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I. Fejezet: Általános Rendelkezések 

 
1.1.A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a 14. §. előírása szerint a törvényben rögzített 

alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a szervezet 

adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, 

eszközeit meghatározó – számviteli politikát. A számviteli politika keretében el kell készíteni 

az eszközök és források értékelési szabályzatát. Az értékelési szabályzat célja, hogy a 

számviteli törvény előírásainak és a számviteli alapelveknek megfelelően, a szervezet 

adottságait és sajátosságait figyelembe véve, a választási lehetőségeket kihasználva, a 

kidolgozott értékelési előírások végrehajtását a kívülálló részére is egyértelművé tegye.  

1.2.A mérlegtételek értékelésénél alkalmazott alapelvek: 

▪ A törvény előírásai szerint az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési 

elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan 

jelentkeznek, és emiatt a változás tartósnak minősül. A változást előidéző tényezőket 

és számszerűsített hatásukat a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. 

 

▪ Az értékelést egyedileg végezzük. 
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▪ Az eszközök és a források értékelése a Sztv. szerint az év végi mérlegkészítést 

megelőzően történik. Az évközi mérlegkészítéskor az eszközök és a források könyv 

szerinti értéken kerülnek a mérlegbe. 

▪ A mérlegtételeket körültekintően kell értékelni, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté 

vált minden, az eszközt érintő értékcsökkenés és értékvesztés figyelembe vételével. 

 

▪ A Sztv. a mérlegtételek alátámasztására a szervezetnek leltározási kötelezettséget ír 

elő. A szervezetnél a leltározás saját Leltározási Utasítás alapján történik. 

II. Fejezet - Közös értékelési szabályok 

2.1. Bekerülési érték: 

▪ Bekerülési érték meghatározása: Amennyiben jogszabály, vagy az értékelési 

szabályzat más része ettől eltérően nem rendelkezik, úgy bekerülési értékként a 

számviteli előírások szerinti bekerülési érték jelenik meg. Az eszközhöz közvetlenül 

kapcsolódó további költségek a bekerülési ár részét képezik, amennyiben azok az 

eszköz aktiválásáig, de legkésőbb a felhasználásáig (kivezetéséig) ismertté válnak. 

▪ Saját teljesítmény a bekerülési árban: Amennyiben az eszköz bekerülése érdekében 

saját teljesítmény is felmerül, úgy az csak akkor kerül az eszköz bekerülési értékében 

aktiválásra, ha összege jelentős. Jelentős összegű a saját teljesítményérték, ha 

számított (becsült) értéke az eszköz beszerzési árának 10 %-át, de legalább az 100 E Ft-

ot meghaladja. 

2.2. Piaci érték: 

▪ Piaci érték – értékhelyesbítéseknél: Értékhelyesbítések esetében piaci árként az 

összehasonlító árak módszerével meghatározott érték fogadható el. Összehasonlító ár 

az a szokásos piaci ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható 

termék vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon. 

Amennyiben az összehasonlító ár kellő bizonyossággal és dokumentáltan nem 
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állapítható meg, úgy a piaci ár megállapítása számviteli becslés (kínálati árak, várható 

eladási ár, hulladékérték, stb.) módszerével történik. 

▪ Piaci érték – értékvesztéseknél: Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztések és ezek 

visszaírásának meghatározása során piaci árként az összehasonlító árak módszerével 

meghatározott érték fogadható el. Összehasonlító ár az a szokásos piaci ár, amelyet 

független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék vagy szolgáltatás 

értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon. Amennyiben az 

összehasonlító ár kellő bizonyossággal és dokumentáltan nem állapítható meg, úgy a 

piaci ár megállapítása számviteli becslés (kínálati árak, várható eladási ár, 

hulladékérték, stb.) módszerével történik. 

▪ Piaci érték - üzleti érték meghatározásánál: Üzleti érték meghatározása során az 

egyes eszközök, megvásárolt részvények esetében piaci árként az átadónál szereplő 

könyv szerinti érték kerül elfogadásra. Amennyiben az átadónál szereplő könyv szerinti 

érték nem ismert, vagy az nyilvánvalóan jelentősen eltér a piaci ártól, úgy a piaci ár 

megállapítása számviteli becslés (kínálati árak, várható eladási ár, hulladékérték, stb.) 

módszerével történik. 

