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I. A szabályzat célja és hatálya  

A szabályzat célja, hogy meghatározza azokat az értékelési elveket, módszereket, amelyekkel  

a vállalkozás rögzíti az eszközei és forrásai értékét;  

egyértelműen rögzítse – a vállalkozás sajátosságainak figyelembevételével – azon eszközei és 

kötelezettségei értékelési gyakorlatát, amelyek esetében az Sztv. felhatalmazása alapján a 

vállalkozás számviteli-politikai döntésén alapul az értékelés;  

az értékelési módszerek minden érintett, a szabályzatot alkalmazó gazdasági szakember 

számára a vállalkozáson belül egyértelműek legyenek;  

tájékoztatást nyújtson a belső vezetői, illetve a külső ellenőrzés számára a vállalkozás 

könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettsége során követett értékelési gyakorlatról, 

eljárásokról.  

A szabályzat hatálya kiterjed a vállalkozás valamennyi szervezeti egységére, valamint a 

vállalkozás tulajdonában és/vagy kezelésében lévő, a rendelkezésére, használatára bocsátott, 

működését szolgáló eszközökre, azok forrására.  

II. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai  

1) 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.  

2) 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.  

3) Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással (mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel) 

ellenőrizni és - a törvényben szabályozott esetek kivételével - egyedenként értékelni kell. A 

különböző időpontokban beszerzett, előállított, általában csoportosan nyilvántartott, azonos 

paraméterekkel rendelkező eszközöknél az átlagos beszerzési (előállítási) áron, továbbá a 

FIFO módszerrel történő értékelés is alkalmazható.  

4) A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során 

figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg 

fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. 

Tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények 

vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül 

- fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló 

információk alapján véglegesnek tekinthető.  
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III. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke  

III.1. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke meghatározásának 

általános rendelkezései  

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.  

2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi - az 1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően - 

az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó  

illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke],  

az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,  

a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,  

az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői 

díj),  

a vásárolt vételi opció díja [a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével].  

3) 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.  

4) Az 1) bekezdés szerinti bekerülési (beszerzési) érték részét képezi  

1. az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, 

kölcsön  

2.felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja,  

3. szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási 

jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,  

4.szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,  

5.felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő 

időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat;  
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a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra 

elszámolt (időszakot terhelő) - biztosítási díj; továbbá  

 a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévő 

devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő 

időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy 

árfolyamveszteség; valamint  

a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia 

elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei;  

 földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a földgáz egyetemes szolgáltató, a 

földgázkereskedő, a villamosenergia egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-kereskedő, az 

ivóvíz-szolgáltató által a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz végfelhasználónak 

(fogyasztónak) történő értékesítésről kiállított számlában szereplő, külön jogszabály szerint 

kötelezően felszámított díjak, tételek.  

5) 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.  

6) 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.  

7) 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.  

8) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra 

vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az 

állományba vételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett 

eladási ára, várható eladási ára, legfeljebb a próbaüzemeltetés - bekerülési (beszerzési) 

értékként figyelembe vett - költségéig, valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt 

kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra 

elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege.  

9) A bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény 

megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a 

kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig a 

számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem 

állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, 

piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték 
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és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti 

különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell 

módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja. Amennyiben 

a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét, 

annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb ráfordításként, illetve 

egyéb bevételként kell elszámolni.  

10) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek között utólag 

elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, 

amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tao. törvény) 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági 

adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a 

bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné.  

III.2. Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értékének meghatározása  

1) 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 a közvetlen önköltség aktivált értékét is).  

2) 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.  

3) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz 

használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő 

bérmunkadíjat.  

4) 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.  

5) Importbeszerzésként kell elszámolni a terméknek (az eszköznek) a külkereskedelmi 

termékforgalomban külfölditől történő beszerzését (termékimport), továbbá a belföldön, 

illetve külföldön igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást (szolgáltatásimport), 

függetlenül attól, hogy az ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, 

exportszolgáltatással vagy forintban egyenlítik ki. A köz- és magánvámraktárból történő 

beszerzés a vámjogszabályokban rögzített feltételek szerint minősül importbeszerzésnek.  

6) Nem minősül importbeszerzésnek az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar 

határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó - egyébként 

szolgáltatásimportnak tekintendő - devizában, valutában vagy forintban számlázott, fizetett 

szállítási és rakodási-raktározási díj. Ha a vámjogszabályok eltérően nem rendelkeznek, nem 

minősül importbeszerzésnek a vámszabad és a tranzitterületen levő vállalkozótól történő 

közvetlen beszerzés, továbbá a vámszabad és tranzitterületen lévő vállalkozóknak az 

egymástól történő beszerzése sem.  



 

Magyar Lovas Szövetség                                              Eszközök és források értékelési szabályzata 

 

7 
 

 

7) Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, 

akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - devizaösszegnek, 

valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, az 

Sztv. 60. § 4)-6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéke a termék, illetve a 

szolgáltatás értéke.  

8) Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése valutában történik, akkor - a 7) bekezdéstől 

eltérően - a termék, illetve a szolgáltatás értéke az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti 

árfolyamán is meghatározható.  

9) Ha a beszerzés devizában meghatározott ellenértékének kiegyenlítése szerződés alapján 

azonos devizaértékű áruval, szolgáltatással történik, a beszerzés forintértékét az Sztv. 75. § (6) 

bekezdése szerint kell meghatározni.  

1. Gazdasági társaságnál nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként, a pótbefizetésként átvett 

(kapott) eszköz értékelése  

1) Gazdasági társaságnál alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a 

jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke 

fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként, a pótbefizetésként átvett (kapott) 

eszköz, létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési 

határozatban meghatározott értéke bekerülési (beszerzési) értéknek minősül. Átalakulás, 

egyesülés, szétválás esetén a létesítő okiratban meghatározott értéknek az átalakulással, 

egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében szereplő 

értéket kell tekinteni.  

2) Üzleti vagy cégérték bekerülési (beszerzési) értéke a szerint meghatározott különbözet (ez 

lehet negatív vagy pozitív érték, annak függvényében, hogy a fizetett ellenérték magasabb 

vagy alacsonyabb, mint a társaság vagyonmérlegében szereplő /piaci= érték).  

3) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési 

(beszerzési) értéke a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért 

fizetett ellenérték (vételár).  

4) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési 

(beszerzési) értéke alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, 

illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, 

valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli 

tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett 

pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben.  

5) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a 

jegyzett tőke leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított 

jegyzett tőkével arányos jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési 

(beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági 

társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.  

6) Gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása esetén a megszűnt gazdasági 

társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés 

bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt részesedésre jutó - a megszűnt gazdasági társaság 
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végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege (kiválás esetén a kiválással létrejött 

gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összege).  

7) Gazdasági társaság beolvadása esetén a külső tulajdonosnál a megszűnt gazdasági 

társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés 

bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt részesedésre jutó - a megszűnt gazdasági társaság 

végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege.  

2. Követelés fejében átvett eszköz  

Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, 

csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke.  

