
Művelődési	Ház,	Közösségi	és	Iskolai	Könyvtár 
Értékelési	Szabályzatáról	

RÉSZLETES	RENDELKEZÉSEK	

I.	
	 	

A	SZABÁLYZAT	ELKÉSZÍTÉSÉNEK	CÉLJA,		
TARTALMA	

Az	értékelési	szabályzat	elkészıt́ésének	célja,	hogy	abban	

− a	 számvitelről	 szóló,	 többször	 módosıt́ott	 2000.	 évi	 C.	 törvényben	
(továbbiakban:	 Szt.),	 valamint	 az	 államháztartás	 számviteléről	 szóló	
4/2013.	 (I.11.)	 Korm.	 rendeletben	 (továbbiakban:	 AJ hsz.)	 rögzı́tett	
előıŕások	 alapján	 meghatározásra	 kerüljenek	 azok	 az	 értékelési	 elvek,	
módszerek,	 amelyekkel	 az	 intézmény	 az	 eszközeinek	 és	 forrásainak	
mérlegértékét	megállapıt́ja,	továbbá	
		

− rögzıt́ésre	 kerüljenek	 azok	 az	 értékelési	 elvek,	 szempontok,	 illetve	
szabályok,	amelyek	kialakıt́ása	 -	a	Szt.,	valamint	az	AJ hsz.	 felhatalmazása	
alapján	-	Az	intézménydöntésén	alapul.		

Az	 intézmény	 értékelési	 szabályzata	 a	 –	 Szt.,	 valamint	 az	 AJ hsz.	 végrehajtására	
vonatkozóan	-	a	következő	témákhoz	kapcsolódóan	tartalmaz	előıŕásokat:	

1. A	mérlegben	szereplő	eszközök	értékelésének	általános	szabálya.		
2. Az	 egyidejűleg	 beszerzett,	 azonos	 beszerzési	 árhoz	 tartozó,	 azonos	

paraméterekkel	 rendelkező,	 egyidejűleg	 használatba	 vett	 tárgyi	
eszközök,	értékpapıŕok,	készletek	nyilvántartásának	rendje.		

3. A	 vagyoni	 értékű	 jog,	 szellemi	 termék,	 tárgyi	 eszközök,	 valamint	 a	
tulajdoni	részesedést	 jelentő	befektetés	 értékhelyesbıt́ésének	 általános	
szabálya	

4. Az	eszközök	bekerülési	értéke	
5. Az	egyes	eszközök	értékelése	
6. Importbeszerzés	értéke	
7. Saját	termelésű	eszközök	bekerülési	értéke	
8. Térıt́és	nélkül	(visszaadási	kötelezettség	nélkül)	átvett	eszközök,	illetve	

ajándékként,	 hagyatékként	 kapott	 eszközök,	 a	 többletként	 fellelt	
eszközök,	értékelése		

9. A	 követelés	 fejében	 átvett	 eszköz,	 valamint	 a	 csere	 útján	 beszerzett	
eszköz	bekerülési	(beszerzési)	értéke		

10. Terven	felüli	értékcsökkenés	elszámolásának	és	visszaıŕásának	szabálya		
11. Követelések	könyvviteli	mérlegben	kimutatott	értéke	
12. Az	értékvesztés	elszámolásának	és	visszaıŕásának	feltételrendszere		
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13. A	 külföldi	 pénzértékre	 szóló	 részesedések,	 értékpapı́rok,	 a	
valutapénztárban	 lévő	 valutakészlet,	 a	 devizaszámlán	 lévő	 deviza,	
valamint	a	követelések	mérlegben	szereplő	értéke	

14. A	mérlegben	szereplő	források	értékelésének	általános	szabálya.	
15. A	mérlegben	szereplő	egyes	források	értékelése		
16. Vagyonértékelés	során	alkalmazandó	értékelési	eljárás	elvei,	módszerei,	

dokumentálás	szabályai,	felelősei		
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II.	

AZ	ÉRTÉKELÉS	SZABÁLYAI	

1.	A	mérlegben	szereplő	eszközök	értékelésének	általános	szabályai	

A	Szt.	46.	§-ában,	valamint	az	AJ hsz.	21.	§-ában	foglalt	előıŕások	alapján		
─ a	nemzeti	vagyonba	tartozó	befektetett	eszközöket,		
─ a	nemzeti	vagyonba	tartozó	forgóeszközöket,		
─ a	követeléseket,	
─ a	pénzeszközöket	

a	Szt.,	valamint	az	AJ hsz.	szerinti	bekerülési	(beszerzési,	 	előállítási)	értéken	
kell	 értékelni,	 csökkentve	 azt	 a	 Szt.-ben,	 valamint	 az	 AJ hsz.ben	 rögzıt́ett,	
értékcsökkenés	(immateriális	javak,	tárgyi	eszközök),	illetve	értékvesztés	
összegével,	 növelve	 a	 visszaírt	 terven	 felüli	 értékcsökkenés,	 illetve	
értékvesztés	összegével.	

Az	 eszközöket	 és	 a	 kötelezettségeket	 leltározással	 (mennyiségi	 felvétellel,	
egyeztetéssel)	 ellenőrizni	 és	 –	 a	 Szt.-ben	 szabályozott	 esetek	 kivételével	 –	
egyedenként	értékelni	kell.		

Az	Szt.	46.	§	(2)	bekezdése	alapján	szervezetünknél	a	különböző	időpontokban	
beszerzett,	 előállı́tott,	 általában	 csoportosan	 nyilvántartott,	 azonos	
paraméterekkel	 rendelkező	 eszközöknél	 átlagos	 beszerzési	 árral	 történő	
értékelést	alkalmazzuk.			

2. Az	 egyidejűleg	 beszerzett,	 azonos	 beszerzési	 árhoz	 tartozó,	 azonos	
paraméterekkel	rendelkező,	egyidejűleg	használatba	vett	tárgyi	eszközök,	
értékpapírok,	készletek	nyilvántartásának	rendje		

Az	AJ hsz.	20.	§	(2)	bekezdésében	foglaltak	alapján	az	egyidejűleg	beszerzett,	
azonos	beszerzési	árhoz	tartozó,	azonos	paraméterekkel	rendelkező,	
egyidejűleg	használatba	vett		

─tárgyi	eszközöket,		
─értékpapıŕokat,		
─készleteket	

csoportosan	is	nyilván	lehet	tartani.		

A	 csoportosan	 nyilvántartott	 eszközök	 esetén	 az	 értékelést	 külön-külön,	
csoportonként	 kell	 elvégezni.	 A	 csoportos	 értékelést	 addig	 lehet	
alkalmazni,	 amíg	 az	 egyedi	 eszköz	 nyilvántartási	 értékében	 elkülönült	
változás	nem	következik	be.		

