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3. értékelés a számvitelben

� Az értékelés filozófiája
� Az értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak
� Bekerülési érték
� Beszerzési költség
� Előállítási költség
� Terv szerinti értékcsökkenés
� Terven felüli értékcsökkenés
� Értékvesztés
� Készletek értékelése
� Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése
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Az értékelés filozófiája
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Az értékelés filozófiája

Erről lesz szó…

� Értékelés
� Értékelés fajtái
� Közvetlen értékelés
� Közvetett értékelés
� Értékelési elvek
� Magyar számviteli rendszer értékelési elve
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Az a tevékenység, amikor kiszámítjuk az egyes vagyonelemek, tőkeelemek 
értékét

Értékelés
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Az értékelés kettős funkciót tölt be:

1) Vagyon értékének meghatározása

MÉRLEG
2) Eredmény nagyságának meghatározás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Értékelés
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Érték = mennyiség x egységár 

vagy

Érték = mennyiség x egységköltség

Értékelés
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Érték = mennyiség x egységár 

vagy

Érték = mennyiség x egységköltség

A vagyonelemek számbavétele leltározás útján valósul meg

Értékelés
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Érték = mennyiség x egységár 

vagy

Érték = mennyiség x egységköltség

Milyen árat alkalmazzunk?
Milyen egységár?
Milyen önköltség?

Értékelés
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Az értékelés lehet:

� közvetlen értékelés

� közvetett értékelés

Az értékelés fajtái



A mennyiségben meglévő vagyonelemek értéke =

q x p

ahol: 
q = mennyiség
p = ár

Milyen árat alkalmazzunk?
11

Közvetlen értékelés
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Milyen árat alkalmazzunk?

Közvetlen értékelés

Múltbeli ár

Amilyen értéken a vállalkozáshoz került 
a (vagyonelem)

Realizációs elv érvényesül

Jelenlegi ár

= Aktuális ár

= Fordulónapon érvényes ár

Átértékelés valósul meg (múltbeli ár 
>>> jelenlegi ár)

Az átértékelés eredményhatással 
jár

Időérték elv érvényesül

ezekről még lesz 
szó…
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1. példa
A vállalkozás pénzállománya 10.000eFt, saját tőke összege 10.000eFt. A 
vállalkozás 100 db anyagot vásárolt 50.000Ft/db áron, melyből 70 db-ot 
65.000Ft/db áron értékesített. Az anyag mérlegkészítéskor ismert piaci ára 
48.000Ft/db.

(Az egyszerűsítés érdekében feltételezzük, hogy a vevő azonnal kifizette az 
értékesítés árbevételét. Az adózási összefüggésektől most eltekintünk!)

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 

Közvetlen értékelés 
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Megoldás

Közvetlen értékelés 

Múltbeli áron

Eredmény: 1 050 eFt

Zárókészlet: 1 500 eFt

Jelenlegi áron

Eredmény: 990 eFt
(1 050 eFt – 60eFt) 

Zárókészlet: 1 440 eFt
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� A közvetlen értékelést akkor alkalmazzuk,
� amikor nincs lehetőség a vagyonelemek mennyiségi felvételére
� A már meglévő (könyvekben szereplő) értéket módosítjuk, korrigáljuk

Közvetett értékelés
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Értékelési elvek

realizációs elv időérték elv

legkisebb / 
legalacsonyabb 
értékelés elve

üzemgazdasági 
becsérték elv
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Értékelési elvek

• Az eredmény megállapítása a prioritás
• A vagyonelemeket, vagyis az eszközöket és a forrásokat múltbéli 

áron veszi figyelembe

Realizációs elv
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• A vagyon megállapítása a prioritás
• A vagyonelemeket, vagyis az eszközöket és a forrásokat 

fordulónapi (jelenlegi) áron veszi figyelembe
• Így a vagyonmérleg állítható összeg
• Az eredmény nem realizált elemeket is tartalmaz

Időérték elv

Értékelési elvek
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• A vagyont a legalacsonyabb értéken határozzák meg
• A zárókészletet a legalacsonyabb értéken / áron számoljuk
• A felhasználást a legmagasabb értéken számoljuk

Legkisebb / Legalacsonyabb 
értékelés elve

Értékelési elvek
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• A jövőbeni körülmények figyelembevételével állapítják meg a 
várható vagyonértéket és eredményt

• Elsősorban tervezéshez használható

Üzemgazdasági 
becslések elv

Értékelési elvek
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A magyar számviteli rendszer a realizációs elvre 
épül!

Csak akkor lehet eredményt kimutatni, ha az értékesítés  (realizálás) 
megtörtént
=
Az eredmény megállapítása a prioritás, ehhez kell hozzárendelni a 
vagyonelemeket

Magyar számviteli rendszer értékelési elve
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A magyar számviteli rendszerben az 
értékelés gyakorlata 

Befektetett eszközök + forgó eszközök értékelése:
� Beszerzési áron, vagy
� Beszerzési költségen, vagy
� Előállítási költségen

Magyar számviteli rendszer értékelési elve
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Az értékelés filozófiája

Erről volt szó…

� Értékelés
� Értékelés fajtái
� Közvetlen értékelés
� Közvetett értékelés
� Értékelési elvek
� Magyar számviteli rendszer értékelési elve
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Értékeléssel kapcsolatos alapfogalmak
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Értékeléssel kapcsolatos fogalmak

Erről lesz szó…

� Bekerülési érték
� Előállítási költség
� Értékcsökkenés
� Értékvesztés
� Készletértékelési eljárások
� Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése
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bekerülési érték~ beszerzési ár~ előállítási költség~ bekerülési érték korrekciói~ 
bekerülési érték része~ az eszköz beszerzésének alapköltségei~ az eszköz 

beszerzéséhez kapcsolódó hitel, kölcsön igénybevételének költségei~ bekerülési 
értéket csökkentő tételek~ karbantartás költségei~ nem része a bekerülési értéke~ 
a bekerülési érték megállapításának sajátos esetei~ előállítási költség~ költség~ 
ráfordítás~ kiadás ~ költségnemek~ anyag jellegű költségek~ személyi jellegű 

költségek~ értékcsökkenési leírás~ költségviselők~ költséghelyek~ önköltség~ terv 
szerinti értékcsökkenés~ terven felüli értékcsökkenés~ rendeltetés szerű 

használatbavétel~ hasznos élettartam~ maradványérték~ amortizálandó érték~ 
lineáris leírás~ degresszív leírás ~ progresszív leírás~ bruttó érték alapján~ nettó 

érték alapján~ teljesítményarányos leírás~ évek száma összeg módszer~ kis 
összegű értékcsökkenés~ abszolút összegű értékcsökkenés~ terven felüli 

értékcsökkenés + visszaírás~ eszközök értékvesztése + visszaírása~ könyv 
szerinti érték~ piaci érték~ készletértékelési eljárások~ LIFO~ FIFO~ HIFO~ 

LOFO~ éves átlagár~ csúsztatott/gördülő átlagár~ halmozott átlagár~ elszámoló 
ár~ árrés~ készletérték különbözet~ valuta~ deviza~ választott árfolyam~ választott 
árfolyamon átszámított forintértéke~ devizavételi és deviza eladási átlag árfolyam~ 

MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam~ Európai Központi Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyam~ árfolyam-különbözet~ árfolyam nyereség~ 

realizált ~ nem realizált~ ….
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bekerülési érték~ beszerzési ár~ előállítási költség~ bekerülési érték korrekciói~ 
bekerülési érték része~ az eszköz beszerzésének alapköltségei~ az eszköz 

beszerzéséhez kapcsolódó hitel, kölcsön igénybevételének költségei~ bekerülési 
értéket csökkentő tételek~ karbantartás költségei~ nem része a bekerülési értéke~ 
a bekerülési érték megállapításának sajátos esetei~ előállítási költség~ költség~ 
ráfordítás~ kiadás ~ költségnemek~ anyag jellegű költségek~ személyi jellegű 

költségek~ értékcsökkenési leírás~ költségviselők~ költséghelyek~ önköltség~ terv 
szerinti értékcsökkenés~ terven felüli értékcsökkenés~ rendeltetés szerű 

használatbavétel~ hasznos élettartam~ maradványérték~ amortizálandó érték~ 
lineáris leírás~ degresszív leírás ~ progresszív leírás~ bruttó érték alapján~ nettó 