3. Csere útján beszerzett eszköz  

Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti 

értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára.  

4. A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke  

A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem 

tartalmazhatja a [vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, 

a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező] 

(felhalmozott) kamat összegét.  

A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, 

hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából 

származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.  

5. A saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék  

A saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék 

forgalmi értéke után fizetendő adó, járulék, termékdíj összege is a termék bekerülési 

(beszerzési) értékének (előállítási költségének) részét képezi.  

6. A pénzügyi lízing keretében átadott, eszköz visszavételkori beszerzési értékeként  

A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a 

szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont 

között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz - a lízingbe 

adó, illetve az eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített - piaci értékét, legfeljebb az 

eredeti eladási árát kell figyelembe venni.  

7. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepén lévő eszköz értéke  

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél a működéséhez, a tartozások 

kiegyenlítéséhez részére biztosított - tartósan rendelkezésre bocsátott -, a 35. § (6) bekezdése 

szerint vagyonként kapott nem pénzbeli hozzájárulás szerződés, megállapodás szerinti értéke 

(legfeljebb a vámérték és az e törvény szerinti egyéb beszerzési érték együttes összege) 

minősül bekerülési (beszerzési) értéknek.  
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A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe működése során, beszerzésként – 

az Sztv. 48. § (5) bekezdésében előírtak esetén importbeszerzésként - köteles elszámolni a 

külföldi székhelyű vállalkozástól, vagy annak más fióktelepétől kapott eszköz számla szerinti 

értékét. Az így állományba vett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ez esetben is - magában 

foglalja mindazon Sztv. 47-51. § szerinti tételeket, amelyek az eszközhöz egyedileg 

hozzákapcsolhatók.  

8. A kezelt vagyonra szóló tartós követelés értéke  

A kezelt vagyonra szóló tartós követelés bekerülési értéke a bizalmi vagyonkezelésbe adott 

eszközök bizalmi vagyonkezelési szerződés szerinti, együttes értéke.  

9. Pótbefizetésként, illetve a pótbefizetés visszafizetéseként kapott eszköz bekerülési 

(beszerzési) értéke  

Pótbefizetésként, illetve a pótbefizetés visszafizetéseként kapott eszköz bekerülési (beszerzési) 

értéke az eszköz pótbefizetésről, illetve a pótbefizetés visszafizetésről hozott közgyűlési, 

alapítói, taggyűlési határozatban meghatározott értéke  

10. Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek  

1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek  

1.az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 

átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,  

2.az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá  

3.az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók  

(együttesen: közvetlen önköltség).  

2) Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok 

a költségek képezik, amelyek  

1. a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,  

2. a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá  

3. a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók(együttesen: 

közvetlen önköltség).  

3) Az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét 

képezi] az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az 

idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá 

a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját 

előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.  

4) Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és 

egyéb általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem 

tartalmazhat.  
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IV. Az eszközök értékcsökkenése  

IV.1. Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása  

1) 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 (az 

értékcsökkenés elszámolása).  

2) Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) - 

maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez 

(bruttó értékhez) - vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett 

bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos 

összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét 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 helyezés időpontja az eszköz szokásos 

vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő 

időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.  

3) Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti - (2) bekezdés szerinti 

- felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő 

egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggő, de bekerülési értéknek nem minősülő 

ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az 

eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek - 

az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények alapján számított - várható hasznos 

élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja.  

4) A befejezett kísérleti fejlesztés, a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy 

ennél rövidebb idő alatt, az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt kell 

leírni, amennyiben ezek hasznos élettartamát nem lehet megbecsülni.  

5) 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.  

6) 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.  

7) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett 

immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek 

megfelelően használják.  

A vállalkozás által alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megegyeznek a mindenkor hatályos 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao. tv) 1. számú melléklete 

szerinti leírási kulcsoknak.  
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A társaság él az Sztv. 80.§. (1) bekezdésének b) pontjában rögzített lehetőséggel, amely alapján 

200.000 forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként 

egy összegben elszámolja. 

IV.2. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  

1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni 

akkor, ha  

1. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke 

tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;  

2. az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, 

mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási 

tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve 

hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;  

3.a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető;  

4.a 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 várakozásokat befolyásoló körülmények 

változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható 

megtérülésként meghatározott összeget).  

2) Az 1) bekezdés szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a 

mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem 

használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, 

a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki 

kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg 

fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven 

felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.  

3) Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven 

felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az 

elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi 

eszközt piaci értékére - legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével 

meghatározott nettó értékére - vissza kell értékelni. Az üzleti vagy cégérték esetében ez az 

előírás nem alkalmazható.  

4) Az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, 

illetve visszaírása az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos 

élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A terv szerinti 

értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását a 
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kiegészítő mellékletben indokolni kell és annak az eszközökre, illetve az eredményre gyakorolt 

hatását külön be kell mutatni.  

5) Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) 

figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott 

eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a 

terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre 

gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.  

6) Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, 

továbbá terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, 

tárgyi eszköznél.  

V. Az eszközök értékvesztése  

V.1. Befektetések értékvesztésének elszámolása  

1) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, 

hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - 

értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - 

veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős 

összegű.  

2) Az 1) bekezdés szerinti befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:  

1. a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés 

(felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós 

tendenciáját,  

2. a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget,  

3. a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló 

befektetés esetén az Sztv. 60. § szerinti, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó választott 

devizaárfolyamon átszámított forintértéken.  

3) Amennyiben az 1) bekezdés szerinti befektetésnek a 2) bekezdés figyelembevételével 

meghatározott, mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 

befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést 

visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke 

nem haladhatja meg a Sztv. 62. § (1) bekezdés szerinti beszerzési értéket.  

4) A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál - függetlenül attól, 

hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - 

értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke 

és - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó - piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegű, 

tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  

5) A 4) bekezdés szerinti értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:  

1. az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci 

értékét, annak tartós tendenciáját,  
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2. az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a 

kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan 

megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg.  

6) Amennyiben a 4) bekezdés szerinti értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és 

tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt 

értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv 

szerinti értéke nem haladhatja meg a Sztv.62. § (1) bekezdése szerinti beszerzési értéket, 

illetve, ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál), 

az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott 

értékpapír névértékét.  

7) A külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve a 

hitelviszonyt megtestesítő (4) bekezdés szerinti értékpapírnál az (1), illetve a (4) bekezdés 

szerinti értékvesztés összegét, a (3), illetve a (6) bekezdés szerinti értékvesztés visszaírását 

devizában kell megállapítani, majd a nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra 

átszámítva a pénzügyi műveletek ráfordításai között, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításait 

csökkentő tételként elszámolni. Ezt követően kell a 60. § szerinti árfolyamváltozás hatását 

megállapítani.  

8) A hitelkockázati szempontból - a 9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a 

számviteli politikában meghatározottak szerint - kockázatmentesnek minősített, valamely 

ország központi kormánya vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve tőkére és 

hozamra vonatkozóan garantált befektetési célú, lejáratig tartott, kamatozó, illetve diszkont 

értékpapírok esetében a 4) bekezdés szerinti értékvesztés-elszámolást nem kell alkalmazni a 

bekerülési érték azon része után, amely a lejáratkor megtérül.  