3. A	 vagyoni	 értékű	 jog,	 szellemi	 termék,	 tárgyi	 eszközök,	 valamint	 a	
tulajdoni	 részesedést	 jelentő	 befektetés	 értékhelyesbítésének	 általános	
szabálya	

Az	 intézmény	 nem	 kıv́án	 élni	 a	 vagyoni	 értékű	 jog,	 szellemi	 termékek,	 tárgyi	
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eszközök,	 továbbá	 a	 befektetett	 pénzügyi	 eszközök	 -	 Szt.	 57.§	 (3),	 valamint	 az	
AJ hsz.	19.	§	(2)	bekezdésében	biztosıt́ott	-	piaci	értékre	történő	átértékelésének	
lehetőségével.	

4.	Az	eszközök	bekerülési	(beszerzési,	előállítási)	értéke	

Az	Szt.	57.	§	(1)	bekezdése	szerint	a	befektetett	eszközöket,	a	forgóeszközöket	
–	 a	 60–62.	 §-ban	 foglaltak	 Xigyelembevételével	 –	 a	 47–51.	 §	 szerinti	
bekerülési	 értéken	 kell	 értékelni,	 csökkentve	 azt	 az	 52–56.	 §	 szerint	
alkalmazott	 leıŕásokkal,	 növelve	 azt	 a	 (2)	 bekezdés	 szerinti	 visszaıŕás	
összegével.	

4.1.	A	bekerülési	érték	részét	képező	tételek	elszámolásának	időpontja	

A	 bekerülési	 érték	 részét	 képező	 tételeket	 a	 felmerüléskor,	 a	 gazdasági	
esemény	megtörténtekor	 (legkésőbb	 az	 üzembe	helyezéskor)	kell	 számításba	
venni	a	számlázott,	a	kivetett	összegben.		

4.2.	A	bekerülési	érték	utólagos	módosítása	

Amennyiben	az	üzembe	helyezésig,	a	raktárba	történő	beszállıt́ásig	a	számla,	
a	 megfelelő	 bizonylat	 nem	 érkezett	 meg,	 a	 Xizetendő	 összeget	 az	 illetékes	
hatóság	 nem	 állapıt́otta	meg,	 akkor	 az	 adott	 eszköz	 értékét	 a	 rendelkezésre	
álló	dokumentumok	(szerződés,	piaci	információ,	jogszabályi	előıŕás)	alapján	
kell	 meghatározni.	 Az	 ıǵy	 meghatározott	 érték	 és	 a	 ténylegesen	 számlázott	
vagy	 később	 módosıt́ott	 Xizetendő	 (kivetett)	 összeg	 közötti	 különbözettel	 a	
beszerzési	 értéket	 a	 végleges	 bizonylatok	 kézhezvétele	 időpontjában	 akkor	
kell	módosıt́ani,	 ha	 a	 különbözet	 összege	 az	 adott	 eszköz	 értékét	 jelentősen	
módosıt́ja.		

Amennyiben	a	különbözet	összege	jelentősen	nem	módosıt́ja	az	adott	eszköz	
bekerülési	 (beszerzési)	 értékét,	 annak	 összegét	 a	 végleges	 bizonylatok	
kézhezvétele	 időpontjában	 egyéb	 ráfordı́ t ásként ,	 i l letve	 egyéb	
eredményszemléletű	bevételként	kell	elszámolni.	

Az	 eszköz	 értékének	 utólagos	 módosítása	 során	 akkor	 kell	 a	 különbözet	
összegét	 jelentősnek	 tekinteni,	 ha	 az	 meghaladja	 az	 eredetileg	 elszámolt	
bekerülési	érték	1%-át,	de	legalább	a	százezer	forintot.	

4.3.	A	bekerülési	érték	és	az	egységes	rovatrend	kapcsolata		

A	 vásárolt	 eszközök	 bekerülési	 értéke	mindig	meg	 kell,	 hogy	 egyezzen	 az	
egységes	 rovatrend	 megfelelő	 kiadási	 rovatához	 kapcsolódóan	 vezetett	
nyilvántartási	 számlán	 végleges	 kötelezettségvállalásként,	 más	 Xizetési	
kötelezettségként	nyilvántartott	összeggel.	
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4.4.	Immateriális	javak	bekerülési	értéke		

A	 vásárolt	 immateriális	 javak	 bekerülési	 értéke	 az	 egységes	 rovatrend	 K61.	
Immateriális	 javak	 beszerzése,	 létesı́tése	 rovathoz	 kapcsolódóan	 vezetett	
nyilvántartási	 számlákon	 végleges	 kötelezettségvállalásként,	 más	 Xizetési	
kötelezettségként	nyilvántartott	vételára.	

A	 saját	 előállıt́ású	 immateriális	 javak	 bekerülési	 értéke	 az	 Szt.	 51.	 §-a	 alapján	
megállapıt́ott	közvetlen	önköltség.	

4.5.	Tárgyi	eszközök	bekerülési	értéke		

A	 vásárolt,	 rendeltetésszerűen	 használatba	 nem	 vett,	 üzembe	 nem	 helyezett	
tárgyi	 eszközök	 bekerülési	 értéke	 az	 egységes	 rovatrend	 K62.	 Ingatlanok	
beszerzése,	 létesıt́ése,	 K63.	 Informatikai	 eszközök	 beszerzése,	 létesıt́ése	 vagy	
K64.	 Egyéb	 tárgyi	 eszközök	 beszerzése,	 létesıt́ése	 rovatokhoz	 kapcsolódóan	
vezetett	 nyilvántartási	 számlákon	 végleges	 kötelezettségvállalásként,	 más	
Xizetési	 kötelezettségként	 nyilvántartott	 vételára,	 kisajátıt́ás	 útján	 szerzett	
ingatlan	esetén	a	kártalanıt́ás	összege.	

A	 saját	 előállıt́ású	 rendeltetésszerűen	 használatba	 nem	 vett,	 üzembe	 nem	
helyezett	 tárgyi	 eszközök,	 továbbá	 a	már	használatba	vett,	 illetve	 a	mérlegben	
nem	 szerepeltethető	 tárgyi	 eszközök	 bővı́tésével,	 rendeltetésének	
megváltoztatásával,	 átalakı́tásával,	 élettartamának,	 teljesı́tőképességének	
közvetlen	 növelésével,	 felújıt́ásával	 összefüggő	 saját	 tevékenységben	 végzett	
munkák	 bekerülési	 értéke	 az	 Szt.	 51.	 §-a	 alapján	 megállapıt́ott	 közvetlen	
önköltség.	

Az	 idegen	vállalkozó	 által	 előállıt́ott,	 rendeltetésszerűen	használatba	nem	vett,	
üzembe	nem	helyezett	tárgyi	eszközök	esetén	a	beruházás	bekerülési	értéke	az	
eszköz	létesıt́ése,	üzembe	helyezése	érdekében	az	üzembe	helyezésig,	a	raktárba	
történő	 beszállı́tásig	 felmerült,	 az	 eszközhöz	 egyedileg	 hozzákapcsolható	
tervezési,	szállıt́ási,	rakodási,	alapozási,	szerelési,	üzembe	helyezési	munkáknak	
az	 egységes	 rovatrend	 az	 AJ hsz.	 16.	 §	 (3)	 bekezdés	 szerinti	 rovataihoz	
k a p c s o l ó d ó a n	 v e z e t e t t	 n y i l v á n t a r t á s i	 s z ám l á k o n	 v é g l e g e s	
kötelezettségvállalásként,	más	Xizetési	kötelezettségként	nyilvántartott	együttes	
vételára.	