▪ Piaci érték - ingyenesen kapott eszközöknél: A térítés nélkül átvett, ajándékként vagy 

hagyatékként kapott, és a többletként fellelt eszközök esetében piaci értékként 

elsősorban az átadónál szereplő könyv szerinti érték, vagy a saját könyvekben szereplő 

hasonló eszközök könyv szerinti értéke fogadható el. Könyv szerinti érték hiányában, 

vagy ha az nyilvánvalóan jelentősen eltér az összehasonlító áraktól, úgy a piaci érték 

meghatározása számviteli becslés (kínálati árak, várható eladási ár, hulladékérték, stb.) 

kerül meghatározásra. 

▪ Piaci érték - használt eszközök visszavételénél: Értékesített vagy pénzügyi lízingbe 

adott, és később használtan visszavételezett eszközök esetében piaci értékként az 

eladónál kimutatott könyv szerinti érték, de legfeljebb az eredeti eladási ár vehető 

figyelembe. Amennyiben az átadónál szereplő könyv szerinti érték nyilvánvalóan 

jelentősen eltér az összehasonlító áraktól, úgy a piaci érték számviteli becsléssel 

(kínálati árak, várható eladási ár, hulladékérték, stb.) kerül meghatározásra. 
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▪ Piaci érték – vagyonértékelésnél: A vagyonmérlegben az eszközök piaci értékeként az 

összehasonlító árak módszerével meghatározott érték fogadható el. Összehasonlító ár 

az a szokásos piaci ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható 

termék vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható piacon. 

Amennyiben az összehasonlító ár kellő bizonyossággal és dokumentáltan nem 

állapítható meg, úgy a piaci ár megállapítása számviteli becslés (kínálati árak, várható 

eladási ár, hulladékérték, ...) módszerével történik. 

III. Fejezet -  Fogalmak értelmezése 

 

3.1.Tartós fogalma: Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően 
nem rendelkezik, úgy tartósnak minősül az egy éven túli időintervallum. 

3.2.Jelentős összegű különbözetek: Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem 

rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 mFt-ot meghaladó összeg 

minősül. 

3.3.Jelentős összhatás: Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, 

úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek 

összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény kimutatás sor értéke 2 mFt-ot meghaladó 

értékben változik. 

 

IV. Fejezet - Deviza tételek értékelése 

 

4.l.1.Alkalmazott árfolyam: 

A külföldi pénzértékre szóló, vagy devizaalapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a forintért 

vásárolt valutát, devizát - forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát egységesen a 

Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
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4.1.2.Mérleg fordulónapi átértékelés: 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek 

átértékelésre, ha a mérleg fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, 

forrásokra és eredményre gyakorolt hatása a 100 ezer Ft összeget meghaladja. 

4.2. Értékcsökkenési leírás: 

4.2.2.Értékcsökkenési leírás módja: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 

használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 

tervezett maradványérték figyelembevételével - az eszköz bekerülési (bruttó) értékének 

arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási 

módszerrel) történik. 

 

4.3.Későbbi ráfordítások az értékcsökkenésben: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál az üzembe 

helyezést követően várhatóan felmerülő, az eszköz használatával elért bevételt terhelő 

ráfordítások nem kerülnek figyelembe vételre. 

4.3.1.Az amortizációs politika elemei: 

 
Az értékcsökkenés elszámolásánál a Sztv-ben meghatározott szabályokon túl a következő 

egyedi szabályozást alkalmazza: 

▪ A tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál alkalmazott leírási kulcsot 

eszközkategóriánként határozzuk meg. A leírási kulcsot akkor változtatjuk meg, ha az 

eszköz kategória besorolása megváltozik és az új kategóriába sorolt eszközök leírási 

kulcsa eltérő. Felújítások esetén akkor változtatjuk meg a leírási kulcsot, ha az az 

eszköz funkcióinak bővítését, vagy alapvető funkcióinak a megváltoztatását 

eredményezi és így az eszköz, átkategorizálásra kerül. 

▪ Az értékcsökkenés elszámolásakor maradványérték nem kerül megállapításra. 
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▪ A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszközöknél az értékcsökkenési 

leírás egy összegben a használatba vételkor kerül elszámolásra. 