9) A 8) bekezdés alkalmazása szempontjából bármely vállalkozónál kockázatmentesnek 

minősíthető a külön törvény(ek) felhatalmazása alapján kiadott jogszabály(ok) szerint nulla 

százalékos kockázati súlyozású tételnek tekinthető valamely ország központi kormánya vagy 

központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve tőkére és hozamra vonatkozóan garantált 

értékpapír, feltéve, hogy az értékpapírral kapcsolatban tőke- és kamattörlesztési késedelem 

nem merült fel.  

10) A kezelt vagyonra szóló tartós követelésre értékvesztést kell elszámolni annak könyv 

szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  

11) A 10) bekezdés szerinti értékvesztés, illetve annak visszaírása során a piaci érték 

meghatározásakor a kezelt vagyon üzleti év mérlegfordulónapjára kimutatott saját tőkéjének 

összegét kell figyelembe venni.  

V.2. Vevők, követelések értékvesztésének elszámolása  

1) A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján 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 
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várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.  

2) A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára 

- a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések 

nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, 

elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a 

vevőnként, adósonként kisösszegű követelések - hasonló módon megállapított - 

értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés 

összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet - előjelének megfelelően - a korábban 

elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 

visszaírásaként kell elszámolni.  

3) Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege 

jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt 

értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv 

szerinti értéke nem haladhatja meg a Sztv. 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba 

vételi (devizakövetelés esetén a Sztv. 60. § szerinti árfolyamon számított) értékét.  

4) A követelések eredeti, a Sztv. 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi 

(devizakövetelés esetén a 60. § szerinti árfolyamon számított) értékét, az üzleti évben 

elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan elszámolt értékvesztés összegét - legalább a 

mérlegtételek szerinti megbontásban - a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.  

V.3. Készletek értékvesztésének elszámolása  

1) Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor 

azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen 

termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor 

azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal 

növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek 

értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.  

2) A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját 

termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét - az 1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - 

csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, 

szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha 

megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet 

értékének csökkentését - a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával - ez esetben addig 

a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) 

megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken 

(legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben.  

3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti értékvesztés összege a - fajlagosan kis értékű - készleteknél a 

vállalkozó által kialakított készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában is 

meghatározható.  
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4) Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, 

a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az 

értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a Sztv. 62. § 2 

1 bekezdése szerinti bekerülési értéket.  

VI. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése  

1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a Sztv. 60-62. §-ban foglaltak 

figyelembevételével - a Sztv.47-51. § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt 

az Sztv.52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal, növelve azt a (2) bekezdés szerinti visszaírás 

összegével.  

2) Amennyiben az Sztv. 53-56. § szerint alkalmazott leírások miatt az 1) bekezdés szerinti 

eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az 

alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli 

értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak 

részben állnak fenn, az Sztv. 53-56. § szerinti leírásokat meg kell szüntetni (immateriális 

javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél 

az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével), - a megbízható és valós összkép 

érdekében - az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított, a 

Sztv. 47-51. § szerinti bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv 

szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb 

bevételekkel szemben, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkentő tételként vissza 

kell értékelni (visszaírás). A terven felüli értékcsökkenés, az értékvesztés visszaírását az üzleti 

év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.  

3) Amennyiben az Sztv.58. § (5) bekezdése szerinti befektetett eszköz piaci értéke jelentősen 

meghaladja a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba 

vételkor megállapított, a Sztv.47-51. § szerinti bekerülési értéket, illetve immateriális 

jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott 

nettó értéket), ezen eszköz - az Sztv.58-59. § előírásai szerint - piaci értéken is felvehető. Ez 

esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti 

értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az 

eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével 

azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni.  

VI.1. Piaci értéken történő értékelés  

1) Amennyiben a vállalkozó él az Sztv.57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, illetve 

kötelező az Sztv.57. § (2) bekezdése szerinti visszaírás, akkor a piaci értékelésbe bevont, 

illetve a visszaírással érintett eszközök esetében a leltárnak - többek között - tartalmaznia kell:  

1. az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét;  

2. az egyedi eszköznek e törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel 

csökkentett, a (2) bekezdés szerinti visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó 

értékét);  

3. pontok szerinti értékek különbözetét.  
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2) Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a 

könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés 

figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével - a 3) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csökkenteni kell az elszámolt terven felüli 

értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben, a 

részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésénél a pénzügyi műveletek 

ráfordításainak csökkentésével növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.  

3) A (2) bekezdés szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz 

nyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig - a Sztv. 47-51. § szerinti bekerülési értéke 

összegéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés 

figyelembevételével meghatározott nettó értékig - kell növelni (visszaírás összege). A 

visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, 

értékvesztésként elszámolt összeg.  

4) Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti 

értékénél, akkor az így mutatkozó különbözetet az Sztv.53. §-ban, illetve az 54. § (1) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell rendezni.  

5) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi 

termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni 

részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a 2) 

bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a 

visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a mérlegben az eszközök 

között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tőkén belül "Értékelési tartalék"-ként kimutatható.  

6) A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként 

elkülönítetten kell nyilvántartani.  

7) Amennyiben az 5) bekezdés szerint egyedi eszközönként meghatározott értékhelyesbítés 

összege jelentősen eltér az előző üzleti év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés 

összegétől, a leltárral alátámasztott különbözet  

1. növeli az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi 

értékhelyesbítés értéke meghaladja az előző évit,  

2. csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi 

értékhelyesbítés értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző üzleti év 

mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig.  

8) Amennyiben az 5) bekezdés szerinti eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb 

könyv szerinti (bekerülési) értékénél, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti 

értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékénél, az adott eszköz 7) 

bekezdés b) pontja szerint elszámolt értékhelyesbítést meghaladó különbözettel - az Sztv.53. 

§-ban, illetve az 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - a könyv szerinti (bekerülési) értéket 

kell terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásával csökkenteni.  

9) Az 5) bekezdés szerinti eszközök könyvekből történő kivezetésekor az egyedi eszközhöz 

kapcsolódó, elkülönítetten nyilvántartott értékhelyesbítést is ki kell vezetni az értékelési 

tartalékkal szemben.  
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10) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, 

csökkenését, záró értékét legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, 

ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, 

járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós 

tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. A kiegészítő mellékletben ismertetni 

kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.  

11) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a 

könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a 

könyvvizsgálat a Sztv. 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés 

felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.  

VI.2. Valós értéken történő értékelés  

1) Az Sztv. 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés  

a) bekerülési értéke és az azt meghaladó valós értéke közötti különbözetet az értékpapírhoz 

hozzárendelt pozitív értékelési különbözetként kell kimutatni, kereskedési célú értékpapír 

esetén a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben, az értékesíthető hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés esetén a valós 

értékelés értékelési tartalékával szemben;  

b) valós értéke és az azt meghaladó bekerülési értéke közötti különbözetet kereskedési célú 

értékpapír esetén az értékpapírhoz hozzárendelt negatív értékelési különbözetként a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításaival szemben, az értékesíthető hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés esetében a bekerülési értéket 

csökkentő értékvesztésként kell kimutatni.  