A	 használatba	 vett,	 illetve	 a	 mérlegben	 nem	 szerepeltethető	 tárgyi	 eszközök	
bővıt́ésével,	rendeltetésének	megváltoztatásával,	átalakıt́ásával,	élettartamának,	
teljesıt́őképességének	 közvetlen	 növelésével	 összefüggésben	 idegen	 vállalkozó	
által	végzett	munkák	bekerülési	értéke	azoknak	az	egységes	rovatrend	az	AJ hsz.	
16.	 §	 (3)	 bekezdés	 szerinti	 rovataihoz	 kapcsolódóan	 vezetett	 nyilvántartási	
számlákon	 végleges	 kötelezettségvállalásként,	 más	 Xizetési	 kötelezettségként	
nyilvántartott	vételára.	

A	 már	 használatba	 vett,	 illetve	 a	 mérlegben	 nem	 szerepeltethető	 tárgyi	
eszközökön	 idegen	 vállalkozó	 által	 végzett,	 az	 Szt.	 3.	 §	 (4)	 bekezdés	 8.	 pontja	
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szerinti	felújıt́ási	munkák	bekerülési	értéke	azoknak	az	egységes	rovatrend	K71.	
Ingatlanok	 felújıt́ása,	 K72.	 Informatikai	 eszközök	 felújıt́ása,	 K73.	 Egyéb	 tárgyi	
eszközök	felújıt́ása	rovatokhoz	kapcsolódóan	vezetett	nyilvántartási	számlákon	
nyilvántartott	 végleges	 kötelezettségvállalások,	 más	 Xizetési	 kötelezettségek	
végleges	kötelezettség-vállalásként,	más	Xizetési	kötelezettségként	nyilvántartott	
vételára.	

4.6.	Vagyonkezelésbe	vett	és	adott	eszközök	bekerülési	értéke	

A	 vagyonkezelésbe	 vett	 eszközök	 –	 ide	 értve,	 ha	 a	 vagyonkezelői	 jog	 más	
vagyonkezelőtől	 való	 átvétellel,	 költségvetési	 szerv	 átalakıt́ásával,	 jogutód	
nélküli	 megszűnésével	 kapcsolatban	 keletkezik,	 de	 ide	 nem	 értve,	 ha	 a	
vagyonkezelői	jog	vásárlással,	saját	előállıt́ással	keletkezik	–	bekerülési	értéke	a	
vagyonkezelésbe	adónál	kimutatott	bruttó	érték.		
Az	 átvételt	 követően	 a	 vagyonkezelésbe	 adónál	 az	 átadásig	 esetleg	 elszámolt	
értékcsökkenést,	 értékvesztést	a	vagyonkezelésbe	vevőnek	nyilvántartásba	kell	
vennie.		

A	 mérlegben	 a	 koncesszióba,	 vagyonkezelésbe	 adott	 eszközöket	 a	 bekerülési	
értéken	 kell	 kimutatni,	 elkülönıt́ve	 azok	 értékcsökkenését,	 értékvesztését	 és	
értékhelyesbıt́ését.	 A	 koncesszióba,	 vagyonkezelésbe	 adott	 eszközök	 után	 a	
terven	 felüli	 értékcsökkenést	 a	 koncesszió	 jogosultja,	 a	 vagyonkezelő	
adatszolgáltatása	alapján	kell	megállapıt́ani.	

4.7.	Részesedések,	értékpapírok	bekerülési	értéke	

Intézményünk	részesedéssel,	értékpapıŕral	nem	rendelkezik.	

4.8.	A	vásárolt	készletek	bekerülési	értéke	

A	 vásárolt	 készletek	 bekerülési	 értéke	 az	 egységes	 rovatrend	 K311.	 Szakmai	
anyagok	 beszerzése	 vagy	 K312.	 U[ zemeltetési	 anyagok	 beszerzése	 rovatokhoz	
k a p c s o l ó d ó a n	 v e z e t e t t	 n y i l v á n t a r t á s i	 s z ám l á k o n	 v é g l e g e s	
kötelezettségvállalásként,	más	Xizetési	kötelezettségként	nyilvántartott	vételár.		
A	 befejezetlen	 termelés,	 félkész	 termékek,	 késztermékek,	 állatok	 bekerülési	
értéke	az	Szt.	62.	§	(2)	bekezdése	szerint	számıt́ott	előállıt́ási	érték.	

4.9.	A	forint	pénzeszközök	bekerülési	értéke	

A	 forint	 pénzeszközök	 bekerülési	 értéke	 a	 beXizetett,	 jóváıŕt	 forintösszeg.	 A	
valutapénztárba	 bekerülő	 valutakészlet	 és	 a	 devizaszámlára	 kerülő	 deviza	
bekerülési	 értéke	 a	 bekerülés	 napjára	 vonatkozó,	 az	 AJ hsz.	 20.	 §	 (3)	 és	 (4)	
bekezdése	 szerinti	devizaárfolyamon	 átszámıt́ott	 forintérték,	 kivéve	a	 forintért	
vásárolt	 valutát,	 devizát,	 amelynél	 a	 ténylegesen	 Xizetett	 forint	 alapján	 kell	 a	
nyilvántartásba	vételi	árfolyamot	meghatározni.	

4.10.	Az	adott	előlegek	bekerülési	értéke	

Az	 adott	 előlegek	 bekerülési	 értéke	 az	 átutalt	 vagy	 megXizetett	 –	 előzetesen	
felszámıt́ott	 általános	 forgalmi	 adót	 nem	 tartalmazó	 –	 összeg.	 A	 követelések	
bekerülési	 értéke	 az	 egységes	 rovatrend	 bevételeihez	 kapcsolódóan	 vezetett	
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nyilvántartási	 számlákon	 kimutatott	 követelésekkel	 megegyező	 elismert,	
esedékes	összeg.	

4.11.	A	kapott	előlegek	bekerülési	értéke	

A	 kapott	 előlegek	 bekerülési	 értéke	 az	 átutalt,	 megXizetett	 –	 előzetesen	
felszámıt́ott	általános	forgalmi	adót	nem	tartalmazó	–	összeg.	A	kötelezettségek	
bekerülési	 értéke	 az	 egységes	 rovatrend	 kiadásaihoz	 kapcsolódóan	 vezetett	
nyilvántartási	 számlákon	 nyilvántartott	 végleges	 kötelezettségvállalások,	 más	
Xizetési	kötelezettségek	összege.	

4.12.	Importbeszerzés	értéke	

Intézményünknél	nem	fordul	elő	importbeszerzés.	