érték alapján~ teljesítményarányos leírás~ évek száma összeg módszer~ kis 
összegű értékcsökkenés~ abszolút összegű értékcsökkenés~ terven felüli 

értékcsökkenés + visszaírás~ eszközök értékvesztése + visszaírása~ könyv 
szerinti érték~ piaci érték~ készletértékelési eljárások~ LIFO~ FIFO~ HIFO~ 

LOFO~ éves átlagár~ csúsztatott/gördülő átlagár~ halmozott átlagár~ elszámoló 
ár~ árrés~ készletérték különbözet~ valuta~ deviza~ választott árfolyam~ választott 
árfolyamon átszámított forintértéke~ devizavételi és deviza eladási átlag árfolyam~ 

MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam~ Európai Központi Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyam~ árfolyam-különbözet~ árfolyam nyereség~ 

realizált ~ nem realizált~ ….

A későbbiekben 
részletesen tanuljuk 

majd…
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Értékeléssel kapcsolatos fogalmak

Erről volt szó…

� Bekerülési érték
� Előállítási költség
� Értékcsökkenés
� Értékvesztés
� Készletértékelési eljárások
� Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése
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Bekerülési érték
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Bekerülési érték

Erről lesz szó…

� Bekerülési érték
� Bekerülési érték megjelenési formái
� Bekerülési érték korrigálása, módosítása
� Könyv szerinti érték
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Az a ráfordítás, amely az eszköz létesítése, megszerzése, üzembe helyezése 
miatt az üzembe helyezésig vagy a raktárba történő beszállításig felmerül

Bekerülési érték
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Az az érték, amelyen a vagyonelemeket és a tőkeelemeket a nyilvántartásokba, 
a könyvekbe bevezetjük, nyilvántartásba vesszük

Bekerülési érték
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Az az érték, amelyen a vagyonelemek aktiválása és 

passziválása történik

Bekerülési érték

Eszközök Források

Aktiválás Passziválás
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A bekerülési érték 2 megjelenési formája:

Bekerülési érték megjelenési formái

• Beszerzési érték
• Beszerzési költségVásárláskor

• Előállítási érték
• Előállítási költségSaját előállításkor
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A bekerülési értéket különféle hatások érik, 

melynek következményeként korrigálni, módosítani 
kell a bekerülési értéket

Bekerülési érték korrigálása, módosítása
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Bekerülési értéket korrigálja, módosítja

Bekerülési érték korrigálása, módosítása

Terv szerinti 
értékcsökkenés

Terven felüli 
értékcsökkenés Értékvesztés

Értékvesztés visszaírás Valuta / deviza árfolyam-
különbözet Egyéb korrekció
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A bekerülési érték  korrigálásával, módosításával megkapjuk a könyv 
szerinti értéket

Könyv szerinti érték

Bekerülési 
érték

Korrekciós
, módosító 
tételek

Könyv 
szerinti 
érték
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KSZÉ

Nyilvántartás szerinti érték

Mérlegérték

Könyv szerinti érték
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Bekerülési érték

Erről volt szó…

� Bekerülési érték
� Bekerülési érték megjelenési formái
� Bekerülési érték korrigálása, módosítása
� Könyv szerinti érték
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Beszerzési költség
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Beszerzési költség

Erről lesz szó…

� Beszerzési költség
� Bekerülési érték tartalma
� Mikor?
� Fontos!
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Beszerzési érték

Beszerzési költség
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Mindazon tételek együttes összege, melyek az eszköz 
vásárlása esetén
� készleteknél a raktárba kerülésig
� tárgyi eszközöknél az üzembe helyezésig 
merülnek fel 
és az eszközhöz egyedileg is hozzákapcsolódnak

Beszerzési költség
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Bekerülési érték

Az eszköz 
beszerzésének 
alapköltségei

Az eszköz 
beszerzéséhez 
kapcsolódó egyéb 
költségek

Az eszköz 
beszerzéséhez 
kapcsolódó hitel, 
kölcsön 
igénybevételének 
költségei

Bekerülési értéket 
csökkentő tételek

Beszerzési költség tartalma
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzésének alapköltségei

• (+) Vételár
• (-) Engedmény
• (+) Felár
• (+) Beszerzéssel, üzembe helyezéssel, raktárba történt szállítással 

kapcsolatos szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési 
költségek 

• (+) Beszerzéssel kapcsolatos közvetítői tevékenység költségei
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzésének alapköltségei

• (+) Bizományosi díj
• (+) Beszerzéshez kapcsolódó adók, adó jellegű tételek ( beszerzéskor 

fizetett fogyasztási adó, jövedéki adó)
• (+) Vámterhek
• (+) Tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű 

használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési 
értéke
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó egyéb költségek

• (+) Fizetendő, fizetett illetékek (például: vagyonszerzés,  ajándékozás, 
öröklés, adás-vétel után járó illeték

• (+) Előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA
• (+) Hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díjak (például: 

környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj)
• (+) Beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, az új technológia 

elsajátításának díja, közvetlen költségei
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó hitel, 
kölcsön igénybevételének költsége

• (+) Hitel, kölcsön felvétel előtt fizetett bankgarancia díja
• (+) Hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék
• (+) A hitel igénybevételéig felszámított rendelkezési jutalék
• (+) A hitelszerződés, kölcsönszerződés közjegyzői hitelesítés díja
• (+) Az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő 

időszakra jutó, felmerült kamat
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó hitel, 
kölcsön igénybevételének költsége

• (+) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig 
felmerült biztosítási díj

• (+/-) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségnek az 
eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-
különbözete (árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség)
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Beszerzési költség tartalma

A bekerülési értéket csökkentő tételek

• (-) A próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített 
termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, MAX! a 
próbaüzemeltetés költségégi

• (-) Beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig kapott kamat 
összege

• (-) Beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig 
kapott kamat összege
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Mikor kell megállapítani a bekerülési értéket?

� A bekerülési érték részét képző tételek felmerülésekor
� A gazdasági esemény megtörténtekor

Mikor?
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A bekerülési értéknek nem része:

� A levonható, előzetesen felszámított ÁFA
� Az ÁFA tv szerint ellenérték arányában megosztott, előzetesen felszámított 

ÁFA le nem vonható hányada

Fontos
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Az eszköz bekerülési értékét nem csökkenti:

� A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege
(azt egyéb bevételként kell elszámolni, majd halasztott bevételként időbeli 
elhatárolásként kell szerepeltetni a mérlegben)

Fontos
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Tárgyi eszközöknél értéket növelő bekerülési 
értékként kell figyelembe venni:

A meglévő tárgyi eszköz 
� Bővítésével
� Rendeltetésének megváltoztatásával
� Átalakításával
� Élettartalmának növelésével
összefüggő munkálatok ellenértékét

Fontos
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Tárgyi eszközöknél értéket növelő bekerülési 
értékként kell figyelembe venni:

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga, kapacitása, pontossága 
helyreállítását

szolgáló felújítási munkálatok ellenértékét

Fontos
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Nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) 

értékében figyelembe venni:

� A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló 

javítási, karbantartási munka ellenértékét

� Erdőnevelési, erdőfenntartási, erdő felújítási munka ellenértékét

Fontos
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A tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) 
értékének része:
A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához 

szükséges tartozékok, tartalék 
alkatrészek beszerzési értéke

Fontos
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2. példa
a vállalkozás vegyes pénzügyi forrásból termelőgépet importált tárgyév 
augusztus 1-jén. A gép bekerülési értékének meghatározásához a következő 
információkkal rendelkezünk (az ÁFÁ-ra vonatkozó információktól tekintsünk 
el):

