áfa. 

Az import beszerzés utáni statisztikai illeték, vagyonszerzési illeték, valamint a különféle hatósági 
és egyéb jogszabályon alapuló szolgáltatási eljárási díjak, a ténylegesen megfizetett összegben 
képezi a beszerzési ár részét. 
 
Az általános forgalmi adóval (továbbiakban: áfa) kapcsolatos szabályok: 
A Hivatal a tárgyi eszköz beszerzésnél az előzetesen felszámított áfá-t abban az esetben kell 
beszámítani a beszerzési árba, ha a beszerzett, létesített tárgyi eszközt kizárólag tárgyi adómentes 
tevékenységhez használja, illetve ha a forgalmi adó rendszerében az Hivatal az alanyi mentességet 
választotta. 
Abban az esetben ha a Hivatal a levonható és a le nem vonható áfa összegét az arányosítás 
módszerével állapítja meg a le nem vonható áfa akkor képezi a beszerzési ár részét, ha a le nem 
vonható rész közvetlen kapcsolata a tárgyi eszközzel bizonylattal alátámasztott. 
 
Nem képezi az áfa a beszerzési ár részét: 

- adóalany intézménynél az adóköteles tevékenységhez beszerzett eszköz estében 
- az arányosításba bevont eszközök esetében, ha a tárgyi eszköz és a le nem vonható áfa 

összegét közvetlenül bizonylattal nem lehet alátámasztani és így nem valósul meg az 
„egyedileg hozzákapcsolható” kifejezés. 

Az utólagosan kapott engedmények, számlázott felárak is a beszerzési ár részét képezik. Ezeket a 
helyesbítés időpontjában az erről készült számla szerint kell módosító tételként figyelembe venni. 
A beszerzési ár részének kell tekinteni a beszerzéshez előállításhoz közvetlenül kapcsolódóan – 
ahol erre jogszabályi lehetőség van – az igénybe vett hitel, kölcsön  

– felvétele előtt fizetett  – a felvételért előírt- bankgarancia díját, 
– a szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költséget, 

folyósítási jutalékot, a hitel igénybevételéig felszámított tartási jutalékot,  
– a szerződés közjegyzői hitelesítésének díját, 
– az üzembe helyezésig, a raktárba történt beszállításig felmerült kamatot, 
– a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díjat. 

Ugyancsak a beszerzési ár része a tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű 
használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési árban érvényesített értéke. 
A tárgyi eszköz beszerzési árában érvényesített tartalék alkatrészek és tartozékok elhasználódása, 
ill. felhasználása esetén a pótlásra beszerzett eszköz beszerzési értékét, már fenntartási kiadásként 
kell elszámolni. 
  
Előállítási  költség részét képező tételek: 

- eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása (felújítása) során közvetlenül felmerült, 

- az előállítással bizonyíthatóan ( a könyvviteli bizonylatok alapján) szoros kapcsolatban 
volt, 
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- az eszközre (termékre) megfelelő mutatók jellemzők segítségével elszámolhatók. 
Az eszközöket a beszerzési árnál ill. az előállítási költségnél magasabb értéken nem szabad a 
mérlegbe felvenni. 
A térítésmentesen átvett eszközöket az átadó által közölt nyilvántartási értéken (bruttó érték és az 
addig elszámolt értékcsökkenés különbsége = nettó érték), ennek hiányában forgalmi (piaci) 
értéken kell a számvitelben ill. a mérlegben kimutatni. 
 A mérlegben kimutatott értékeket leltárral kell alátámasztani. A leltározás végrehajtására 
vonatkozó konkrét szabályokat az intézmény „leltározási és leltárkészítési szabályzat„ – a 
tartalmazza. 
 

III. Értékelési Szabályok 
 

A)  Eszközök értékelési szabályai 
 

1.  Befektetett eszközök értékcsökkenése 
 
A befektetett eszközök mérlegben kimutatott értékének meghatározásához a főkönyvi számlákon 
kimutatott bruttó értékből le kell vonni az év végéig elszámolt értékcsökkenés összegét. 
Az éves értékcsökkenést a bruttó beszerzési, vagy az előállítási érték alapján a következő leírási 
kulcsokkal kell meghatározni: 
- vagyoni értékű jogok   16%, 
- szellemi termékek   33% 
- egyéb immateriális javak  20% 
- épületek      2% 
- építmények       3% 
- gépek berendezések felsz.   14,5%, kivéve: 
- számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök  33%, 
- járművek    20% 
 
Nem számolható el értékcsökkenés a földterületre, a telekre, a képzőművészeti alkotás, a 
műemlékkel rendelkező hangszer bruttó értéke után, az üzembe nem helyezett beruházás és a 
már teljesen leírt immateriális javak, tárgyi eszközök után. Az értékcsökkenést negyedévente 
egyszer, a meglévő állomány alapján kell az előzőekben ismertetett leírási kulcsok alkalmazásával 
elszámolni. 
 