2 ) Az Sztv. 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés könyv szerinti értéke a 

62 értékelési különbözettel módosított összege.  

3) Az Sztv. 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt követelés  

1. befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési értéke és az azt meghaladó valós értéke 

közötti különbözetet a követeléshez hozzárendelt pozitív értékelési különbözetként kell 

kimutatni, kereskedési célú követelés esetén a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, az 

értékesíthető követelés esetén a valós értékelés értékelési tartalékával szemben;  

2. valós értéke és az azt meghaladó, a befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési értéke 

közötti különbözetet kereskedési célú követelés esetén negatív értékelési különbözetként a 

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben, az értékesíthető követelés esetében a 

bekerülési értéket csökkentő értékvesztésként kell kimutatni.  

4) Az Sztv. 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú követelés könyv 

szerinti értéke a befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési érték értékelési különbözettel 

módosított összege.  

5) Pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelés  
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1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó - a számviteli politikájában rögzített döntése szerint 

- a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazhatja az Sztv. 59/B-59/F. §-okban 

előírt valós értéken történő értékelés szabályait.  

2) A valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazása esetén a Sztv.c32. § (1)-(2) 

bekezdésének, 50. § (3) bekezdésének, 54. § (1), (4) bekezdésének, 55. § (1) bekezdésének, 

58. § (5) bekezdésének, 60. § (3) bekezdésének, 64. §-ának, 65. §-ának, 84. § (5) bekezdése 

a)-c) , f) pontjának, (6) bekezdésének, (7) bekezdése b) , d) , j)-k) pontjának, 85. § (2) 

bekezdése e) pontjának, (3) bekezdése b) , d) , j)-k) pontjának előírásait az e §, valamint az 

59/B-59/F. §-ok rendelkezéseinek megfelelő figyelembevételével kell alkalmazni.  

3) A vállalkozó a valós értéken történő értékelés során az 59/B-59/F. §-okban nem szabályozott 

kérdésekben a törvény felhatalmazása alapján kiadott, a hitelintézetek és a pénzügyi 

vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló kormányrendelet valós értéken történő értékelésre vonatkozó előírásait értelemszerűen 

alkalmazhatja.  

4) A valós értéken történő értékelés alkalmazása szempontjából a fedezeti célú ügylet részét 

nem képező pénzügyi eszközöket - a törvény egyéb előírásai szerinti befektetett pénzügyi 

eszközzé vagy forgóeszközzé történő minősítés érintése nélkül - a következők szerint kell 

besorolni:  

1. kereskedési célú pénzügyi eszközök,  

2. értékesíthető pénzügyi eszközök,  

3. lejáratig tartott pénzügyi eszközök,  

4.a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések.  

5) A valós értéken történő értékelés alkalmazása szempontjából a fedezeti célú ügylet részét 

nem képező pénzügyi kötelezettségeket - a törvény egyéb előírásai szerinti minősítés érintése 

nélkül - a következők szerint kell besorolni:  

1.kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek,  

2.egyéb pénzügyi kötelezettségek.  

6) A pénzügyi instrumentumok bekerülésekor - a könyvekbe bekerülési (beszerzési) értéken 

történő felvételt követően -, valamint a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelésekor a (7) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével  

1.a bekerülés időpontjában érvényes, illetve mérlegfordulónapi értékelés esetén a mérleg 

fordulónapján érvényes valós értéken kell értékelni a kereskedési célú pénzügyi 

instrumentumokat,  

2. a bekerülés időpontjában érvényes, illetve mérlegfordulónapi értékelés esetén a 

mérlegkészítéskor ismert valós értéken lehet értékelni az értékesíthető pénzügyi eszközöket,  

amennyiben valós értékük megbízható módon meghatározható.  

7) Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés:  
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1.a lejáratig tartott pénzügyi eszközre,  

2. a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelésre,  

3. a leányvállalatban, közös vezetésű vállalkozásban, társult vállalkozásban lévő, a befektetett 

pénzügyi eszközök közé tartozó tulajdoni részesedést jelentő befektetésre,  

4. a visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és tulajdoni 

részesedést jelentő befektetésre,  

5.az egyedi jellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumra,  

6.az árura vonatkozó leszállítási határidős és opciós ügyletre (nem származékos ügylet),  

7.a klimatikus, geológiai vagy egyéb fizikai változókhoz kapcsolódó határidős és opciós 

ügyletre,  

8.az egyéb pénzügyi kötelezettségre,  

9.az olyan pénzügyi instrumentumra, amelynek valós értékét megbízható módon nem lehet 

megállapítani.  

8) A 7) bekezdésben meghatározott pénzügyi instrumentumokat a törlesztésekkel és az 

értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési (beszerzési) értéken, illetve a 

szerződés szerinti értéken kell kimutatni, a törvény általános (bekerülési érték szerinti) 

értékelési előírásainak figyelembevételével.  

9) Nem minősíthető kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé a gazdálkodó által keletkeztetett 

kölcsön- és más követelésekből a pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés, a biztosítási 

szerződésekből eredő követelés, valamint a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni 

követelés.  

10) A pénzügyi instrumentumok 4)-5) bekezdés szerinti besorolását és 6) bekezdés szerinti 

értékelését következetesen kell alkalmazni. Ha a lejáratig tartott pénzügyi eszközöket a 

vállalkozó - a körülményeiben vagy a tartás szándékában bekövetkezett változás miatt - 

kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé sorolja át, akkor azt az átsorolás időpontjában valós 

értékre kell (kereskedési célú minősítés esetén) vagy lehet (értékesíthetővé történő minősítés 

esetén) átértékelni.  

11) Ha valamely lejáratig tartott pénzügyi eszközből jelentős mértékű értékesítésre vagy 

átsorolásra került sor - és ez jelentős mértékben befolyásolta az eszköz piaci értékét, valamint 

a vállalkozás fizetőképességét -, akkor az adott pénzügyi eszközzel azonos jogokat 

megtestesítő, állományban maradó pénzügyi eszközöket értékesíthetővé vagy kereskedési 

célúvá kell átsorolni - kivéve, ha kivételes körülmények indokolták az értékesítést vagy az 

átsorolást - és alkalmazni kell a (10) bekezdésben foglalt átértékelési előírásokat. Az ilyen 

pénzügyi eszköz meglévő állományát és a későbbi beszerzéseit az átsorolást követő két évig 

nem lehet lejáratig tartottnak minősíteni.  

12) A kereskedési célú pénzügyi eszközöket nem lehet átsorolni más kategóriába, kivéve ha a 

kivételes körülmények miatt azok tartásának szándéka megváltozott. Valamely meglévő 

pénzügyi eszközt - a (11) bekezdésben foglaltakon túlmenően - csak akkor lehet kereskedési 
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célú kategóriába átsorolni, ha a rövid távú nyereség elérése érdekében folytatott tevékenység 

(kereskedési tevékenység) azt indokolja.  