Beszerzési költség
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Beszerzési költség

megnevezés összeg

a beruházáshoz elkülönített pénzeszköz 2 000 000 Ft

a beruházáshoz elkülönített pénzeszköz utáni kamat, annak 
felhasználásáig

10 000 Ft

vételár (teljesítés napi árfolyam: 290Ft/USD) 12 000 USD

vámteher 700 000 Ft

szállítási költségek 90 000 Ft

közjegyzői hitelesítői díj 100 000 Ft

a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási 
jutalék

40 000 Ft
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Beszerzési költség

megnevezés összeg
folyósítási jutalék 20 000 Ft

aktiválásig (üzembe helyezésig) felmerült tárgyévi hitelkamat 26 000 Ft

aktiválásig (üzembe helyezés) után felmerült tárgyévi 
hitelkamat

80 000 Ft

a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódóan a beszerzés napján 
előre fizetett 3 havi biztosítási díj

90 000 Ft

próbaüzemeltetés összes közvetlen költsége 200 000 Ft

próbaüzemeltetés során elkészült és raktárra vett termékek 
értéke

66 000 Ft

üzembe helyezést követően beszerzett tartalék alkatrész 
számla szerinti értéke

200 000 Ft

Az aktiválási (üzembe helyezési) jegyzőkönyv dátuma: tárgyév október 1.
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Megoldás

Beszerzési költség

A gép bekerülési értéke 4 640 000Ft.
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Beszerzési költség

Erről volt szó…

� Beszerzési költség
� Bekerülési érték tartalma
� Mikor?
� Fontos!
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Előállítási költség
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Előállítási költség

Erről lesz szó…

� Előállítási költség
� Költség ~ ráfordítás ~ kiadás
� Költségek csoportosítása
� Közvetlen költség ~ közvetett költség
� Költségek elszámolása
� Önköltség
� Az előállítási költség megállapítása
� Fontos
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Előállítási érték

Előállítási költség
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Az eszközök nem csak vásárlásból származhatnak, hisz a vállalkozó saját 
maga is előállíthatja azokat, ehhez ki kell számolni a termék, szolgáltatás 

közvetlen önköltségét

Az önköltség számítás módszerét a számviteli politika keretében elkészített 

önköltségszámítás rendjére vonatkozó 
belső szabályzat tartalmazza

Előállítási költség
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???

Költség

Ráfordítás

Kiadás

Költség ~ ráfordítás ~ kiadás
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A költség a termelés érdekében felmerült erőforrás-felhasználás

� Munkatárgy felhasználás
� Munkaeszköz felhasználás
� Munkaerő felhasználás

Költség
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A ráfordítás alapvetően az értékesítéshez, a kibocsátáshoz 
kapcsolódik

Ráfordítás
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Költség 
= 
Ráfordítás

• Ha valamennyi 
hozam 
értékesítésre 
került

Költség 
> 
Ráfordítás

• Ha a hozam egy 
része még nem 
került 
értékesítésre

Költség ~ Ráfordítás
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A kiadás a  pénzügyi eszközök csökkenése

Kiadás
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Költségek 
csoportosítása

Költségnemek szerint

ANYAGJELLEGŰ 
költségek

SZEMÉLYI JELLEGŰ 
költségek

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI 
leírás

Elszámolhatóságuk 
szerint

Közvetlenül 
elszámolható költségek

KÖLTSÉGVISELŐK

Közvetetten 
elszámolható költségek

KÖLTSÉGHELYEK

Költségek csoportosítása
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KÖLTSÉGNEMEK

ANYAGJELLEGŰ költségek

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatások 
költsége

Egyéb szolgáltatások 
költsége

SZEMÉLYI JELLEGŰ költségek

Bérköltség

Személyi jellegű egyéb 
költség

Bérjárulékok
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI leírás

Költségek csoportosítása
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Közvetlen költség ~ közvetett költség

Közvetlen költség

� Az a költség, melyről a felmerülés pillanatában megállapítható, hogy melyik 
tevékenységet milyen mértékben terheli  az adott tevékenység a 

költségviselő
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Közvetlen költség ~ közvetett költség

Közvetett költség

� Az a költség, melyről a felmerülés pillanatában nem határozható meg, hogy 
melyik tevékenységet terheli, csak a felmerülés helye állapítható meg

� A felmerülés helye a költséghely
� Általános költségnek is nevezik
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Költségek elszámolása

KÖLTSÉGVISLŐKRE

„A” termék

„B” termék

…

KÖLTSÉGHELYRE

Eredmény terhére 
elszámolt rész

RÁFORDÍTÁS

Felosztás
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Önköltség

A költségviselőkhöz rendelt elszámolt költségek és a felosztott általános 
költségek tevékenységre is vetíthetőek, így kapjuk mega az 

önköltséget
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Önköltség

önköltség számítása:

Ö��ö���é	 = ��őá��í�á� �ö���é��
����é�, �����á����á� �������é��

Költségviselő költsége 
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Előállítási érték

Közvetlen önköltés

Előállítási költség megállapítása
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Előállítási költség megállapítása

Előállítási költségen kell értékelni, és a mérlegben felvenni:

Saját termelésű 
készletek

Készletek

Saját vállalkozásban 
végzett beruházás

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Saját vállalkozásban 
végzett felújítás, 
bővítés

Immateriális javak

Tárgyi eszközök
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Előállítási költség megállapítása

Termék előállítási költség tartalma

Az eszköz előállítása, 
üzembe helyezése, 
bővítése, 
rendeltetésének 
megváltoztatása, 
átalakítása, eredeti 
állagának helyreállítása 
során közvetlenül 
felmerülő költségek

Az előállítással 
bizonyíthatóan szoros 
kapcsolatban lévő 
ráfordítások

Az eszközre megfelelő 
mutatók, jellemzők 
segítségével 
elszámolható 
ráfordítások
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Előállítási költség megállapítása

Szolgáltatás előállítási költség tartalma

Szolgáltatás 
végzése, 
nyújtása, 
teljesítése során 
közvetlenül 
felmerülő 
költségek

Szolgáltatás 
végzésével, 
nyújtásával, 
teljesítésével 
szoros 
kapcsolatban 
álló költségek

szolgáltatásra 
megfelelő 
mutatók, 
jellemzők 
segítségével 
elszámolható 
költségek
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A közvetlen önköltség nem tartalmazhat:

Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen 

kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb 
általános költségeket

Fontos
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Előállítási költség

Erről volt szó…

� Előállítási költség
� Költség ~ Ráfordítás ~ Kiadás
� Költségek csoportosítása
� Közvetlen költség ~ közvetett költség
� Költségek elszámolása
� Önköltség
� az előállítási költség megállapítása
� Fontos
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Terv szerinti értékcsökkenés
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Terv szerinti értékcsökkenés

Erről lesz szó…

� Értékcsökkenés
� Értékcsökkenési leírás
� Terv szerinti értékcsökkenés
� Értékcsökkenési leírás elszámolásához szükséges döntések
� Értékcsökkenési módszerek
� Értékcsökkenés változtatása
� Napi, havi értékcsökkenés
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Értékcsökkenés

� Az immateriális javak és a tárgyi eszközök a tartós 
használat, a folyamatos fizikai és erkölcsi 
avulás miatt fokozatosan elveszítik az 
értéküket,ezt a költséget el kell számolni
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Értékcsökkenés

� Az immateriális javaknak és tárgyi eszközöknek a hasznos 
élettartam végén a várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési 
érétét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket 
előreláthatóan használni fogják
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Értékcsökkenés