1.1. Az immateriális javak értékelése 
Az immateriális javakat kizárólag értékben lehet nyilvántartani, tehát a bekerülési összeg 
nagyságától függetlenül ezen eszközcsoport  esetében nem alkalmazható az egyösszegű 
költségként való elszámolás. 
 A bruttó érték meghatározásához az egyes eszközcsoportoknál a következőket kell figyelembe 
venni: 

- vagyoni értékű jogok esetében: a  használati jog megszerzéséért fizetett ellenérték, 
- a szellemi termékeknél: a beszerzési ár. 

 
1.2. A tárgyi eszközök értékelése 
A tárgyi eszközök beszerzési, ill. előállítási értékének megállapításánál, a közös szabályokban 
meghatározottakat kell figyelembe venni. Ezen kívül a tárgyi eszközök értékét növelő beszerzési 
költségként kell kimutatni a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az 
elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitása, pontossága), helyreállítását szolágáló 
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felújítási munka költségeit is (kivéve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos 
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka költségeit).  
 
A költségvetési szerv bérelhet is bizonyos eszközöket, ingatlanokat, stb. Ezek a Hivatal 
szempontjából idegen tulajdonú eszközök, amelyeket csak a nullás számlaosztályban mutathat ki. 
A bérelt eszközökön bármilyen felújítási, beruházási munka csak a bérbeadóval történt 
megállapodás alapján végezhető.  
 
Az Hivatal az 100.000 Ft. alatti kisértékű tárgyi eszköznek minősített eszközök értékét, a 
beszerzéskor egy összegben elszámolhatják kiadásként. A továbbiakban ezen eszközöket már 
csak mennyiségben kell nyilvántartani. Az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerűen használatba 
nem vett tárgyi eszközöket a beruházások között kell kimutatni, a beruházások után 
értékcsökkenést elszámolni nem szabad. Ha a beruházás értéke tartósan lecsökken, 
megrongálódik vagy feleslegessé válik, akkor könyv szerinti érték alapján értékvesztést kell 
elszámolni, vagy le kell selejtezni. 
A beruházásoknál és a tárgyi eszközöknél értékvesztést akkor kell elszámolni, ha a tárgyi eszköz, 
a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert a Hivatal  tevékenységének változása, vagy 
megrongálódása következtében eredeti rendeltetésének megfelelően nem, vagy csak részben 
használható. 
Az értékcsökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, beruházás a 
használhatóságának megfelelő, a mérleg készítéskor érvényes (ismert)  piaci értéken szerepeljen a 
mérlegben.  
 
1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök  
A tulajdonilag nem csak üzemeltetésre, használatra átadott eszközöket a könyvekben a 
nyilvántartott értéken kell elkülönített főkönyvi számlán nyilvántartani (bruttó érték, 
értékcsökkenés). Év végén a leltározási szabályzattal összhangban kell a leltározást elvégezni, 
majd ezen eszközök után is a tulajdonos intézménynek kell elszámolni az értékcsökkenést. Az 
eszközt a mérlegben is külön soron nettó értékben kell kimutatni.  
 
 

2. Készletek, követelések, értékpapírok értékelése 
 
A mérlegben kimutatott ezen eszközcsoportok értékét is leltárral kell alátámasztani. 
 
2.1 Készletek értékelése 
 
A Hivatalban nem folytatunk olyan tevékenységet, amely jelentős készletbeszerzéseket (ehhez 
kapcsolódóan raktározást) tenne szükségessé. A beszerzett készletek azonnali felhasználásra és 
egyben végleges kiadásként elszámolásra kerülnek.  
 
2.2. Követelések értékelése 
 
A követelések értékelésénél is a bekerülési értékből kell kiindulni, tehát a kirótt térítési díjból, a 
vevőnek – áfá-val  együtt – leszámlázott követelésből, a dolgozó részére előírt kártérítési 
kötelezettségből.  
Itt is figyelembe kell venni a kapcsolódó szabályzatok előírásait: 

- számviteli politika, 
- számlarend, stb. 
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Térítési díjak: a tárgyévre előírt, de december 31-ig pénzügyileg nem rendezett ellátotti térítési 
díjhátralékok – analitikus nyilvántartással egyeztetett és tételesen ellenőrzött - áfá-t is tartalmazó 
összegét kell a mérlegben szerepeltetni. Amennyiben az ellátottnak túlfizetése van azt nem itt, 
hanem a források között  a mérleg egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között kell feltüntetni. 
Helyi adók: a helyi adók értékelése, értékvesztésének a megállapítása az adósok együttes 
minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással történik. Az értékelést évenként kell 
elvégezni, ennek alapján kell az értékvesztés összegét megállapítani, az értékvesztést leírni, illetve 
visszaírni. Az értékvesztés százalékos nagyságrendjét, annak összegét az előző év tapasztalatai 
alapján kell megállapítani. 
Az egyszerűsített értékelési eljárás alávont adókövetelések értékelési elveinek meghatározása 
során az adósokat minősíteni kell:  

- folyamatosan működő adósok; 
- folyamatosan működésükben korlátozott adósok (pl: felszámolás alatt lévő, csődeljárás 

alá vont, jogutód nélkül véglegesen megszűnt stb.); 
Folyamatosan működő adósokkal szembeni adóköveteléseket lejáratuk szerint tovább kell 
csoportosítani.  