13) Valamely pénzügyi eszköz átsorolásakor - ha az Sztv. másképp nem rendelkezik - a 

bekerülés (beszerzés) időpontjában meglévő állapotra kell visszarendezni az eszközhöz 

kapcsolódó elszámolásokat (az értékelési különbözeteket, az értékvesztéseket, az időbeli 

elhatárolásokat, az eredményt, a valós értékelés értékelési tartalékát érintő összegeket). Ezzel 

egyidejűleg el kell számolni az átsorolás utáni besorolásnak megfelelő pénzügyi eszközre 

vonatkozó indokolt értékelési különbözetet, értékvesztést, időbeli elhatárolást.  

14) Ha a 13) bekezdés szerinti átsorolásra nem a bekerülés évében kerül sor, akkor az 

eredményt érintő értékelési különbözetek, értékvesztések, időbeli elhatárolások átsorolás 

időpontjában történő megszüntetését a jellegétől függő bevétel vagy ráfordítás növekedéseként 

kell elszámolni. Ha az átsorolásra a bekerülés évében kerül sor, akkor az előbbi tételek 

megszüntetését a jellegétől függő bevétel vagy ráfordítás csökkenéseként (stornó tételként) 

kell elszámolni.  

15) A valós értéken történő értékelés és az azzal kapcsolatos elszámolások szabályszerűségét 

a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a 

könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés és az azzal 

kapcsolatos elszámolások felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.  

16) Az értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt, a valós értéken történő értékelés alá vont 

kamatozó értékpapírokra nem alkalmazható az Sztv.32. § (3) bekezdése és a 44. § (3) 

bekezdése szerinti időbeli elhatárolás.  

17) A valós értéken történő értékeléshez kapcsolódó mérlegben szereplő pénzügyi eszközöket 

a Sztv. 47. § és a 49-50. §-ok szerinti bekerülési (beszerzési) értéken, illetve a pénzügyi 

kötelezettségeket a szerződés szerinti értéken kell a könyvekbe felvenni.  

18) A beszerzés időpontjára és a mérleg fordulónapjára vonatkozóan a pénzügyi 

instrumentumokat az Sztv.59/A. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdés a) pontja, illetve az 

59/A. § (4) bekezdés b) pontja szerint meghatározott körben valós értékre kell, illetve lehet 

átértékelni.  

19) Az átértékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni:  

1. a mérlegben szereplő kereskedési célú pénzügyi eszköz, illetve pénzügyi kötelezettség 

esetében, az eszközhöz, illetve a kötelezettséghez rendelt értékelési különbözettel szemben, az 

aktuális értékeléskori valós érték, valamint a megelőző utolsó értékelés során kialakult 

értékelési különbözettel módosított bekerülési (beszerzési) érték különbözetének összegében;  

2. a kereskedési célú származékos ügylet és a piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet esetében, 

jellegétől függően az ügylethez rendelt, a követelések, illetve a kötelezettségek között 

kimutatott pozitív, illetve negatív értékelési különbözettel szemben, az ügylet tárgyát képező 

pénzügyi instrumentum aktuális értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési 

(határidős) árfolyama közötti különbözetnek a megelőző utolsó értékelés napján érvényes piaci 

értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti különbözethez képest fennálló 

eltérése összegében (előjelének megfelelően).  



 

Magyar Lovas Szövetség                                              Eszközök és források értékelési szabályzata 

 

21 
 

 

20) Az átértékelési különbözetet az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, 

illetve a fizetendő kamatok és a kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni a 

kamatfedezeti célra kötött piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet esetében, jellegétől függően 

az ügylethez rendelt, a követelések, illetve a kötelezettségek között kimutatott pozitív, illetve 

negatív értékelési különbözettel szemben az ügylet tárgyát képező pénzügyi instrumentum 

aktuális értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama 

közötti különbözetnek a megelőző utolsó értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) 

és kötési (határidős) árfolyama közötti különbözethez képest fennálló eltérése összegében 

(előjelének megfelelően).  

5) Az átértékelési különbözetet a saját tőkén belül, az értékelési tartalék részét képező, valós 

értékelés értékelési tartalékában kell kimutatni:  

1.a mérlegben szereplő értékesíthető pénzügyi eszköz esetén, az eszközhöz rendelt értékelési 

különbözettel szemben, az aktuális értékeléskori valós érték, valamint a megelőző utolsó 

értékelés során kialakult értékelési különbözettel módosított bekerülési (beszerzési) érték 

különbözetének összegében mindaddig, amíg az eszközhöz rendelt értékelési különbözet 

pozitív;  

2.a 32-flow fedezeti ügylet, valamint a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés 

fedezetére kötött ügylet esetén, jellegétől függően, az ügylethez rendelt követelések, illetve 

kötelezettségek között kimutatott pozitív, illetve negatív értékelési különbözettel szemben, az 

ügylet tárgyát képező pénzügyi instrumentum aktuális értékelés napján érvényes piaci értéke 

(valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti különbözetnek a megelőző utolsó 

értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti 

különbözethez képest fennálló eltérése összegében (előjelének megfelelően).  

21) A cash-flow fedezeti célú kamat-swap ügylet esetén az értékelési különbözetet a változó 

kamatláb és a fix kamatláb névleges tőkeösszegre vetített hátralévő lejárati időre jutó 

különbözeteinek értékelés időpontjára diszkontált értékében kell meghatározni.  

22) A mérlegben szereplő pénzügyi eszközhöz rendelt értékelési különbözet az eszköz utolsó 

értékelésekor érvényes valós értéke és a bekerülési (beszerzési) értéke közötti különbözet 

összegével egyezik meg. A valós érték változásakor az értékelési különbözetet kell - a változás 

jellegétől függően - növelni vagy csökkenteni a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve 

a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, vagy a valós értékelés értékelési tartalékával 

szemben.  

23) A kereskedési célú pénzügyi eszközöknél az értékelési különbözet mutatja az eszköz valós 

értékének a bekerülési (beszerzési) érték fölé növekedését vagy a bekerülési (beszerzési) érték 

alá csökkenését. A pozitív vagy negatív jellegű értékelési különbözet az eszköz bekerülési 

(beszerzési) értékével együtt alkotja annak könyv szerinti értékét, amely megegyezik a valós 

értékkel (függetlenül attól, hogy az értékelési különbözet elkülönítetten kerül nyilvántartásra). 

Kereskedési célú pénzügyi eszközöknél az eszköz értékében bekövetkezett csökkenés nem 

számolható el értékvesztés címén.  

24) Az értékesíthető pénzügyi eszközöknél az értékelési különbözet a bekerülési (beszerzési) 

értéket meghaladó valós értéket mutatja, csak pozitív jellegű lehet, nem része az eszköz könyv 

szerinti értékének. Ha az eszköz valós értéke az értékelés időpontjában a bekerülési 
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(beszerzési) érték alá csökken, akkor az értékelési különbözetet meg kell szüntetni a valós 

értékelés értékelési tartalékával szemben, és ha ez a csökkenés tartósan és jelentős összegben 

fennáll, akkor értékvesztést kell elszámolni. Az egyéb részesedési viszonyt megtestesítő, 

tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékhelyesbítés és értékelési különbözet 

egyidejűleg nem állhat fenn.  