Hasznos élettartam

Az az időszak, amely alatt az amortizálható eszköz éréke időarányosan vagy 
teljesítményarányosan eredményterhére, költségként elszámolandó
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Értékcsökkenés

Maradványérték

Az eszköz rendeltetésszerű használatba vételekor rendelkezésre álló 
információk alapján a hasznos élettartam végén várható realizált érték
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Értékcsökkenés

� Az immateriális javak és tárgyi eszközök fizikai kopásának és erkölcsi 
avulásának pénzben kifejezett értéke
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Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenésnek az a része, melyet költségként elszámolunk
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Terv szerinti értékcsökkenés

a rendeltetésszerű használatbavételkor, az üzembe helyezéskor tervet kell 
készíteni az értékcsökkenés elszámolására
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Terv szerinti értékcsökkenés

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásához az üzembe helyezést hitelt 
érdemlő módon kell dokumentálni (üzembe helyezési okmány)
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Terv szerinti értékcsökkenés
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Értékcsökkenési leírás elszámolásához szükséges döntések

Maradványérték Hasznos élettartam

Értékcsökkenési 
módszer
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Értékcsökkenési leírás elszámolásához szükséges döntések

1) Mekkora a várható maradványérték?
2) Mennyi a hasznos élettartam?
3) Milyen módszerrel határozzák meg az évenkénti értékcsökkenés 

összegét?
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti ÉCS leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás
2) Időarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján

3) Teljesítményarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

� Lineáris
b) Nettó érték alapján

� Letermelés arányos
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Lineáris leírás

A hasznos élettartam éveire arányosan számoljuk a 
maradványértékkel csökkentett bruttó érték összegét
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Degresszív leírás

Előbb nagyobb, később kisebb összegű értékcsökkenés kerül 

elszámolásra

Gyorsított leírás
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Progresszív leírás

Előbb kisebb, később nagyobb összegű értékcsökkenés kerül 
elszámolásra

Lassított leírás
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Bruttó érték

Bekerülési érték
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Bruttó érték, halmozott értékcsökkenés, nettó érték

• BÉ

Bruttó érték

• HÉCS

Halmozott értékcsökkenés

• NÉ

Nettó érték
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Bruttó érték, halmozott értékcsökkenés, nettó érték

NÉ HÉCS BÉ
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Bruttó érték, halmozott értékcsökkenés, nettó érték

BÉ HÉCS NÉ
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Bruttó érték, halmozott értékcsökkenés, nettó érték

BÉ NÉ HÉCS
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

1)Egy összegű (kisösszegű) leírás
2) Időarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján
3) Teljesítményarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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Egy összegű (kisösszegű) leírás

� Abszolút összegű értékcsökkenés elszámolása

� 100 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz 
bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámolható

� A számviteli politikában rögzíteni kell, hogy a 
vállalkozás él-e ezzel a lehetőséggel
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás

2) Időarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• lineáris

c) Abszolút összeg alapján
3) Teljesítményarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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Lineáris leírás bruttó érték alapján

� Az elhasználódás éveire azonos összegű 
értékcsökkenést számolunk el
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Leírási kulcs, hasznos élettartam, maradványérték

• LK = 100 / HÉ

Leírási kulcs (%)

• HÉ = 100 / LK

Hasznos élettartam

• MÉ

Maradványérték
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Amortizálandó érték, értékcsökkenés

• AÉ = BÉ - MÉ

Amortizálandó érték

• ÉCS = AÉ x LK

Értékcsökkenés



113

Lineáris leírás bruttó érték alapján

3. példa

Az eszköz bekerülési értéke 4 200eFt, a maradványértéke 200eFt. Az 
elhasználódási idő 4év.

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 
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Megoldás
BÉ =

AÉ = BÉ – MÉ

LK = 100 / HÉ

ÉCS = AÉ * LK

adatok eFt-banév AÉ = BÉ - MÉ LK (%) éves ÉCS HÉCS NÉ

1

2

3

4

összesen - -

Lineáris leírás bruttó érték alapján
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás

2) Időarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

• Lineáris

• Degresszív (csökkenő kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján
3) Teljesítményarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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� Előbb nagyobb, később kisebb összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra

� = gyorsított leírás

Lehet:
� Szorzószámos módszer
� Évek száma összeg módszer

Degresszív leírás bruttó érték alapján
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Degresszív leírás bruttó érték alapján

4. példa 
szorzószámos módszer

Az eszköz bruttó értéke 5 400eFt 
A maradványérték 400eFt
Hasznos élettartam 5 év
Szorzószámok: 1,4 – 1,2 – 1,0 – 0,8 – 0,6

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 
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Megoldás
BÉ

AÉ

LK * szorzószám

ÉCS

adatok eFt-banév AÉ = BÉ -
MÉ

LK 
(%)

LK * szorzószám 
(%)

éves ÉCS HÉCS NÉ

1

2

3

4

5

összesen - -

Degresszív leírás bruttó érték alapján
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Degresszív leírás bruttó érték alapján

5. példa
szorzószámos módszer

Az eszköz bruttó értéke 1 050eFt
A maradványérték 50eFt
Hasznos élettartam 50 év
1.szakasz: 8 év, évente bruttó érték 5%-a
2. szakasz: 6 év, évente bruttó érték 2,5%-a
3. szakasz: 36 év, évente bruttó érték 1,25%-a

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 165.oldal
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Megoldás
BÉ

AÉ

LK * szorzószám

ÉCS

adatok eFt-banévek AÉ = BÉ -
MÉ

LK 
(%)

LK * szorzószám 
(%)

éves ÉCS

1-8

9-14

15-50

összesen

Degresszív leírás bruttó érték alapján



6. példa
évek száma összeg módszer (= számtani sor módszer)

az eszköz bruttó értéke 1 580eFt 
A maradványérték 80eFt
Hasznos élettartam 5 év

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 166.oldal
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Degresszív leírás bruttó érték alapján



megoldás

1. HÉ éveit össze kell adni
2. Évenkénti LK-t meghatározni
3. Éves ÉCS-t meghatározni

122

Degresszív leírás bruttó érték alapján



123

1. HÉ éveit össze kell adni : 1+2+3+4+5=15

2. évenkénti LK meghatározása: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15

3. éves ÉCS meghatározása

adatok eFt-ban

év AÉ = BÉ -
MÉ

évenkénti LK éves ÉCS HÉCS NÉ

1 5/15

2 4/15

3 3/15

4 2/15

5 1/15

összesen 15/15 = 1 = 100% - -

Degresszív leírás bruttó érték alapján
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás

2) Időarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján
3) Teljesítményarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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� Lineáris
� LK alkalmazásával történő leírás

Nettó érték alapján történő leírás
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Nettó érték alapján történő leírás

7. példa

Az eszköz bruttó értéke 3 000eFt 
Hasznos élettartam 5 év
Leírási kulcs 40%

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 167.oldal
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Megoldás
BÉ
AÉ

LK * szorzószám

ÉCS adatok eFt-ban

év AÉ = BÉ -
MÉ

LK 
(%)

éves ÉCS HÉCS NÉ

összesen - -

Nettó érték alapján történő leírás
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás

2)Időarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c)Abszolút összeg alapján
3) Teljesítményarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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Abszolút összegű leírás

� Abszolút összegű értékcsökkenés elszámolása
� S számviteli politikában rögzíteni kell, hogy a vállalkozás él-e ezzel a 

lehetőséggel
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás
2) Időarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján

3) Teljesítményarányos leírás
a) Bruttó érték alapján
� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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Teljesítményarányos leírás, bruttó érték alapján

Ennél a módszernél ismerni kell az eszköz várható életteljesítményét, ez lehet:
� A munkában eltöltött idő: üzemóra, műszakóra..
� Az eszközzel előállított termék: db, kg…
� Futott km…
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Teljesítményarányos leírás, bruttó érték alapján