4.13.	A	saját	termelésű	eszközök	bekerülési	(előállítási)	értéke	

Intézményünk	nem	rendelkezik	saját	termelésű	eszközökkel.	

5.	 Térítés	 nélkül	 (visszaadási	 kötelezettség	 nélkül)	 átvett	 eszközök,	 illetve	
ajándékként,	 hagyatékként	 kapott	 eszközök,	 a	 többletként	 fellelt	
eszközök,	értékelése		

A	 térítés	 nélkül	 (visszaadási	 kötelezettség	 nélkül)	 átvett	 eszközök,	 illetve	
ajándékként,	 hagyatékként	 kapott	 eszköz,	 továbbá	 a	 többletként	 fellelt	
(nem	 adminisztrációs	 hibából	 származó	 többlet)	 eszköz	 bekerülési	
(beszerzési)	 értéke	 –	 ha	 jogszabály	 eltérően	 nem	 rendelkezik	 –	 az	
eszközöknek	 az	 állományba	 vétel	 időpontjában	 ismert	 piaci,	 forgalmi	
értéke.		

A	piaci	értéket	dokumentálni	kell.	

A	dokumentumok	elkészıt́éséért	a	tárgyi	eszköz	nyilvántartó	felelős.	

A	piaci,	forgalmi	érték	jóváhagyására	a	pénzügyi	irodavezető	jogosult.	

6.	A	követelés	fejében	átvett	eszköz,	valamint	a	csere	útján	beszerzett	eszköz	
bekerülési	(beszerzési)	értéke.		

Követelés	 fejében	 eszközöket,	 készleteket	 elfogadni	 csak	 abban	 az	 esetben	 és	
mértékben	 lehet,	 ha	 és	 amekkora	 összegben	 a	 pénzbeli	 teljesı́tés	 nem	
lehetséges.	
		
A	 követelések	 fejében	 átvett	 eszközök	 bekerülési	 (beszerzési)	 értéke	 az	
eszköz	 megállapodás,	 csereszerződés,	 vagyonfelosztási	 javaslat	 szerinti	
(számlázott,	bizonylatolt)	értéke.		

Amennyiben	 az	 átvett	 eszköz	 számlázott	 és	 kötelezettségként	 kimutatott	
ellenértéke	 eltér	 a	 követelés	 könyv	 szerinti	 értékétől,	 és	 a	 fennmaradó	
követelés	 további	 érvényesıt́ésére	 nincs	 lehetőség,	 a	 különbözetet	 –	 mint	
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elengedett	 kötelezettséget	 –	 rendkıv́üli	 bevételként,	 illetve	 –	 mint	 elengedett	
követelést	–	rendkıv́üli	ráfordıt́ásként	kell	elszámolni.		

A	 csere	 útján	 beszerzett	 eszköz	 bekerülési	 (beszerzési)	 értéke	 az	 eszköz	
csereszerződés	szerinti	értéke,	a	cserébe	adott	eszköz	eladási	ára.		

7.	A	mérlegben	szereplő	források	értékelésének	általános	szabályai	

A	mérlegben		

─a	saját	tőkét,		

─a	 kötelezettséget	 –	 külföldi	 pénzértékre	 szóló	 kötelezettségek	
kivételével	–,		

─a	passzıv́	időbeli	elhatárolásokat		
könyvszerinti	értéken	kell	kimutatni.	

A	külföldi	pénzértékre	szóló	kötelezettségek	mérlegértékét	az	AJ hsz.	20.	§	(3)	
és	 (4)	 bekezdése	 szerinti	 devizaárfolyamon	 átszámıt́ott	 forintértéken	 kell	
meghatározni.		

8.	A	mérlegben	szereplő	egyes	források	értékelése		

8.1.	Saját	tőke		

A	mérlegben	 a	 saját	 tőkén	 belül	 kell	 kimutatni	 a	 nemzeti	 vagyon	 induláskori	
értékét,	a	nemzeti	vagyon	változásait,	az	egyéb	eszközök	induláskori	értékét,	a	
felhalmozott	eredményt,	az	eszközök	értékhelyesbıt́ésének	forrását	és	a	mérleg	
szerinti	eredményt.	
A	 mérlegben	 a	 nemzeti	 vagyon	 induláskori	 értékeként	 a	 2014.	 január	 1-jén	
meglévő,	 a	 nemzeti	 vagyonba	 tartozó	 eszközök	 bekerülési	 értékének	 forrását	
kell	kimutatni.		

8.2.	Kötelezettségek	

8.2.1.		A	költségvetési	évet	követően	esedékes	kötelezettségek	

A	költségvetési	évet	követően	esedékes	kötelezettségeket		

─ a	költségvetési	kiadások	kiemelt	előirányzatai	és		

─ a	Xinanszıŕozási	kiadások	
szerinti	tagolásban	kell	a	mérlegben	kimutatni.		

A	 költségvetési	 évet	 követően	 esedékes	 kötelezettségek	 között	 csak	 a	 mérleg	
fordulónapját	követően	esedékes	összeg	mutatható	ki.		

A	 kötelezettség	 mérleg	 fordulónapja	 előtt	 esedékes	 összegét	 a	 költségvetési	
évben	esedékes	kötelezettségek	között	kell	a	mérlegben	kimutatni.		
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8.2.2.	A	költségvetési	évben	esedékes	kötelezettségek			

A	költségvetési	évben	esedékes	kötelezettségeket		

─ a	költségvetési	kiadások	kiemelt	előirányzatai	és		

─ a	Xinanszıŕozási	kiadások	
szerinti	tagolásban	kell	a	mérlegben	kimutatni.		

Az	áruszállıt́ásból,	a	szolgáltatásteljesıt́ésből	származó,	általános	forgalmi	adót	
is	 tartalmazó,	 a	 költségvetési	 évben	 (a	 mérleg	 fordulónapjáig)	 esedékes	
kötelezettségeket	 az	 intézmény	 által	 elismert,	 számlázott	 összegben	 kell	
kimutatni	 mindaddig,	 amıǵ	 az	 nem	 került	 kiegyenlıt́ésre,	 vagy	 egyéb	 módon	
rendezésre	(pld.:	elengedés,	beszámıt́ás).		
Az	 ilyen	 jellegű	 kötelezettségek	 mérlegben	 történő	 szerepeltetésének	 nem	
feltétele,	hogy	a	számla	készıt́ésének	időpontja	a	mérleggel	lezárt	évben	legyen.		
Minden	olyan	számlának	meg	kell	 jelenni	a	mérlegben,	amely	a	mérlegkészıt́és	
időpontjáig	 megérkezik	 intézményünkhöz,	 és	 a	 számlázás	 alapjául	 szolgáló	
teljesıt́és	–	a	teljesıt́ésigazolás	szerint	–	a	mérleggel	lezárt	évben	megtörtént.			

Nem	kell	a	kötelezettséget	a	mérlegben	kimutatni,	ha	arról	a	szállıt́ó,	szolgáltató	
ıŕásban	lemond,	vagy	ha	a	kötelezettség	törvényi	rendelkezés	alapján	elévült.		