25) A mérlegben lévő kamatozó, illetve diszkont értékpapírok valós értéken történő 

értékelésekor az értékelési különbözet meghatározása során a valós (piaci) értéket a 

felhalmozott kamattal, illetve diszkont értékpapírok esetében a névérték és a vételár közötti 

különbözet időarányos összegével csökkentett értéken kell figyelembe venni.  

26) A kereskedési célú pénzügyi eszközök , illetve pénzügyi kötelezettségek (3) bekezdés a) 

pontja szerinti átértékelési különbözetét a tárgyévben korábban már elszámolt értékelési 

különbözet módosításának összegéig jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb 

bevételeit vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait csökkentő tételként (stornó 

tételként), az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak vagy a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeinek növeléseként kell elszámolni.  

27) A devizaeszközök és a devizakötelezettségek - ideértve a mérlegben szereplő, külföldi 

pénznemre szóló pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket is - mérleg fordulónapjára 

vonatkozó, a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti, választott devizaárfolyamon történő értékelése 

nem minősül valós értéken történő értékelésnek [ideértve a 60. § (8) bekezdése szerinti 

átértékelést is, függetlenül attól, hogy azt kizárólag a valós értékelés szabályainak alkalmazása 

esetén kell alkalmazni és az árfolyam-különbözet a valós értékelés értékelési tartalékában kerül 

kimutatásra], azokra a 60. § általános előírásait kell alkalmazni.  

28) A Sztv. 60. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy a mérlegben lévő 

pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek értékelési különbözetében, illetve 

értékvesztésében megjelenő deviza-árfolyamkülönbözet a valós értékváltozás hatásától 

elkülönítetten kimutatható legyen.  

29) A származékos leszállítási ügyletek zárásakor az ügyletet az azonnali adásvétel szabályai 

szerint kell elszámolni. A származékos leszállítási ügylet keretében beszerzett pénzügyi 

eszközöket a bekerülés (beszerzés) napján valós értékre kell átértékelni - az Sztv. 59/A. § (6) 

bekezdésétől eltérően - az eszköz besorolásától függetlenül, minden esetben a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben.  

30) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén a forint ellenében vásárolt valuta-, 

illetve devizakészletet a bekerülés napján is át kell értékelni a Sztv. 60. § (4)-(6) bekezdése 

szerinti választott devizaárfolyamon, a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a 

pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben.  

31) A mérlegben lévő valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyvekből 

történő kivezetésekor:  

1.a kereskedési célú pénzügyi eszközöket és pénzügyi kötelezettségeket azok könyv szerinti 

értékén [a bekerülési (beszerzési) érték, illetve a törlesztésekkel csökkentett bekerülési 

(beszerzési) érték értékelési különbözettel módosított értékén] kell kivezetni a könyvekből;  
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2.az értékesíthető pénzügyi eszközöket azok könyv szerinti értékén [a bekerülési (beszerzési) 

érték törlesztésekkel és értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt értékén] kell kivezetni 

a könyvekből és egyidejűleg ki kell vezetni az eszközhöz rendelt értékelési különbözetet is a 

valós értékelés értékelési tartalékával szemben.  

32) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén be kell mutatni a kiegészítő 

mellékletben a Sztv. 90. § (9) bekezdésében és az üzleti jelentésben a 95. § (6) bekezdésében 

foglalt adatokat  

33) A határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős ügyletrésze az ügylet 

zárásáig mérlegen kívüli tételként kerülnek nyilvántartásra a szerződés szerinti kötelezettség 

összegében, a kötési (határidős) árfolyamon.  

34) Az ügylet tárgyát képező áru leszállításával záruló határidős ügyletek és opciós ügyletek 

esetében nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés, az ügylet zárását az azonnali 

adásvétel szabályai szerint kell elszámolni.  

35) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén a nem fedezeti céllal kötött 

származékos ügyletek kizárólag kereskedési célúnak minősíthetők.  

36) A kereskedési célú és a fedezeti célú származékos ügyleteket valós értéken kell értékelni.  

37) A (4) bekezdés szerinti ügyletek bekerülési (beszerzési) értéke az ügylet kötése kapcsán - 

annak érdekében - felmerült költségek (ügynöki díjak, jutalékok, opciós díjak) összege. Az 

ügylet bekerülési (beszerzési) értékét az ügylethez rendelt, a követeléseken belül szereplő 

pozitív értékelési különbözetben kell nyilvántartásba venni a pénzeszközök csökkenésével 

egyidejűleg.  

38) A határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek kötés (bekerülés) napján, 

valamint - a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek esetén - a mérleg fordulónapjára 

vonatkozó valós értéken történő értékelése során megállapított értékelési különbözet az ügylet 

valós értéke, várható eredménye, amely az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentum 

kötési (határidős) ára összegében az ügylet kapcsán mérlegen kívüli tételként nyilvántartásba 

vett pénzügyi követelés vagy kötelezettség, illetve az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi 

instrumentum értékelés napjára vonatkozó piaci ára (valós értéke) összegében, mint mérlegen 

kívüli tételként fennálló pénzügyi kötelezettség vagy követelés különbözete (nettó valós 

értéke).  

39) A határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek valós értéke az Sztv. 59/B. § (3) 

bekezdés b) pontja, (4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése szerint meghatározott 

módszertől eltérő általános értékelési eljárásokkal is megállapítható.  

40) A kereskedési célú származékos elszámolási ügyletek zárásakor, az ügylet tárgyát képező 

áru, pénzügyi instrumentum záráskori piaci ára (árfolyama) és a kötési (határidős) árfolyama 

közötti különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek 

egyéb ráfordításai között kell elszámolni a pénzeszközök növekedésével, illetve csökkenésével 

szemben, ténylegesen realizált eredményként. A kereskedési célú származékos leszállítási 

ügyletek zárását az Sztv.47. § (12) bekezdése szerint kell elszámolni.  

40) A származékos ügylet zárásakor az értékelési különbözet összegét meg kell szüntetni 

jellegétől függően:  
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1.kereskedési célú ügyleteknél a pozitív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb 

bevételeit csökkentő, a negatív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításait csökkentő tételként,  

2.piaci érték (valós érték) fedezeti ügyleteknél a pozitív értékelési különbözetet a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításaként, illetve fizetendő kamatként és kamatjellegű ráfordításként, a 

negatív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve egyéb kapott 

(járó) kamatként és kamatjellegű bevételként,  

3.a cash-flow fedezeti ügyleteknél, valamint a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó 

befektetés fedezeti ügyleténél a valós értékelés értékelési tartalékával szemben elszámolva.  

41) A valós értéken történő értékelés esetén a származékos ügyletek (ideértve a fedezeti és a 

nem fedezeti ügyleteket egyaránt) jövőben várható eredményét nem lehet a mérleg 

fordulónapján időbeli elhatárolásként vagy céltartalék képzésként elszámolni.  

42) A valós értéken történő értékelés esetén a mérlegben a követelések, illetve a 

kötelezettségek között, valamint a befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok között 

külön soron kell bemutatni a követelések, a kötelezettségek, a származékos ügyletek, valamint 

a befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok értékelési különbözetét, továbbá a saját 

tőkén belül az értékelési tartalék részletezéseként az értékhelyesbítés értékelési tartalékát és a 

valós értékelés értékelési tartalékát.  