8. példa
Az eszköz bruttó értéke 2 100eFt 
Maradványértéke 100 eFt
Életteljesítménye 1 000db
Teljesítmények az egyes években:
1.év: 190 db, 2.év: 400 db, 3.év: 300db, 4.év: 110 db

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 165.oldal
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Megoldás
BÉ 

AÉ

teljesítményegységre jutó ÉCS = AÉ / életteljesítmény

ÉCS = teljesítményegységre jutó ÉCS x teljesítmény

adatok eFt-ban

év AÉ = BÉ -
MÉ

teljesítmény teljesítmény 
egységre  jutó 

ÉCS

ÉCS HÉCS NÉ

összesen - -

Teljesítményarányos leírás, bruttó érték alapján
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Értékcsökkenési leírási mód

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
1) Egy összegű (kisösszegű) leírás
2) Időarányos leírás

a) Bruttó érték alapján
• Lineáris
• Degresszív (csökkenős kulcsok)
• Progresszív (növekvő kulcsok)

b) Nettó érték alapján
• Lineáris

c) Abszolút összeg alapján

3) Teljesítményarányos leírás
a) Bruttó érték alapján

� Lineáris

b) Nettó érték alapján
� Letermelés arányos

erről már volt 
szó…
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Teljesítményarányos leírás, letermelés arányos

� Ásványi vagyon kitermelési esetén alkalmazzák
� Lépései:

1. Lépés: LK meghatározása
� ��ó é"�é� #. ℎó 1 − (é�

�)� "* �ℎ �ő á�+á�,+-	,.� * ��,)�é	 

2. Lépés: ÉCS meghatározása

az év során kitermelt mennyiség x  LK
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Feladatmegoldások!

hf
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Házi feladat

9.példa

A vállalkozás egyik gépének bekerülési érték 25 000 000 Ft
Várható maradványérték 2 500 000 Ft
Tervezett gazdasági élettartam 5 év

Határozd meg az egyes években az értékcsökkenés, a halmozott 
értékcsökkenés és a nettó érték összegét!

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 169-172.oldal



138

a) lineáris módszerrel!
b) degresszív leírási módszerrel, évek száma összeg módszerrel!
c) degresszív leírási módszerrel, szorzószámok módszerrel! A szorzószámok

az egyes években: 1.év:1,6; 2.év:1,4; 3.év:1; 4.év:0,7> 5.év:0,3
d) évente csökkenő abszolút összegű leírás módszerrel. Terv szerint az éves

ÉCS összege: 1.év:8 500eFt; 2.év:6 000eFt; 3.év:3 500eFt; 4.év:2 500eFt;
5.év:2 000eFt;

e) teljesítményarányos módszerrel, tervezett teljesítmények az egyes
években: 1.év: 2 000gó; 2.év:4 000gó; 3.év:1 250gó; 4.év:1 000gó; 5.év: 3
000gó;

f) nettó módszerrel
g) nettó módszerrel, a leírási kulcs 40%



ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés tervezésekor 

figyelembe vett körülményekben lényeges változás
következett be, akkor a terv szerinti 
értékcsökkenés megváltoztatható

139

Értékcsökkenés változtatása

BÉ, HÉ, MÉ
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Értékcsökkenés változtatás

Értékcsökkenés változtatás esetén a változás eredményre gyakorolt 

számszerűsített hatását a kiegészítő 
mellékletben be kell mutatni
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Értékcsökkenés változtatás

10. példa
A berendezés bekerülési értéke 10 500 000 Ft
A várható maradványérték 500 000 Ft
A tervezett gazdasági élettartam 10 év
A 4. évtől a termelés felfutása miatt két műszakra térnek rá, így a leírási kulcs 
20%-ra változik.

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 173.oldal
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megoldás
BÉ 

AÉ

LK (%) = 100 / HÉ

ÉCS = AÉ x LK

adatok eFt-ban

év AÉ = BÉ - MÉ LK (%) éves ÉCS HÉCS NÉ

összesen - -

Értékcsökkenés változtatás
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Napi, havi értékcsökkenés

A gyakorlatban a számviteli politikában rögzített módon, 

napi és havi értékcsökkenés elszámolását is 
alkalmazhatjuk
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Napi, havi értékcsökkenés

12. Példa
A berendezés bekerülési értéke 2 600 000 Ft
Beszerzés időpontja 2014.08.10
Üzembe helyezés időpontja 2014.09.01
A tervezett élettartam 5 év, az élettartam végén várhatóan hasznosuló értéke 
800 000Ft

Értékcsökkenési mód: évek száma összeg módszer

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 173.oldal
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Megoldás
1. HÉ éveit össze kell adni : 1+2+3+4+5=15

2. évenkénti LK meghatározása: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15

3. éves ÉCS meghatározása

adatok eFt-ban

év AÉ = BÉ -
MÉ

évenkénti LK éves ÉCS HÉCS NÉ

1 5/15

2 4/15

3 3/15

4 2/15

5 1/15

összesen 15/15 = 1 = 100% - -

Napi, havi értékcsökkenés
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Terv szerinti értékcsökkenés

Erről volt szó…

� Értékcsökkenés
� Értékcsökkenési leírás
� Terv szerinti értékcsökkenés
� Értékcsökkenési leírás elszámolásához szükséges döntések
� Értékcsökkenési módszerek
� Értékcsökkenés változtatása
� Napi, havi értékcsökkenés
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Terven felüli értékcsökkenés
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Terven felüli értékcsökkenés

Erről lesz szó…

� Terven felüli értékcsökkenés
� Mekkora összeg?
� Kivezetés
� Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés
� Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
� Értékcsökkenés elszámolása
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Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenés elszámolható

Immateriális 
javaknál

Tárgyi 
eszközöknél

Beruházásoknál is
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Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha

IMM, TE KSZÉ-e jelentősen nagyobb, mint a piaci értéke 

• Könyv szerinti érték > piaci érték

IMM, TE értéke tartósan lecsökken, mert:

• Feleslegessé vált
• Megrongálódott
• Megsemmisült
• Hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható
• Használhatatlan
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Mekkora összeg?

Mekkora összegű terven felüli értékcsökkenés számolható 
el???
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Mekkora összeg?

Akkora összegű terven felüli értékcsökkenés számolható el az 
immateriális javak, és a tárgyi eszközök esetében, hogy a mérlegben a 

mérlegkészítéskor ismert piaci értéken szerepeljen
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Kivezetés

Ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz rendeltetésének megfelelően 
nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik…, 

akkor a terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása után azt ki kell vezetni
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Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés

Nem számolható el (terv szerinti és) terven felüli értékcsökkenés

• A már teljesen leírt IM, TE esetén
• A tervezett MÉ-et elérő IMM, TE esetén
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Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

Ha az eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a KSZÉ-et, 
csökkenteni kell a terven felüli értékcsökkenés összegét

• MAX. az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegéig
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Értékcsökkenés elszámolása

Terv szerinti 
értékcsökkenés

KÖLTSÉG

Terven felüli 
értékcsökkenés

EGYÉB 
RÁFORDÍTÁS

Terven felüli 
értékcsökkenés 
visszaírás

EGYÉB BEVÉTEL
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Terven felüli értékcsökkenés

Erről volt szó…

� Terven felüli értékcsökkenés
� Mekkora összeg?
� Kivezetés
� Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés
� Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
� Értékcsökkenés elszámolása
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Értékevesztés
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Értékvesztés

Erről lesz szó…

� Értékvesztés
� Mekkora összeg?
� Értékcsökkenés elszámolása
� Készletek értékvesztése
� Követelések értékvesztése
� Értékvesztés visszaírása
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Értékvesztés

Értékvesztés elszámolható

Tulajdoni 
részesedést 
jelentő 
befektetések

Hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírok

Készletek Követelések
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Értékvesztés

Értékvesztést kell elszámolni, ha

A meghatározott eszközök a KSZÉ-e tartósan és jelentősen nagyobb, mint a 
piaci értéke 

• Könyv szerinti érték > piaci érték
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Mekkora összeg?