Az	egyéb	rövidlejáratú	kötelezettségeket	az	egyeztetett	könyvszerinti	 értékben,	
illetve	 a	 névszerinti	 analitikus	 nyilvántartásban	 szereplő	 összeggel	megegyező	
értéken	kell	a	mérlegben	szerepeltetni.		

8.3.	Kötelezettség	jellegű	sajátos	elszámolások		

A	kötelezettség	jellegű	sajátos	elszámolások	között	kell	elszámolni	jellemzően		
− a	kapott	előlegeket	az	előleggel	történő	elszámolásig,	visszatérıt́éséig,		
− a	 nettó	 Xinanszıŕozása	 során	 a	 forgótőke	 elszámolását,	 visszapótlását	

annak	felhasználásáig	a	Kincstárnál,	
− a	 nemzeti	 vagyonba	 tartozó	 befektetett	 eszközökkel	 kapcsolatos	

kötelezettség	 jellegű	 sajátos	 elszámolásokat ,	 ezen	 belül	 a	
vagyonkezelésbe	 vett	 eszközökkel	 kapcsolatos	 visszapótlási	
kötelezettséget	 a	 vagyonkezelőnél	 a	 visszapótlási	 kötelezettség	
megszűnéséig	vagy	pénzben	történő	teljesıt́ésének	megállapıt́ásáig,	

− a	 gazdasági	 társaságok	 alapıt́ása,	 jegyzett	 tőkéjének	 emelése	 során	 a	
létesı́tő	 okiratban	 vagy	 annak	 módosı́tásában	 szerepeltetett,	 de	 a	
társaság	 rendelkezésére	 még	 nem	 bocsátott	 nem	 pénzbeli	 vagyoni	
hozzájárulásokat	az	átadás	időpontjáig,	

− a	letétre,	megőrzésre,	fedezetkezelésre	átvett	pénzeszközöket,	valamint	a	
szerződés	 megerősı́tésével,	 szerződésszegéssel	 kapcsolatban	 nem	
véglegesen	kapott	pénzbiztosıt́ékokat	 -	 ıǵy	különösen	 foglaló,	kötbér	 -	a	
kapott	pénzeszköz	visszaadásáig	vagy	bevételként	történő	elszámolásáig,	
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− az	egyéb	sajátos	kötelezettség	jellegű	sajátos	elszámolásokat,		
Az	 egyéb	 kötelezettség	 jellegű	 sajátos	 elszámolásokat	 az	 egyeztetett	
könyvszerinti	értéken	kell	a	mérlegben	szerepeltetni.	

8.4.	Passzív	időbeli	elhatárolások		

A	 mérlegben	 a	 passzıv́	 időbeli	 elhatárolásokon	 belül	 kell	 kimutatni	 az	
eredményszemléletű	 bevételek	 passzıv́	 időbeli	 elhatárolását,	 a	 költségek,	
ráfordıt́ások	 passzıv́	 időbeli	 elhatárolását	 és	 a	 halasztott	 eredményszemléletű	
bevételeket	 az	 AJ hsz.	 14	 §.	 (12)-(13)	 bekezdése	 szerint,	 melyet	 az	 egyeztetett	
könyvszerinti	 értéken,	 illetve	az	analitikus	nyilvántartásban	szereplő	 összeggel	
megegyező	értéken	kell	a	mérlegben	szerepeltetni.		

9.	Terven	felüli	értékcsökkenés	elszámolásának	és	visszaírásának	szabálya	

Az	AJ hsz.	17.	§	(5)	bekezdése	alapján	terven	felüli	értékcsökkenési	leírást	kell	
az	immateriális	jószágnál,	a	tárgyi	eszköznél	elszámolni	akkor,	ha		

a) 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	 tevékenység	 változása	miatt	 feleslegessé	
vált,	vagy	megrongálódás,	megsemmisülés,	illetve	hiány	következtében	
rendeltetésének	megfelelően	nem	használható,	illetve	használhatatlan;	

b) a	vagyoni	értékű	jog	a	szerződés	módosulása	miatt	csak	korlátozottan	
vagy	egyáltalán	nem	érvényesıt́hető.		

A	terven	felüli	értékcsökkenés	visszaírására	vonatkozó	szabályokat	az	AJ hsz.	
19.	§	(1)	bekezdése	rögzıt́i.		

A	tárgyi	eszközök	terven	felüli	értékcsökkenésének	meghatározásához	és	annak	
visszaı́rásához	 biztosı́tani	 kell	 az	 adatok	 összegyűjtését,	 az	 információk	
feldolgozását,	 valamint	 a	 terven	 felüli	 értékcsökkenési	 leıŕására	 és	 annak	
visszaıŕására	vonatkozó	javaslat	elkészıt́ését.		

A	terven	felüli	értékcsökkenés,	valamint	annak	visszaıŕására	vonatkozó	javaslat	
elkészıt́ésének	határideje	a	tárgynegyedévet	követő	hónap	15.	napja.		

A	terven	felüli	értékcsökkenés,	valamint	annak	visszaıŕására	vonatkozó	javaslat	
elkészıt́éséért	a	pénzügyi	irodavezető	felelős.		

A	terven	felüli	értékcsökkenést	és	annak	visszaıŕását	a	polgármester	hagyja	jóvá.		

Az	 AJ hsz.	 21.§	 (2)	 bekezdése	 alapján	 a	 koncesszióba,	 vagyonkezelésbe	 adott	
eszközök	 után	 a	 terven	 felüli	 értékcsökkenést	 a	 koncesszió	 jogosultja,	 a	
vagyonkezelő	adatszolgáltatása	alapján	kell	megállapıt́ani.		
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10.	Követelések	könyvviteli	mérlegben	kimutatott	értéke	

Az	 AJ hsz.	 13.	 §	 (5)	 bekezdése	 alapján	 a	 mérlegben	 a	 követelések	 között	 az	
egységes	 rovatrend	 szerinti	 rovatokhoz	 kapcsolódóan	 vezetett	 nyilvántartási	
számlákon	nyilvántartott	követeléseket	kell	kimutatni	mindaddig,	amıǵ	azokat		

─ pénzügyileg	vagy	egyéb	módon	nem	rendezték,	

─ az	 államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	 CXCV.	 törvény	 (továbbiakban:	
AJ ht.)	97.	§-a	szerint	el	nem	engedték,	vagy		

─ behajthatatlan	követelésként	le	nem	ıŕták.		

A	mérlegben	a	követelést	az	elfogadott,	elismert	 összegben,	 illetve	az	Szt.,	 és	a	
jelen	 értékelési	 szabályzat	 alapján	 elszámolt	 értékvesztéssel	 csökkentett,	 az	
értékvesztés	visszaıŕt	összegével	növelt	könyv	szerinti	értéken	kell	kimutatni.				