43) A valós értéken történő értékelés esetén az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek 

egyéb bevételeinek, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak tájékoztató adataként 

be kell mutatni az eredményben elszámolt értékelési különbözetet [ide nem értve a fedezeti 

ügyletek Sztv.59/E. § (5) bekezdése szerint elszámolt értékelési különbözetét].  

44) A fedezeti ügyletet az ügylet megkötésekor fedezeti megjelöléssel kell ellátni és ahhoz a 

fedezett ügyletet vagy ügyleteket (tételt vagy tételeket), illetve annak konkrét kockázatát 

egyértelműen hozzá kell rendelni.  

45) A fedezeti ügyletről és a hozzárendelt fedezett ügyletről (tételről) az analitikus 

nyilvántartást alátámasztó fedezeti dokumentációt kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a 

fedezett kockázat típusát, a fedezeti kapcsolat lejárati idejét, az ügyletek értékelésére 

alkalmazott általános értékelési eljárást, annak feltételeit és az időérték figyelembevételének 

tényét, továbbá a fedezeti hatékonyság mérésének (vizsgálatának) módszerét, időpontjait és 

eredményét.  

46) A fedezeti ügylet megkötésekor és annak teljes lejárati ideje alatt folyamatosan biztosítani 

kell a fedezeti hatékonyság fennállását. A fedezeti hatékonyságot a fedezeti ügylet lejárati ideje 

alatt folyamatosan - a vállalkozó által megjelölt időpontokban - és a mérleg fordulónapján kell 

mérni.  

46) A fedezeti célú ügyletek zárásakor az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi instrumentum 

záráskori piaci ára (árfolyama) és a kötési (határidős) árfolyama közötti különbözet összegében 

realizált  

1. árfolyamnyereségét a fedezett ügylet, ügyletek [alapügylet(ek), tétel(ek)] veszteségét 

tartalmazó pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait, vagy a fizetendő kamatokat és 

kamatjellegű ráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni, legfeljebb a fedezett ügylet, 
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ügyletek [tétel(ek)] eredményének összegéig, az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek 

egyéb bevételei között kell elszámolni,  

2.árfolyamveszteségét a fedezett ügylet, ügyletek [alapügylet(ek), tétel(ek)] nyereségét 

tartalmazó pénzügyi műveletek egyéb bevételeit vagy az egyéb kapott (járó) kamatokat és 

kamatjellegű bevételeket csökkentő tételként kell elszámolni, legfeljebb a fedezett ügylet, 

ügyletek [tétel(ek)] eredményének összegéig, az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek 

egyéb ráfordításai között kell elszámolni.  

47) A fedezeti célú ügyletek mérlegfordulónapi valós értéken történő értékelésével 

meghatározott értékelési különbözetét az Sztv. 59/B. § (3) bekezdésének b) pontja és (4) 

bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja és (6) bekezdése szerinti elszámoláskor  

1.pontja szerint, a cash-flow fedezeti ügyletnél és a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő 

nettó befektetés fedezeti ügylete esetén a valós értékelés értékelési tartalékát növelő tételként 

kell elszámolni,  

2.negatív értékelési különbözet (veszteségjellegű különbözet) esetén a piaci érték (valós érték) 

fedezeti ügyletnél, a cash-flow fedezeti ügyletnél és a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő 

nettó befektetés fedezeti ügylete esetén a valós értékelés értékelési tartalékát csökkentő 

tételként kell elszámolni.  

48) Ha a cash-flow fedezeti ügylet egy mérlegbeli eszköz vagy kötelezettség jövőbeni 

bekerülésével vagy keletkezésével járó előre jelzett ügyletet, illetve áru leszállításával záruló 

határidős vagy opciós ügyletet, mint alapügyletet (ügyleteket) fedez, akkor a fedezeti ügylet 

zárásakor realizált eredményt az eszköz vagy a kötelezettség bekerülési értékét módosító 

tételként kell elszámolni az eszköz vagy kötelezettség bekerülésekor. A kapcsolódó értékelési 

különbözetet az Sztv.59/D. § (9) bekezdés c) pontja szerint kell megszüntetni.  

49) A cash-flow fedezeti ügyletek esetében a valós értéken történő értékeléskor a fedezeti 

ügylet (5) bekezdés szerinti értékelési különbözeteként a fedezeti ügylet valós értéke 

(értékelési különbözete) és a fedezett ügylet, ügyletek jövőbeni pénzáramlás változásainak 

valós értéke (összesített diszkontált értéke) közül a kisebbiknek megfelelő részt kell a valós 

értékelés értékelési tartalékával szemben elszámolni.  

50) A külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügyletének lejártakor a 

fedezett tételek 60. § (8) bekezdés szerint elszámolt árfolyam-különbözetét az értékelési 

különbözetből ki kell vezetni a valós értékelés értékelési tartalékával szemben.  

51) Ha a piaci érték (valós érték) fedezeti ügylettel fedezett ügylet (ügyletek), tétel (tételek) 

nem tartozik a valós értéken történő értékelés alá vagy a valós értéken értékelt értékesíthető 

pénzügyi eszköz kategóriába tartozik, akkor a mérleg-fordulónapi értékelés során a fedezett 

ügylet (ügyletek), tétel (tételek) elszámolását a fedezeti ügylethez kell igazítani. Legfeljebb a 

fedezeti ügylet eredménye összegének erejéig, ellentétes előjellel a pénzügyi műveletek egyéb 

bevételeivel, illetve egyéb ráfordításaival szemben el kell számolni a fedezett ügylet 

(ügyletek), tétel (tételek) eredményét.  

52) Ha a fedezeti ügylet lejárati ideje - a Sztv.3. § (9) bekezdésének 14. pontja szerint - 

rövidebb, mint a fedezett alapügylet lejárati ideje, akkor a fedezeti ügylet zárásakor jelentkező 

eredményének (nyereségének vagy veszteségének) a fedezett alapügylet tárgyévben elszámolt 
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eredményét (veszteségét vagy nyereségét) meghaladó összegét időbeli elhatárolásként lehet 

kimutatni. Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a fedezett alapügylet 

lezárul.  

53) A valós értéken történő értékelés alkalmazására áttérni az üzleti év elején, annak első 

napjára vonatkozóan lehet, az átsoroláshoz kapcsolódó szabályoknak megfelelően, a (2) 

bekezdés szerinti tételek nyitó rendező tételkénti elszámolásával.  