Mekkora összegű értékvesztés számolható el???
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Mekkora összeg?

Akkora összegű értékvesztés számolható el,

hogy a mérlegben a mérlegkészítéskor ismert piaci érték szerepeljen
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Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolható

Tulajdoni 
részesedést 
jelentő 
befektetések

Hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírok

Készletek Követelések

erről már 
volt szó
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Értékvesztés elszámolása

Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseken belül

Tartós részesedés 
kapcsolt 
vállalkozásban

Jelentős tartós 
tulajdoni 
részesedés

Egyéb tartós 
részesedés

Forgóeszközök 
között kimutatott 
részesedések
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Értékvesztés elszámolása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon belül

Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok
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Értékvesztés elszámolása

Készleteken belül

Anyagok Befejezetlen 
termelés és 
félkész 
termékek

Növendék, 
hízó, és egyéb 
állatok

Késztermékek Áruk



168

Értékvesztés elszámolása

Követeléseken 
belül

Vevők

Követelések

Kapcsolt

Jelentős

EgyébVáltó követelések

Egyéb követelések

Tartósan adott kölcsön

Kapcsolt

Jelentős

Egyéb
Egyéb tartósan adott kölcsön

Bankbetétek

Adott előlegek

Immateriális javakra

Beruházásokra

Készletekre
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Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés

Tulajdoni 
részesedést 
jelentő 
befektetések

PÉNZÜGYI 
MŰVELETEK 
RÁFORDÍTÁSA

Hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírok

PÉNZÜGYI 
MŰVELETEK 
RÁFORDÍTÁSA

Készletek

EGYÉB 
RÁFORDÍTÁS

Követelések

EGYÉB 
RÁFORDÍTÁS
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Készletek értékvesztése

Értékvesztést kell elszámolni, ha

A vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzési értéke illetve könyv szerinti értéke 
jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték

A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész termékek, 
késztermékek) előállítási értéke, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és 
tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték
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Készletek értékvesztése

Értékvesztést kell elszámolni, ha a készlet

• Eredeti rendeltetésének nem felel meg
• Megrongálódott
• Felhasználása, értékesítése kétségesség vált (elfekvő készleltek)
• Ha feleslegessé vált
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Követelések értékvesztése

Értékvesztést kell elszámolni

A vevő, az adósminősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló 
és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, a 
könyv szerinti érték és a követelés várható megtérülő összege közötti 
veszteség jellegű különbözet esetén, ha az jelentős és tartós
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Értékvesztés visszaírása

Értékvesztés visszaírása

Ha az eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a KSZÉ-et, 
csökkenteni az értékvesztés összegét

• MAX. az elszámolt értékvesztés összegéig
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Értékvesztés visszaírása

Értékvesztés visszaírása

Ha az értékvesztés elszámolásának okai megszűnnek
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Értékvesztés visszaírása

13. Példa
Könyv szerinti érték 1 000eFt
Az eddig elszámolt értékvesztés összege 200eFt
Mérlegkészítéskor ismert piaci ár 1 300eFt

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 182.oldal
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Értékvesztés

Erről volt szó…

� Értékvesztés
� Mekkora összeg?
� Értékcsökkenés elszámolása
� Készletek értékvesztése
� Követelések értékvesztése
� Értékvesztés visszaírása
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Készletek értékelése
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Készletek értékelése

Erről lesz szó…

� Készletek
� Készletek a mérlegben
� Készletek csoportosítása
� Vásárolt készletek értékelése
� Saját termelésű készletek értékelése



179

Készletek

� A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten 
szolgáló olyan forgóeszközök, melyeket a szokásos üzleti tevékenység 
keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés, az 
értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk), melyek az 
értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás valamely fázisában vannak 
(befejezetlen teremés és fékész termékek, késztermékek), melyeket az 
értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során 
fognak felhasználni (anyagok)

� + növendék, hízó és egyéb állatok
� + készletekre adott előlegek

erről már 
volt szó
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Készletek a mérlegben

Készletek

1) Anyagok

2) Befejezetlen termelés és fékész termékek

3) Növendék ,hízó és egyéb állatok

4) Késztermékek

5) Áruk

6) Készletekre adott előlegek

erről már 
volt szó
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Készletek csoportosítása

Készletek

Vásárolt készletek

Anyagok

Áruk

Készletekre adott előlegek

Saját termelésű 
készletek

Befejezetlen termelés és fékész 
termékek

Késztermékek

Növendék, hízó és egyéb 
állatok

erről már 
volt szó
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A bekerülési érték 2 megjelenési formája:

Bekerülési érték megjelenési formái

• Beszerzési érték
• Beszerzési költségVásárláskor

• Előállítási érték
• Előállítási költségSaját előállításkor

erről már 
volt szó
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Vásárolt készletek értékelése

Vásárolt készletek bekerülési értéke

Vásárolt készletek évközi nyilvántartása

Vásárolt készletek értékelési eljárásai, állományváltozásainak 
nyilvántartási ára

Vásárolt készletek fordulónapi mérleg értéke
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Vásárolt készletek értékelése

• Beszerzési érték
• Beszerzési költség

Vásárolt készletek bekerülési értéke
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Bekerülési érték

Az eszköz 
beszerzésének 
alapköltségei

Az eszköz 
beszerzéséhez 
kapcsolódó egyéb 
költségek

Az eszköz 
beszerzéséhez 
kapcsolódó hitel, 
kölcsön 
igénybevételének 
költségei

Bekerülési értéket 
csökkentő tételek

Beszerzési költség tartalma
erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzésének alapköltségei

• (+) Vételár
• (-) Engedmény
• (+) Felár
• (+) Beszerzéssel, üzembe helyezéssel, raktárba történt szállítással 

kapcsolatos szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési 
költségek 

• (+) Beszerzéssel kapcsolatos közvetítői tevékenység költségei

erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzésének alapköltségei

• (+) Bizományosi díj
• (+) Beszerzéshez kapcsolódó adók, adó jellegű tételek ( beszerzéskor 

fizetett fogyasztási adó, jövedéki adó)
• (+) Vámterhek
• (+) Tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű 

használatához szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési 
értéke

erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó egyéb költségek

• (+) Fizetendő, fizetett illetékek (például: vagyonszerzés,  ajándékozás, 
öröklés, adás-vétel után járó illeték

• (+) Előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA
• (+) Hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díjak (például: 

környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj)
• (+) Beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, az új technológia 

elsajátításának díja, közvetlen költségei

erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó hitel, 
kölcsön igénybevételének költsége

• (+) Hitel, kölcsön felvétel előtt fizetett bankgarancia díja
• (+) Hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék
• (+) A hitel igénybevételéig felszámított rendelkezési jutalék
• (+) A hitelszerződés, kölcsönszerződés közjegyzői hitelesítés díja
• (+) Az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő 

időszakra jutó, felmerült kamat

erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

Az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó hitel, 
kölcsön igénybevételének költsége

• (+) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az üzembe helyezésig 
felmerült biztosítási díj

• (+/-) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizakötelezettségnek az 
eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyam-
különbözete (árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség)

erről már 
volt szó
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Beszerzési költség tartalma

A bekerülési értéket csökkentő tételek

• (-) A próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített 
termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, MAX! a 
próbaüzemeltetés költségégi

• (-) Beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig kapott kamat 
összege

• (-) Beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig 
kapott kamat összege

erről már 
volt szó
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Vásárolt készletek értékelése

• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás
• Folyamatos mennyiségi nyilvántartás
• Sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartás
• Csak értékbeli nyilvántartás (kizárólag bolti kereskedelmi 

készleteknél!!!)