Behajthatatlan	 követelést	 a	 könyvviteli	mérlegben	nem	 lehet	 kimutatni,	 azt	 az	
AJ hsz.	26.	§	 (11)	bekezdés	alapján	a	különféle	egyéb	 ráfordıt́ások	között	el	kell	
számolni.	

Behajthatatlannak	azt	a	követelés	minősıt́hető,	amely	megfelel	az	AJ hsz.	1.	§	(1)	
bekezdés	1.	pontjában	leıŕt	feltételeknek.	

Behajthatatlan	követelés	az	a	követelés,	
a)	amelyre	az	adós	ellen	vezetett	végrehajtás	során	nincs	fedezet,	vagy	a	talált	
fedezet	 a	 követelést	 csak	 részben	 fedezi	 (amennyiben	 a	 végrehajtás	
közvetlenül	 nem	 vezetett	 eredményre	 és	 a	 végrehajtást	 szüneteltetik,	 az	
óvatosság	 elvéből	 következően	 a	 behajthatatlanság	 -	 nemleges	 foglalási	
jegyzőkönyv	alapján	-	vélelmezhető),	

b)	amelyet	a	hitelező	a	csődeljárás,	a	felszámolási	eljárás,	az	önkormányzatok	
adósságrendezési	 eljárása	 során	 egyezségi	 megállapodás	 keretében	
elengedett,	

c)	amelyre	a	felszámoló	által	adott	ıŕásbeli	igazolás	(nyilatkozat)	szerint	nincs	
fedezet,	

d)	 amelyre	 a	 felszámolás,	 az	 adósságrendezési	 eljárás	 befejezésekor	 a	
vagyonfelosztási	 javaslat	 szerinti	 értékben	 átvett	 eszköz	 nem	 nyújt	
fedezetet,	

e)25	 amelyet	 eredményesen	 nem	 lehet	 érvényesıt́eni,	 amelynél	 a	 Xizetési	
meghagyásos	eljárással,	a	végrehajtással	kapcsolatos	költségek	nincsenek	
arányban	 a	 követelés	 várhatóan	 behajtható	 összegével	 (a	 Xizetési	
meghagyásos	eljárás,	a	végrehajtás	veszteséget	eredményez	vagy	növeli	a	
veszteséget),	 amelynél	 az	 adós	 nem	 lelhető	 fel,	 mert	 a	 megadott	 cıḿen	
nem	található	és	a	felkutatása	„igazoltan”	nem	járt	eredménnyel,	

f)	amelyet	bıŕóság	előtt	érvényesıt́eni	nem	lehet,	
g)	amely	a	hatályos	jogszabályok	alapján	elévült.	
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A	behajthatatlanság	tényét	és	a	behajthatatlannak	minősıt́ett	követelés	összegét	
bizonyıt́ani	(dokumentálni)	kell.			

A	 behajthatatlanság	 tényét	 és	 a	 behajthatatlannak	 minősített	 követelés	
összegét	bizonyítani	(dokumentálni)	kell.			

A	 behajthatatlan	 követelés	 leírása	 nem	 minősül	 az	 Áht.	 97.	 §-ban	
meghatározott	követelés	elengedésnek.			

A	 behajthatatlanság	 tényének	 megállapításának	 alapjául	 szolgáló	 írásos	
dokumentumok	 (bizonylatok)	 elkészítéséért	 a	 pénzügyi	 irodavezető	
felelős.		

A	 követelések	 behajthatatlanság	 címén	 való	 törlésének	 jóváhagyására	 a	
polgármester	jogosult	a	vonatkozó	rendeletek,	határozatok	alapján.		

10.1.	Követeléstípusonkénti	kisösszegű	követelések	év	végi	meghatározásának	
elvei,	dokumentálásának	szabályai	

Az	 értékvesztés	 számviteli	 elszámolása	 szempontjából	 a	 szabályzat	hatálya	alá	
tartozó	 költségvetési	 szervekben	 követeléstı́pusonként	 (adós,	 illetve	
vevőcsoportonként)	kisösszegűnek	 tekinti	 az	AJ hsz.	 1	 §.	 (1)	bekezdés	5.	pontja	
alatti,	egyenként	100.000	Ft-ot	meg	nem	haladó	követeléseket,	ide	nem	értve	az	
AJ hsz.	 	18.	 §	 (3)-(6)	bekezdése	 szerinti	 egyszerűsıt́ett	 értékelési	 eljárás	körébe	
vont	kisösszegű	követeléseket.	

A	vevőként,	az	adósonként	kisösszegű	követelések	könyvvitelben	elkülönített	
–	 tételesen	 külön	 kimutatásba	 foglalt	 –	 csoportjára	 vonatkozóan	 az	
értékvesztés	 összegét	 –	 az	 egyedi	 minősítés	 mellőzésével	 –	 a	 követelések	
nyilvántartásba	vételi	együttes	értékének	10	%-ában	állapıt́juk	meg.	

Ebben	az	esetben	a	következő	évi	mérleg-fordulónapi	értékeléskor	a	vevőnként,	
adósonként	 kisösszegű	 követelések	 -	 hasonló	 módon	 megállapı́tott	 -	
értékvesztésének	összegét	össze	kell	vetni	az	előző	évi,	ilyen	jogcıḿen	elszámolt	
értékvesztés	 összegével	 és	 a	 csoport	 szintjén	 mutatkozó	 különbözetet	 -	
előjelének	 megfelelően	 -	 a	 korábban	 elszámolt	 értékvesztést	 növelő	
értékvesztésként,	illetve	a	korábban	elszámolt	értékvesztés	visszaıŕásaként	kell	
elszámolni.	

10.2.	 Egyszerűsített	 eljárás	 szerinti	 csoportos	 értékelést	 nem	 alkalmazható	
követelések		

Egyszerűsített	 értékelési	 eljárás	 alá	 vonható	 követeléssel	 intézményünk	 nem	
rendelkezik.	

Az	 esedékesség	 időpontjában	 történt	 Xizetés,	 illetve	 nem	 Xizetés,	 valamint	 a	
késedelem	 időtartamától	 függően	 a	 következők	 szerint	 minősítendők	
egyedileg.	
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Az	Szt.	55.	§	(1)	bekezdése	alapján	„A	vevő,	az	adós	minősıt́ése	alapján	az	üzleti	
év	mérleg	 fordulónapján	 fennálló	 és	 a	mérlegkészıt́és	 időpontjáig	 pénzügyileg	
nem	 rendezett	 követelésnél	 (ideértve	 a	 hitelintézetekkel,	 pénzügyi	
vállalkozásokkal	 szembeni	 követeléseket,	 a	 kölcsönként,	 az	 előlegként	 adott	
összegeket,	 továbbá	 a	 bevételek	 aktıv́	 időbeli	 elhatárolása	 között	 lévő	
követelésjellegű	 tételeket	 is)	 értékvesztést	 kell	 elszámolni	 –	 a	 mérlegkészıt́és	
időpontjában	rendelkezésre	álló	információk	alapján	-	a	követelés	könyv	szerinti	
értéke	 és	a	követelés	várhatóan	megtérülő	 összege	közötti	–	veszteségjellegű	–	
különbözet	összegében,	ha	ez	a	különbözet	tartósnak	mutatkozik	és	jelentős	
összegű.	