54) A valós értéken történő értékelés szabályaira történő áttéréskor, az áttérés napjára (az 

áttérés üzleti évének első napjára) vonatkozóan nyitó rendező tételként kell elszámolni:  

1.a valós értéken történő értékelés alá tartozó kereskedési célú - mérlegben szereplő - pénzügyi 

eszközök értékvesztésének megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak 

csökkentéseként, a könyv szerinti érték áttérés napi piaci értékre történő átértékelését az 

eszközhöz rendelt értékelési különbözetben a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve 

a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben;  

2.a valós értékelés alá vont értékesíthető, a befektetett eszközök között kimutatott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban fennálló 

tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint követelések piaci értékre történő 

átértékelését, amely ha meghaladja a bekerülési (beszerzési) értéket, akkor az értékvesztés 

bekerülési (beszerzési) értékig - illetve követelésnél a törlesztéssel csökkentett bekerülési 

(beszerzési) értékig - történő visszaírását a pénzügyi műveletek ráfordításainak, valamint az 

egyéb ráfordításoknak a csökkentéseként és azt meghaladóan az eszközhöz rendelt értékelési 

különbözet elszámolását a valós értékelés értékelési tartalékával szemben;  

3.pontba nem tartozó származékos ügyletekhez kapcsolódóan a várható eredmény összegében 

elszámolt aktív és passzív időbeli elhatárolások, céltartalékok megszüntetését a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, valamint az 

egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, illetve a fizetendő kamatokkal 

és kamatjellegű ráfordításokkal, az egyéb bevételekkel szemben, illetve az ügyletek 

átértékelését - a várható nyereségének vagy veszteségének elszámolását függetlenül attól, hogy 

fedezeti vagy nem fedezeti célú, a követelések vagy a kötelezettségek között megnyitott - 

származékos ügyletekhez kapcsolódó pozitív vagy negatív értékelési különbözetben a 

pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, 

valamint az egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, illetve a fizetendő 

kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal szemben;  

4.a mérleg fordulónapjáig le nem zárt cash-flow fedezeti célú, valamint külföldi gazdálkodó 

szervezetben lévő nettó befektetés fedezete céljából kötött származékos ügyletekhez 

kapcsolódóan a várható eredmény összegében elszámolt aktív és passzív időbeli elhatárolások 

megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításaival szemben, illetve az ügyletek átértékelését - a várható nyereségének vagy 

veszteségének elszámolását - a származékos ügyletekhez kapcsolódó pozitív vagy negatív 

értékelési különbözetben a valós értékelés értékelési tartalékával szemben.  

55) A valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazásáról a bekerülési (beszerzési) 

értéken történő értékelésre vonatkozó általános értékelési szabályokra áttérni a mérleg 

fordulónapjával lehet az átsorolás általános szabályai szerint, a már elszámolt értékelési 
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különbözetek - jellegétől és a kapcsolódó pénzügyi instrumentumtól függően, az eredményt 

vagy a valós értékelés értékelési tartalékát érintő elszámolással történő - megszüntetésével, az 

indokolt értékvesztések, aktív és passzív időbeli elhatárolások, céltartalékok bekerülési 

(beszerzési) értéken történő értékeléshez kapcsolódó általános szabályok szerinti 

elszámolásával.  

56) A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi 

pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget 

a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés 

szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba 

felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, 

és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot 

meghatározni.  

57) A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, 

továbbá a külföldi pénzértékre szóló - az 54-55. § szerint minősített - minden követelést, 

ideértve a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat is, befektetett pénzügyi eszközt, 

értékpapírt, illetve kötelezettséget, ideértve a kötelezettség jellegű passzív időbeli 

elhatárolásokat is, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított 

forintértéken kell kimutatni.  

58) A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a 

külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve 

kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó (2) bekezdés szerinti értékelése 

előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet [a (8) 

bekezdés, valamint a Sztv. 47. § (4) bekezdésének c) pontja szerint figyelembe veendő 

árfolyam-különbözet kivételével]:  

1. amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításai között árfolyamveszteségként,  

2. amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

között árfolyamnyereségként kell elszámolni.  

59) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, 

befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (a továbbiakban együtt: külföldi pénzértékre szóló 

eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a 

választott - hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, 

vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos 

devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.  

60) Az előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, a Magyar Nemzeti 

Bank, illetve az Európai Központi Bank által nem jegyzett valutát, ilyen valutára szóló 

eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci 

árfolyamán - ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett 

tájékoztató adatai alapján -, a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az 

Európai Központi Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által 

jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti 
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Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon forintra 

átszámítani.  

61) Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül 

meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének 

meghatározása során - a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése alapján - 

alkalmazható az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő 

megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is.  

62) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a 

devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló 

eszköz és kötelezettség egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási 

árfolyamon is, ha a (4) bekezdés szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-

forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós 

összkép követelménye a (4) bekezdés szerint történő értékelés mellett nem teljesülne.  

63) Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, hogy devizabelföldi ügyfelek szerződéses 

kapcsolataikban az ellenértéket, illetve annak törlesztő összegeit devizaalapon állapítsák meg, 

akkor ezen szerződések alapján a devizaalapú követelések, illetve kötelezettségek 

forintértékben történő könyvviteli nyilvántartásba vételénél, továbbá mérlegfordulónapi 

értékelésénél azt kell alkalmazni.  

64) Az Sztv.59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelést alkalmazó vállalkozónak 

a kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő, tulajdoni 

részesedést jelentő, nem kereskedési célra tartott befektetés, valamint az ezen gazdálkodó 

szervezettel szemben fennálló hosszú lejáratú követelés vagy kötelezettség (együttesen: a 

külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés) devizában kifejezett könyv szerinti 

értékére (a törlesztésekkel és az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési 

devizaértékre) vonatkozóan átszámítás során keletkezett árfolyam-különbözetet a valós 

értékelés értékelési tartalékában kell elszámolni a részesedéshez, a követeléshez és a 

kötelezettséghez rendelten nyilvántartott értékelési különbözettel szemben, amennyiben az 

fedezeti ügylettel fedezett, a fedezett összeg erejéig. A külföldi gazdálkodó szervezetben lévő 

nettó befektetés fedezeti ügylettel nem fedezett részének árfolyam-különbözetét a (3) bekezdés 

szerint kell elszámolni.  

65) Amennyiben a vállalkozó él az Sztv. 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, a fedezeti 

ügylettel nem fedezett, kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben 

lévő, külföldi pénzértékre szóló tulajdoni részesedést jelentő, nem kereskedési célra tartott 

befektetése értékelésekor az értékvesztés, illetve az értékhelyesbítés összegének 

meghatározásánál a befektetés (4)-(6) bekezdés szerinti átszámítása során keletkezett 

árfolyam-különbözetet és a devizában kifejezett értékvesztés, illetve értékhelyesbítés (4)-(6) 

bekezdés szerinti forintértékét - eltérően az 54. és az 57-58. §-ban foglaltaktól - egybe kell 

számítani, és az értékvesztés, illetve az értékhelyesbítés forintösszegének meghatározásánál 

összevontan kell figyelembe venni.  

66) Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy 

az adott napi jegyzett árfolyamok közül a számviteli politikában meghatározott árfolyamot kell 

figyelembe venni.  
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VII. Záró rendelkezések  

A jelen szabályzat 2020.01.01-én lép hatályba. 

 

 

Dátum: 2020.01.01 

  

 

 

 

……………………………………………………………..  

Szövetség képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása  

   

   

   

   

Megismerési nyilatkozat a Magyar Lovassport Szövetség hatályos Eszközök és források 

értékelési szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

leírtakat a feladataim ellátása során köteles vagyok betartani.  
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