Vásárolt készletek évközi nyilvántartása
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Vásárolt készletek értékelése

• Egyedi, tényleges beszerzési ár
• FIFO (LIFO, HIFO, LOFO)
• Átlagár (éves, csúsztatott, halmozott)
• Elszámoló ár ( előre rögzített, tervezett nyilvántartási ár)

Vásárolt készletek értékelési eljárásai, 
állományváltozásainak nyilvántartási ára
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Vásárolt készletek értékelése

Készlet értékelési eljárások

Tényleges 
beszerzési 

áras
LIFO FIFO HIFO LOFO Átlagár

Éves
Csúsztatott 
(gördülő)

Halmozott

Elszámoló 
ár

Törvény megengedi!!!
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Vásárolt készletek értékelése

Egyedi tényleges beszerzési áras 
nyilvántartás 

Minden anyagkészlethez tételesen hozzárendelik a 
tényleges beszerzési árat és mennyiséget

A kivezetés az anyagkészlethez egyedileg 
hozzárendelt bekerülési értéken történik
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Vásárolt készletek értékelése

LIFO 

Last In –First Out

Először az utolsóként beszerzett állományt használják fel 
vagy értékesítik

Mérleg fordulónapi állomány: az elsőként beszerzett áru vagy 
készlet
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Vásárolt készletek értékelése

14a) példa

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 252.oldal

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

nyitó 2 600 3 500

1.beszerzés 6 500 3 640

2.beszerzés 9 100 3 650

I.félévi
felhasználás

13 000

3.Beszerzés 7 800 3 700

II.félévi
felhasználás

10 400

záró
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Vásárolt készletek értékelése

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 500 9 100 000
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Vásárolt készletek értékelése

FIFO 

First In –First Out

Először a kezdeti állományt, és az első szállításokat 
használják fel vagy értékesítik

Mérleg fordulónapi állomány: a raktárba utolsóként beérkezett 
tételek
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Vásárolt készletek értékelése

14b) példa

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 252.oldal

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

nyitó 2 600 3 500

1.beszerzés 6 500 3 640

2.beszerzés 9 100 3 650

I.félévi
felhasználás

13 000

3.Beszerzés 7 800 3 700

II.félévi
felhasználás

10 400

záró
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Vásárolt készletek értékelése

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 700 9 620 000
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Vásárolt készletek értékelése

HIFO 

Highest In –First Out

Először a legmagasabb beszerzési vagy előállítási költségű 
tételeket használják fel vagy értékesítik
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Vásárolt készletek értékelése

14c) példa

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 252.oldal

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

nyitó 2 600 3 500

1.beszerzés 6 500 3 640

2.beszerzés 9 100 3 650

I.félévi
felhasználás

13 000

3.Beszerzés 7 800 3 700

II.félévi
felhasználás

10 400

záró
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Vásárolt készletek értékelése

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 500 9 100 000
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Vásárolt készletek értékelése

LOFO 

Lowest In –First Out

Először a legalacsonyabb beszerzési vagy előállítási 
költségű tételekt használják fel vagy értékesítik
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Vásárolt készletek értékelése

14d) példa

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 252.oldal

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

nyitó 2 600 3 500

1.beszerzés 6 500 3 640

2.beszerzés 9 100 3 650

I.félévi
felhasználás

13 000

3.Beszerzés 7 800 3 700

II.félévi
felhasználás

10 400

záró
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Vásárolt készletek értékelése

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 700 9 620 000
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Vásárolt készletek értékelése

Átlagár

Éves
Csúsztatott 
(gördülő)

Halmozott
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Vásárolt készletek értékelése

14e-f-g) példa

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 252.oldal

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

nyitó 2 600 3 500

1.beszerzés 6 500 3 640

2.beszerzés 9 100 3 650

I.félévi
felhasználás

13 000

3.Beszerzés 7 800 3 700

II.félévi
felhasználás

10 400

záró
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Éves átlagár

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 647,5 9 483 500
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Csúsztatott átlagár

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 670 9 542 000
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Halmozott átlagár

Megoldás

megnevezés mennyiség (db) egységár (Ft/db) érték (Ft)

záró 2 600 3 647,5 9 483 500
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Vásárolt készletek értékelése

Elszámoló áras nyilvántartás 

Ahol jelentős készletgazdálkodási tevékenységet folytatnak

Ahol a készletek felhasználása gyorsan, 
folyamatosan történik

Ahol készletbeszerzésekről a számla csak 
később érkezik
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Vásárolt készletek értékelése

Elszámoló áras nyilvántartás 

Minden állományváltozás (növekedés és csökkenés is) tervezett 
nyilvántartási áron, az ún. elszámolási áron

Az elszámoló ár eltér(het) a tényleges beszerzési 
ártól, a különbözet, az ún. árkülönbözet 

Számviteli politikában rögzített időközönként  korrigálni 
kell
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Vásárolt készletek értékelése

Anyagok elszámoló áras nyilvántartása 

Árkülönbözet pótlékkulcs (%)

Á"�ü�ö�1ö2 � �2á*�-  	, �� 	 
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Vásárolt készletek értékelése

Áruk elszámoló áras nyilvántartása 

Árkülönbözet pótlékkulcs (%)

Á"�ü�ö�1ö2 � �2á*�-  	, �� 	 
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Vásárolt készletek értékelése

Áruk elszámoló áras nyilvántartása

Nagykereskedelmi 
árukészlet

Elszámoló ár

Árkülönbözet

Kiskereskedelmi 
árukészlet

Fogyasztói ár 
(ÁFÁ-val növelt eladási ár)

Árrés

Saját göngyölegek

Betétdíjas ár 
(ÁFA nélküli eladási ár)

Árkülönbözet
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Vásárolt készletek értékelése

Kiskereskedekmi áruk elszámoló áras nyilvántartás 

Árrés pótlékkulcs (%)

Á""é� �2á*�- 9ö+ � �  	, �� 	 
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Vásárolt készletek értékelése

• Fordulónapi könyv szerinti érték
• (-) Tárgyévben elszámolt értékvesztés
• (+) Korábban elszámolt értékvesztés visszaírása (MAX. az 

eredeti bekerülési értékig!)

Vásárolt készletek fordulónapi 
mérlegértéke
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Saját termelésű készletek értékelése

Készletek 
csoportosítása

Vásárolt készletek

Anyagok

Áruk

Készletekre adott előlegek

Saját termelésű 
készlet

Befejezetlen termelés és 
fékész termékek

Késztermékek

Növendék, hízó és egyéb 
állatok

erről már 
volt szó



221

A bekerülési érték 2 megjelenési formája:

Bekerülési érték megjelenési formái

• Beszerzési érték
• Beszerzési költségVásárláskor

• Előállítási érték
• Előállítási költségSaját előállításkor

erről már 
volt szó
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Saját termelésű készletek

STK

Saját termelésű készletek értékelése
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Saját termelésű készletek 
állományváltozása

STKÁV

STK (üzleti év végi) záró állomány – STK (üzleti év eleji) nyitó állomány

Saját termelésű készletek értékelése
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A saját termelésű készletek értékelése attól, függ, hogy milyen

� Készletnyilvántartást vezet évközben?

� Költség elszámolási technikát alkalmaz?

� Típusú eredménykimutatást készít?