Az	 AJ hsz.	 18.	 (2)	 bekezdése	 szerint:	 ”a	 nemzeti	 vagyonba	 tartozó	 befektetett	
eszközök	 és	 forgóeszközök	 között	 kimutatott	 részesedések,	 értékpapıŕok,	 a	
készletek	és	a	követelések	értékvesztésének	elszámolása	során	akkor	kell	a	
különbözetet	 jelentős	 összegűnek	 tekinteni,	 ha	 az	 értékvesztés	 összege	
meghaladja	a	bekerülési	érték	10%-át,	de	legalább	a	százezer	–	tulajdonosi	
joggyakorló	 szervezeteknél	 a	 részesedések,	 értékpapıŕok	 esetén	 a	 tıźmillió	 –	
forintot.”	

A	követelés	könyvszerinti	értéke	és	annak	várhatóan	megtérülő	összege	közötti	
–	veszteség	jellegű	–	különbözet	akkor	tekintendő	tartósnak,	ha	a	késedelem	
időtartama	meghaladja	a	360	napot.		

A	 mérleg	 fordulónapján	 meglévő	 követeléseket	 –	 egyedileg	 –	 a	 következők	
szerint	kell	minősíteni:		

Minősıt́ési	kategória A	Xizetési	késedelem	időtartama

Kiváló	minősıt́ésű	
követelés	

Nincs	késedelem.		
A	mérleg	fordulónapján	fennálló	követelés	pénzügyi	
rendezése	 a	 mérleg	 fordulónapját	 követően	
esedékes.

Jó	minősıt́ésű	követelés	 A	késedelem	a	mérlegkészítés	időpontjáig	
megszűnt,	vagy	1-90	nap.	

− A	 mérleg	 fordulónapján	 fennálló	 lejárt	
esedékességű	 tartozás	 megXizetése	 a	
mérlegkészıt́és	időpontjáig	megtörtént.		

− Az	 esedékesség	 napja	 és	 a	 mérlegforduló	
napja	 közötti	 időtartam	 1–90	 nap,	 és	 a	
mérleg	 fordulónapján	 fennáll ó	 lejárt	
esedékességű	 követelést	 pénzügyileg	 vagy	
egyéb	 módon	 a	 mérlegkészıt́és	 időpontjáig	
nem	rendezték.	
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A	 fentiek	 Xigyelembe	 vételével	 a	 rossz	 minősítésű	 követelések	 után	 az	
értékvesztést	az	alábbi	táblázat	alapján	kell	elszámolni:		

Az	előző	 év(ek)ben	elszámolt	értékvesztés	összegét	vissza	kell	 írni	 azokban	
az	esetekben	amikor	az	alacsonyabb	értéken	való	értékelés	okai	már	nem,	illetve	
csak	részben	állnak	fenn.		

Közepes	minősıt́ésű	
követelés

91-180	nap	
Az	 esedékesség	 napja	 és	 a	 mérlegforduló	 napja	
közötti	 időtartam	 meghaladja	 a	 90	 napot,	 de	 nem	
több	180	napnál,	és	a	mérleg	fordulónapján	fennálló	
lejárt	 esedékességű	 követelést	 pénzügyileg	 vagy	
egyéb	 módon	 a	 mérlegkészıt́és	 időpontjáig	 nem	
rendezték.

Gyenge	minősıt́ésű	
követelés

180-360	nap	
Az	 esedékesség	 napja	 és	 a	 mérlegforduló	 napja	
közötti	 időtartam	meghaladja	 a	 180	 napot,	 de	 nem	
több	360	napnál,	és	a	mérleg	fordulónapján	fennálló	
lejárt	 esedékességű	 követelést	 pénzügyileg	 vagy	
egyéb	 módon	 a	 mérlegkészıt́és	 időpontjáig	 nem	
rendezték.

Rossz	minősıt́ésű	
követelés

360	napnál	több	
Az	 esedékesség	 napja	 és	 a	 mérlegforduló	 napja	
közötti	 időtartam	 meghaladja	 a	 360	 napot,	 és	 a	
mérleg	 fordulónapján	 fennálló	 lejárt	 esedékességű	
követelést	 pénzügyileg	 vagy	 egyéb	 módon	 a	
mérlegkészıt́és	időpontjáig	nem	rendezték.

A	követelés	esedékessége

Elszámoland
ó	

értékvesztés		
%-a

Az	értékvesztés	
elszámolásának	

kötelezettsége	alá	tartozó	
követelés	alsó	értékhatára	

(Ft)

Mérleggel	lezárt	év	01.01.	-	07.01	
közötti	idősszak	 20 500.000

Mérleggel	lezárt	évet	megelőző	év 40 250.000

Mérleggel	 lezárt	 évet	 megelőző	 2.	
év 50 200.000

Mérleggel	 lezárt	 évet	 megelőző	 3.	
év		 80 125.000

Mérleggel	lezárt	évet	megelőző	4.	
év	és	az	azt	megelőző	évek	 100 100.000
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Azoknál	 a	 tételeknél,	 ahol	 az	 előző	 évben	már	 számoltunk	el	 értékvesztést,	 de	
annak	mértéke	nem	éri	el	tárgyévi	értékvesztés	összegét,	akkor	a	fenti	táblázat	
szerint	elszámolandó	értékvesztés	összegének	meghatározása	során	Xigyelembe	
kell	 venni	 a	 már	 elszámolt	 értékvesztést	 és	 csak	 a	 különbözetet	 kell	 tárgyévi	
értékvesztésként	elszámolni.			

11.	Az	értékvesztés	elszámolásának,	visszaírásának	feltételrendszere	
	 								
11.1.	Gazdasági	társaságban	lévő	tulajdoni	részesedést	jelentő	befektetések	

Intézményünk	 nem	 rendelkezik	 gazdasági	 társaságban	 lévő	 tulajdoni	
részesedéssel.		

11.2.	Hitelviszonyt	megtestesítő,	egy	évnél	hosszabb	lejáratú	értékpapírok	

Intézményünk	nem	rendelkezik	hitelviszonyt	megtestesıt́ő,	egy	 évnél	hosszabb	
lejáratú	értékpapıŕokkal.	

11.3.	Követelések		

A	 Szt.	 54-56.	 §-ában,	 valamint	 az	 AJ hsz.	 18.	 §-ában	 előıŕt	 szabályok	 szerint	 a	
követelések	 minősítése	 alapján	 a	 költségvetési	 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	 aktıv́	 időbeli	 elhatárolása	 között	 lévő	 követelésjellegű	 tételeket	 is)	
értékvesztést	kell	elszámolni	–	a	mérlegkészıt́és	 időpontjában	rendelkezésre	
álló	 információk	 alapján	 –	 a	 követelés	 könyv	 szerinti	 értéke	 és	 a	 követelés	
várhatóan	 megtérülő	 összege	 közötti	 -	 veszteségjellegű	 -	 különbözet	
összegében,	ha	ez	a	különbözet	jelentős	összegű.	