- 90 napos, 
- 91-180 napos, 
- 181-360 napos, 
- 360 napon túli. 

Ezen időszakok követeléseinek változása alapján kell azt a százalékos értékvesztést megállapítani, 
amit egy év vonatkozásában el kíván a költségvetési szerv számolni. A tárgyidőszakban 
(negyedév) elszámolt értékvesztéssel egyidejűleg a korábban elszámolt értékvesztést vissza kell 
írni.  
Vevők: itt kell kimutatni a tárgyévben teljesített értékesítések, nyújtott szolgáltatások, vevő által 
elismert, áfá-t is tartalmazó összegét.  
A vevő által történő elismerés dokumentumai: 

- leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott fordulónapra vonatkozóan 
kiküldött és vevők által elfogadott egyeztető levél ( a vevők által elfogadottnak minősül a 
követelés, ha az egyeztető levélben megadott határidőn belül nem érkezik válasz, vagy 
elfogadó válasz érkezik ), 

- A mérleg fordulónapját követő, de a beszámoló elkészítését megelőző pénzügyi teljesítés 
a vevő részéről. 

Kártérítési kötelezettségek: a térítési díjaknál leírt előírások érvényesek ennél a követelésfajtánál is. 
 

3. Pénzeszközök értékelése 
 
A pénzeszközök fogalmába tartoznak: készpénz, csekkek, valamint az egyéb bankszámlákon 
kezelt összegek. Pénzeszközök lehetnek: forintban. 
 
3.1. A forint pénzeszköz értékelése  
 
A forint pénzeszközt a mérlegben könyv szerinti értéken kell szerepeltetni a számlarendben 
rögzített kötelező egyezőségek fennállása után: 

- a házipénztárban levő készpénzt a ténylegesen meglevő bankjegy értékének a napi 
pénztárjelentéssel megegyezően, 

- a pénzintézeti bankszámlákon szereplő összegeket az év végi utolsó kivonaton szereplő 
záró pénzkészlet értékének megfelelően kell értékelni. 

 
4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások értékelése 
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Értékelésüket leltárral alátámasztott, könyv szerinti értéken kell végrehajtani. Az egyes csoportok 
meghatározása a számlarend alapján történik.  
 

B)  Források értékelési szabályai 
 
A források az intézmény eszközeinek eredetét, származását mutatja be jogszabályban 
meghatározott rendben.  
 

1. Saját tőke értékelése 
 
Az induló tőke a Hivatal az 1993. január 1-én meglévő tartós forrásainak állománya. Ezt 
követően az induló tőke állománya nem változhat, kivétel: 

- kiválás,  
- megszűnés,  
- jelentős átszervezés, 
- megosztás, 
- egyesülés, 
- beolvadás esetét. 

E forrásrész értékelésekor tehát a mérlegben az 1993. január 1-i állományi (könyv szerinti) 
értéknek kell szerepelnie.  
Az 1993. január 1. után alapított szerv esetén az induló tőke az alapításkori állomány értékét kell, 
hogy tartalmazza. 
A tőkeváltozás az induló tőkének az 1993. január 1. utáni változását mutatja. 
A tőkeváltozás értékét könyv szerinti értékben kell megállapítani. 
 

2. Tartalékok értékelése 
 

A tartalékokat is a saját tőkéhez hasonlóan könyv szerinti értékben kell értékelni és a mérlegben 
ennek megfelelően kimutatni. 
Értékét a beszámoló egyes űrlapjaira előírt egyezőségek szempontjából is vizsgálni kell. 
 

3. Kötelezettségek értékelése 
 
A pénzintézetekkel szemben fennálló (hosszú- és rövidlejáratú) hiteltartozást  (amennyiben 
valamely intézménynek ilyen kötelezettség fennáll) a pénzintézet december 31-i számlakivonata 
alapján kell értékelni és a mérlegben szerepeltetni. 
A hosszú lejáratú kötelezettségek között csak az egy éven túl esedékes összeg mutatható ki, a 
tartozás következő évi törlesztő részét a rövid lejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben 
szerepeltetni. 
 
Szállítókkal szembeni tarozás értékelésének alapja a mérleg fordulónapjáig beérkező, befogadott, 
elismert analitikus nyilvántartásba felvezetett számla, számviteli bizonylat. A nyilvántartással  
egyezően (általános forgalmi adóval együtt) kell az összegeket a mérlegben szerepeltetni.  
  
 
 