 

4.3.2.Terven felüli értékcsökkenés számolható el, ha: 
 

▪ a szellemi termék, a tárgyi eszköz és beruházás értéke tartósan lecsökken, mert az 

eszköz feleslegessé vált, megrongálódás, megsemmisülés vagy hiány következtében; 

 

▪ az immateriális jószág vagy tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen 

magasabb a piaci értékénél, ez esetben a terven felüli értékcsökkenés számolható el. 

4.4.Értékvesztések: 

4.4.1.Értékvesztések elszámolása: 

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes 
tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartósan meghaladja a 100 eFt-ot. 

 

4.5.Visszaírások: 

4.5.1.Visszaírások alkalmazása: 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános 
szabályok szerint történik. 

 

4.6.Értékhelyesbítések: 

 

4.1.6.Értékhelyesbítés alkalmazása: 

Az MPB az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepelhet. 
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V. Fejezet -  Mérlegtételek sajátosságai 

5.1. Immateriális javak és tárgyi eszközök: 

 

5.2.Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése 

A nem kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök leírási kulcsának meghatározása 

egyedileg, az adott eszköz sajátosságainak, a használat körülményeinek figyelembevételével 

történik. Az egyes tételek leírási kulcsa az alábbiak szerint alakul:  

• Járművek 20 %, 

 

• egyéb tárgyi eszközök 14,5 %,   
 

• számítástechnikai eszközök 33 %. 
 

• Szoftverek 33% 
 

• Vagyoni értékű jog 20% 

 

5.2. Készletek: 
 
A vásárolt termékek értékét beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el, és a készletek 

között nyilvántartásba vételre nem kerülnek.  

Ajándékként, illetve a többletként fellelt készlet beszerzési ára az állományba vétel 

időpontjában meglévő piaci érték. A könyvek lezárása előtt a munkahelyi készletek 

leltározásra kerülnek és a tényleges készlettel korrigáljuk a költség-, és készletszámlákat. Az ár 

megállapításánál a FIFO módszert alkalmazzuk. 
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5.3. Követelések: 

5.3.1.Lejárt követelések leírása: 

A fizetési határidőn túli követelésekre és a követelések leírásra a mindenkori általános 

szabályok vonatkoznak.  

 

5.3.2.Követelések csoportos értékvesztése: 

A Bizottság az adósónként kisösszegű követelések esetében nem kíván élni a csoportos 

értékvesztés elszámolásának lehetőségével. 

 

5.4. Értékpapírok (forgóeszközök között): 

5.4.1.Értékpapírok értékelése: 

A tulajdoni részesedést jelentő, és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a mérlegben a 

tényleges bekerülési értékben jelennek meg. 

 

5.4.2.Kapcsolódó díjak a bekerülési értékben: 

Az értékpapírok bekerülési értéke minden esetben tartalmazza a beszerzéshez kapcsolódóan 

elszámolt bizományi díjat, vételi opció díját is. 

 

5.5.Pénzeszközök: 

A valuta- és devizakészlet esetében bekerülési árnak a beszerzéskori MNB árfolyamon 

számított forintérték minősül. A mérlegben a készpénz, csekkek értékeként a fordulónapon az 

MPBpénztárában lévő készpénz összeget vesszük számításba az év végén végzett leltár 

alapján. 

A bankbetétek értékeként a mérleg fordulónapján a bankkivonat szerinti értékkel megegyező 

értéket mutatunk ki. Ugyancsak pénzeszközként kezeljük az úton levő pénzeszközöket, a 

vonatkozó bizonylaton szereplő összeg szerinti értékben. A devizaszámlára kerülő deviza 



 

10 

értékét az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell a könyvekben HUF-ra 

átszámítani., kivéve a forintért vásárolt devizát, melyet a fizetett forint alapján kell a 

nyilvántartásba venni. A mérlegben a devizaszámlán levő készletet az üzleti év mérleg 

fordulónapjára vonatkozó MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell kimutatni, 

függetlenül az átértékelés eredményre gyakorolt hatásának nagyságától. 

 

VI. Fejezet  - Záró rendelkezés: 

 

6.1. Jelen Értékelési Szabályzatot az MPB Elnöksége az MPB 45/2016. (06.06) számú elnökségi 

határozatával 2016. június 6. hatállyal jóváhagyta 

 

 

Budapest, 2016. június 6. 
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Szabó László 

   Magyar Paralimpiai Bizottság Elnöke 

 