Az	 értékvesztésre,	 valamint	 annak	 visszaı́rására	 vonatkozó	 javaslat	
jóváhagyására	a	pénzügyi	irodavezető	jogosult.	

11.3.1.	 Az	 egyszerűsített	 értékelési	 eljárás	 alá	 vont	 követelések	
besorolásának	elvei,	dokumentálásának	szabályai.			

Egyszerűsı́tett	 értékelési	 eljárás	 alá	 vont	 követelés	 intézményünk	
vonatkozásában	nincsen.	

11.4.	Vásárolt,	valamint	saját	termelésű	készletek	

	 Ha	 a	 vásárolt	 készlet	 (anyag,	 áru)	 bekerülési	 (beszerzési),	 illetve	 könyv	
szerinti	 értéke	 jelentősen	 magasabb,	 mint	 a	 mérlegkészıt́éskor	 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	 (előállıt́ási),	 illetve	 könyv	 szerinti	 értéke	
jelentősen	magasabb,	mint	a	mérlegkészıt́éskor	ismert	és	várható	eladási	ára,	
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akkor	azt	a	mérlegben	a	még	várhatóan	 felmerülő	költségekkel	csökkentett,	
várható	támogatásokkal	növelt	eladási	áron	számıt́ott	értéken	kell	kimutatni,	
a	 készlet	 értékét	 a	 különbözetnek	 értékvesztéskénti	 elszámolásával	 kell	
csökkenteni.	

b)	 A	 vásárolt	 készlet	 bekerülési	 (beszerzési),	 illetve	 könyv	 szerinti	 értékét,	
illetve	 a	 saját	 termelésű	 készlet	 bekerülési	 (előállıt́ási)	 értékét	 -	 az	 a)	
pontban	 foglaltakon	 túlmenően	 -	 csökkentetten	 kell	 a	 mérlegben	
szerepeltetni,	 ha	 a	 készlet	 a	 vonatkozó	 előıŕásoknak	 (szabvány,	 szállıt́ási	
feltétel,	 szakmai	 előıŕás	 stb.),	 illetve	 eredeti	 rendeltetésének	nem	 felel	meg,	
ha	 megrongálódott,	 ha	 felhasználása,	 értékesı́tése	 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	 értékesıt́hetőségnek)	
megfelelő,	 mérlegkészıt́éskor,	 illetve	 a	 minősıt́és	 elvégzésekor	 érvényes	
(ismert)	 piaci	 értéken	 (legalább	 haszonanyagáron,	 illetve	 hulladékértéken)	
szerepeljen	a	mérlegben.	

A	 készletek	 piaci	 értékének	 meghatározására	 az	 alábbi	 módszer(eke)t	
alkalmazzuk:	
• összehasonlıt́ó	 árak	módszere,	melynek	során	a	 szokásos	piaci	 ár	az	az	 ár,	

melyet	 független	 felek	 alkalmaznak	 az	 összehasonlıt́ható	 termék	 vagy	
szolgáltatás	értékelésekor	a	gazdaságilag	összehasonlıt́ható	piacon;		

• viszonteladási	 árak	 módszere,	 amelynél	 a	 szokásos	 piaci	 ár	 a	 terméknek,	
szolgáltatásnak	 független	 felek	 felé,	 változatlan	 formában	 történő	
értékesıt́ése	során	alkalmazott	ár,	csökkentve	a	viszonteladó	költségeivel	és	
a	szokásos	haszonnal;		

• költség	 és	 jövedelem	 módszere,	 melynek	 során	 a	 szokásos	 piaci	 árat	 az	
önköltség	szokásos	haszonnal	növelt	értékében	kell	meghatározni;		

• egyéb	módszerrel,	ha	a	piaci	érték	az	előző	módszerek	egyikével	sem	
határozható	meg.		

Amennyiben	 a	 készlet	 piaci	 értéke	 jelentősen	 és	 tartósan	 meghaladja	 könyv	
szerinti	 értékét,	 a	 különbözettel	 a	 korábban	 elszámolt	 értékvesztést	
visszaírással	csökkenteni	kell.	Az	 értékvesztés	visszaıŕásával	a	készlet	könyv	
szerinti	 értéke	 nem	 haladhatja	 meg	 az	 AJ hsz.	 16.	 §-ában	 meghatározott	
bekerülési	értéket.	

Abban	 az	 esetben,	 ha	 korábban	 elszámolt	 értékvesztés	 mértéke	 nem	 éri	 el	
tárgyévi	 értékvesztés	 összegét,	 akkor	 a	 tárgyévi	 elszámolandó	 értékvesztés	
összegének	 meghatározása	 során	 Xigyelembe	 kell	 venni	 a	 már	 elszámolt	
értékvesztést	és	csak	a	különbözetet	kell	tárgyévi	értékvesztésként	elszámolni.			

Az	értékvesztés,	valamint	annak	visszaıŕására	vonatkozó	javaslat	elkészıt́ésének	
határideje	a	tárgyévet	követő	év:	február	15.	napja.	

Az	 értékvesztésre,	 valamint	 annak	 visszaı́rására	 vonatkozó	 javaslat	
elkészıt́éséért	az	intézmény	könyvelését	végző	pénzügyi	ügyintéző	felelős.		
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Az	 értékvesztésre,	 valamint	 annak	 visszaı́rására	 vonatkozó	 javaslat	
jóváhagyására	 a	 gazdálkodási	 feladatokat	 ellátó	 Pátyi	 Polgármesteri	 Hivatal	
pénzügyi	irodavezetőjének	javaslata	alapján	a	polgármester	jogosult.	

12.	 A	 külföldi	 pénzértékre	 szóló	 részesedések,	 értékpapírok,	 a	
valutapénztárban	 lévő	 valutakészlet,	 a	 devizaszámlán	 lévő	 deviza,	
valamint	a	követelések	mérlegben	szereplő	értéke	

Az	 intézmény	 nem	 rendelkezik	 valutával,	 devizával,	 külföldi	 pénzértékre	 szóló	
követelések	és	kötelezettségek	nem	fordulnak	elő.	

ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	

Ez	a	szabályzat	2021.	január	1.-től	lép	hatályba,	a	korábban	hatályos	értékelési	
szabályzat	ettől	az	időponttól	hatályát	veszti.	

Páty,	2021.	január	„					„.	

Készıt́ette:	

……………………………….	
UJ jvári	Beatrix	
intézményvezető		
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MEGISMERÉSI	NYILATKOZAT	

A	 2021.	 január	 1.-től	 hatályos	 Eszközök	 és	 források	 értékelési	 szabályzatában	
foglaltakat	megismertem.	Tudomásul	 veszem,	hogy	az	abban	 leıŕtakat	 a	munkám	
során	köteles	vagyok	betartatni.		
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