Saját termelésű készletek értékelése
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Lehetséges módszerek összköltség eljárású 
eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Kizárólag 5. költségnemek számlaosztály

elsődlegesen 5. költségnemek számlaosztály; 
másodlagosan 6. költséghelyek, általános költségek; 7. tevékenységek költségei 
számlaosztály 

Elsődlegesen 6. költséghelyek, általános költségek; 7. tevékenységek költségei 
számlaosztály; másodlagosan 5.költségnemek
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Összköltség eljárású eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Kizárólag 5. költségnemek számlaosztály
• Nincs folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás
• Folyamatos mennyiségi nyilvántartás
• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az 

elszámolás alapja a rendszeres utókalkuláció
• Az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 

időszak végén tényleges önköltségre módosít
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Összköltség eljárású eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Elsődlegesen 5. költségnemek számlaosztály; 
másodlagosan 6. költséghelyek, általános költségek; 7. 
tevékenységek költségei számlaosztály 

• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az elszámolás 
alapja a rendszeres utókalkuláció

• Az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 
időszak végén tényleges önköltségre módosít
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Összköltség eljárású eredménykimutatás

esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Elsődlegesen 6. költséghelyek, általános költségek; 
7. tevékenységek költségei számlaosztály; 
másodlagosan 5.költségnemek

• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az elszámolás 
alapja a rendszeres utókalkuláció

• az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 
időszak végén tényleges önköltségre módosít
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Lehetséges módszerek forgalmi eljárású eredménykimutatás
esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Kizárólag 5. költségnemek számlaosztály

Elsődlegesen 5. költségnemek számlaosztály; 
másodlagosan 6. költséghelyek, általános költségek; 7. tevékenységek költségei 
számlaosztály 

Elsődlegesen 6. költséghelyek, általános költségek; 7. tevékenységek költségei 
számlaosztály; másodlagosan 5.költségnemek
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Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Kizárólag 5. költségnemek számlaosztály
• Nincs folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás
• Folyamatos mennyiségi nyilvántartás
• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az 

elszámolás alapja a rendszeres utókalkuláció
• Az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 

időszak végén tényleges önköltségre módosít
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Forgami költség eljárású eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Elsődlegesen 5. költségnemek számlaosztály; 
másodlagosan 6. költséghelyek, általános költségek; 7. 
tevékenységek költségei számlaosztály 

• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az elszámolás 
alapja a rendszeres utókalkuláció

• Az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 
időszak végén tényleges önköltségre módosít
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Forgalmi költség eljárású eredménykimutatás esetén

Saját termelésű készletek értékelése

Elsődlegesen 6. költséghelyek, általános költségek; 7. 
tevékenységek költségei számlaosztály; másodlagosan 
5.költségnemek

• Folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartás, az elszámolás 
alapja a rendszeres utókalkuláció

• Az időszaki készletváltozás tervezett önköltségen, melyet az 
időszak végén tényleges önköltségre módosít
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A választott készlet elszámolási módszert a számviteli 
politikában rögzíteni kell!

Saját termelésű készletek értékelése
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A STK-ek önköltségének megállapítása történhet

Saját termelésű készletek értékelése

Közvetlen 
önköltségbe 
tartozó költségek 
kigyűjtésével

Norma alapján

Eladási árból 
kiindulva Utókalkulációval
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Saját termelésű készletek értékelése

• NYITÓ befejezetlen termelés értéke 
• (+) „Egyből” közvetlen költségek
• (+) Utólag felosztott korábban „közvetlen” költségek
• (-) ZÁRÓ befejezetlen termelés

Befejezett termelés értéke, előállítási költsége
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Befejezetlen termelés esetén 

nincs folyamatos nyilvántartás, hisz

a befejezetlen termelés értékének meghatározására csupán a kalkulációs 
időszak végén van szükség

Saját termelésű készletek értékelése



237

Saját termelésű készletek értékelése

• A készletre vételek és a készletcsökkenések elszámolása az 
időszak elején meghatározott elszámolási egységáron 
(elszámoló ár) történik

• Az időszak végén készített utókalkulációval a tényleges 
előállítási önköltség meghatározásra kerül

Késztermékek elszámolási egységáras nyilvántartása
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Saját termelésű készletek értékelése

• Két főkönyvi számla szükséges:
• 1) Késztermékek tervezett önköltségen
• 2) Késztermékek készletérték különbözet (KÉK)

• KÉK pótlékkulcs (%)

•
<é������é� <É< ��á��� ���������

<é������é��� ���>����� ö��ö���é��� ��á��� ���������

Késztermékek elszámolási egységáras nyilvántartása
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Készletek értékelése

Erről volt szó…

� Készletek
� Készletek a mérlegben
� Készletek csoportosítása
� Vásárolt készletek értékelése
� Saját termelésű készletek értékelése
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Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése
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Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése

Erről lesz szó…

� Devizás tételek a mérlegben
� Választott árfolyamok
� Devizás értékelés
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Devizás tételek a mérlegben

Eszközök Források
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Választott árfolyamok

• MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyam
• Európai Központi Bank által közzétett hivatalos deviza árfolyam
• (választott hitelintézet által meghirdetett) devizavételi és 

devizaeladási árfolyam átlaga
• (szabad piaci árfolyam, ha a fenti 3 nem ismert)

Választott árfolyamok
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Devizás értékelés

Állományba vételkor

Állományból kivezetéskor (devizás tételek évközi 
csökkenései)

Év végi (mérleg fordulónapi) értékeléskor
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Devizás értékelés

• Főszabály: a teljesítés, a bekerülés napján választott 
árfolyamon

• Kivételek:
• Barterügylet
• Devizás követelés fejében elfogadott váltó
• Forintért vásárolt valuta és deviza
• …

Állományba vételkor
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Devizás értékelés

• Kivezetés könyv szerinti árfolyamon (NEM!!! választott 
árfolyamon!)

• Realizált árfolyam különbözet keletkezik (általában!)
• Árfolyam nyereség: pénzügyi műveletek bevétele
• Árfolyam veszteség: pénzügyi műveletek ráfordítása

• kivéve: bekerülési értékbe kerülő árfolyam-különbözet, például: beruházásoknál az 
üzembe helyezésig felmerülő árfolyam különbözet

Állományból kivezetéskor (devizás tételek évközi 
csökkenései
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Devizás értékelés

• Valutapénztár valuta, devizaszámla deviza könyv szerinti 
árfolyam meghatározása:
• FIFÓ módszer
• Átlagár módszer

Állományból kivezetéskor (devizás tételek évközi 
csökkenései
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Devizás értékelés

• A külföldi pénzértékre szóló tételeket a mérleg fordulónapjára 
vonatkozó, választott devizaárfolyamon átszámított 
forintértéken kell kimutatni

Év végi (mérleg fordulónapi) értékeléskor
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Devizás értékelés

• Át kell értékelni:
• Valutapénztárban lévő valutakészletet
• Devizaszámlán lévő devizát
• Külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett 

pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget

Év végi (mérleg fordulónapi) értékeléskor
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Devizás értékelés

• 1) Könyv szerinti érték meghatározása
• 2) Fordulónapi érték meghatározása
• 3) Nem realizált árfolyam-különbözet meghatározása
• 4) Nem realizált összevont árfolyam-különbözet 

meghatározása

Év végi (mérleg fordulónapi) értékeléskor
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Devizás értékelés

15. példa
A gazdasági társaság árut értékesít német partnerének 20 000 DEV értékben 
tárgyév április 15-én. A teljesítést a német partner elismerte. 
A követelés pénzügyi rendezése a következők szerint történt:
- tárgyév május 4-én: 10 000 DEV
- tárgyév május 31-én 5 000 DEV

időpont devizaeladási
árfolyam

devizavételi 
árfolyam

MNB árfolyam

Április 15 267 265 264

Május 4 272 270 269

Május 31 260 262 261

December 31 284 280 281
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Devizás értékelés

Mi a gazdasági esemény hatása a vállakozás követelésire, ha a vállakozás a
külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket
a) Az MNB devizaárfolyamán,
b) A választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átalgán

értékeli, és nem rendelkezik deviza-betét számlával?

Dr. Sztanó Imre, A számvitel alapjai, Perfekt, 2015, 266.oldal
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Devizás értékelés

Megoldás
a) A követelés fordulónapi könyv szerinti értéke : 1 320 000Ft
b) A követelés fordulónapi könyv szerinti értéke : 1 330 000Ft
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Külföldi pénzértékre szóló vagyonelemek értékelése

Erről volt szó…

� Devizás tételek a mérlegben
� Választott árfolyamok
� Devizás értékelés
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Köszönöm a figyelmet!


