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Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) elkészítésének 
célja, hogy a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), 
valamint az államháztartás költségvetési szervei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.), (a 
továbbiakban. Ahszr.),   ennek módosításáról szóló 369/2011 (XII.31.)  Kormányrendeletben 
(továbbiakban Ahsz.) rögzített előírások alapján meghatározásra kerüljenek azok az értékelési 
elvek, módszerek, amelyekkel a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont (továbbiakban: kutatóközpont) az eszközeinek és forrásainak mérlegében 
szereplő értékeit  megállapítja. 
 
Az értékelésnél a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az érvényesülését 
eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve ellentmondó körülmény, tényező nem áll fenn. 
Az értékelési szabályzat a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 
-   A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályához; 
-   Az eszközök bekerülési értékének tartalmához; 
-   Térítésmentesen átvett eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök, a többletként 
fellelt eszközök, valamint a követelések fejében átvett eszközök értékeléséhez; 
-   Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértékének meghatározásához; 
-   Az egyes eszközök értékeléséhez; 
-   Az egyes források értékeléséhez. 
A szabályzat összeállítása során figyelemmel kell lenni a Számviteli Politika előírásaira, 
valamint a következetesség, a lényegesség és a világosság elvére is. 
Az Áhsrz. előírásai alapján a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat értékelni kell, 
mely értékelés a mérlegtételek valódiságát biztosítja. 
A költségvetési szerv az eszközeit és forrásait: 
-   a szabályzatban foglaltak szerint minősíti, 
-   az itt leírt értékelési elvek szerint veszi fel a nyilvántartásokba, 
-   a mérlegben a - Leltározási-, Leltárkészítési és Selejtezési Szabályzatban leírtak szerint - 
leltározással, egyeztetéssel végrehajtott ellenőrzés után, a szabályzatban foglaltak szerint 
egyedi értékelés után szerepelteti. Csoportos értékelés csak az e szabályzatban foglaltak szerint 
lehetséges. 
A szabályzat, illetve ezzel együtt az értékelési elvek, módszerek csak akkor változtathatóak 
meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl -jelentkeznek, és 
emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket 
és számszerűsített hatásukat a kiegészítő mellékletben részletezni kell. 
A szabályzat főbb irányainak meghatározásáért, valamint annak végrehajtásáért, elkészítéséért 
a gazdasági vezető felelős. 
 
 
 
 
I.   A MINŐSÍTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS FOGALMA 
 
Minősítés: döntés az adott eszköz, befektetett eszközök illetve a forgóeszközök, azon belül az 
egyes eszközcsoportok közé való besorolásáról, továbbá a kötelezettségeknek a mérleg hosszú- 
vagy rövidlejáratú kötelezettségek közé való elhelyezéséről. 
Értékelés: az eszközök és kötelezettségek könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott 
értékének és az éves beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti. 
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II. ESZKÖZÖK MINŐSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 
Az eszközök, befektetett eszközzé vagy forgóeszközzé történő minősítését kizárólag az eszköz 
használhatósága. rendeltetése, továbbá a tervezett használati idő alapján kell meghatározni Az 
egy éven túl használatos eszközöket a befektetett, az egy évnél rövidebb ideig használandó 
eszközöket pedig a forgóeszközök közé kell besorolni. 
 
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert az 
eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok 
besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy 
fordítva. 
 
II.1. Immateriális javak min ősítése 
 
Immateriális javak közé csak a tartós, egy évnél hosszabb feladatellátást szolgáló  eszközöket 
kell felvenni értékhatárra való tekintet nélkül. 
Az immateriális javak között kell kimutatni: 
    -  alapítás-átszervezés aktivált értéke-minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos  

kiadások 
    -  kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
    -  vagyonértékű jogok, az ingatlanhoz kapcsolódóak nélkül 
    -  szellemi termékek, ideértve a használatban nem vett kis értékű szellemi termékek aktivált 

értékét is 
    -  immateriális  javakra adott előleg  
    -  immateriális javak értékhelyesbítése  
 
A költségvetési szervnek lehetősége van arra, hogy a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték 
alatti vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket a beszerzéskor dologi kiadásként számolja 
el, amelyeket a későbbiekben csak analitikusan tart nyilván. A 100 ezer forintos értékhatár 
valamennyi aktiválandó kiadással együtt értendő. Azokat a beszerzéseket, melyek értéke nem 
haladják meg egyedileg az 5000-ot,  fogyóeszközként kezeljük, sem mennyiségi sem értékbeni 
nyilvántartás nem szükséges. 
 
Az egy évnél rövidebb ideig használatos szoftverek bekerülési értékét - értékhatártól 
függetlenül - dologi kiadásként kell elszámolni. 
 
II.2 Tárgyi eszközök és a vásárolt készletek minősítése 
 
A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a használatba  vett, üzembe helyezett anyagi 
eszközöket kell kimutatni, amelyek közvetlenül vagy közvetve szolgálják az intézmény 
tevékenységét. 
 
Ilyenek:  - földterület, telek, épület, építmény,  
               - ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok,  
               - gépek, berendezések, felszerelések, 
               - járművek, 
                                                                                                                                                
A tárgyi eszközök között kell kimutatni továbbá:  a beruházásokra adott előlegeket és az 
eszközök értékhelyesbítését is.  
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Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható és használatra tervezett eszközöket 
egyedileg kell minősíteni. 
 
A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetében lehetőség van azok 
beszerzéskor dologi kiadásként történő elszámolására. A 100 ezer forintos értékhatár 
valamennyi aktiválandó kiadással együtt értendő, pl. szállítási költség, le nem vonható áfa stb. 
A költségvetési év végéig használatba nem vett kisértékű tárgyi eszközöket a mérlegben a 
beruházások között kell kimutatni. 
 
Azokat az eszközöket, amelyek több, külön-külön nem működtethető, de egymással cserélhető, 
össze nem épített darabból állnak, egyedileg kell forgóeszközzé vagy tárgyi eszközzé (kisértékű 
tárgyi eszközzé) minősíteni. Jellemzően a számítástechnikai eszközöket (számítógép, monitor, 
billentyűzet stb.) önállóan kell minősíteni. 
 
Azokat a tárgyiasult eszközöket, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, 
beszerzéskor a dologi kiadások között, készletbeszerzésként kell elszámolni. A mérlegben csak 
a raktári új készletek értéke szerepelhet. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománynövekedését követően az eszközt a 
költségvetési szervnek üzembe kell helyeznie. Ezen üzembe helyezés dokumentuma az 
Üzembe helyezési jegyzőkönyv, vagy az Üzembe helyezési okmány, melyet a 
kutatóközpontban használt TÜSZ teljes körű ügyviteli rendszer tárgyi eszköz kezelő modulja 
állít elő.  A költségvetési szerv által beszerzett, üzembe helyezett immateriális javak és tárgyi 
eszközök állományba vételének, illetve az üzembe helyezést követően az értékcsökkenés 
elszámolásának nem feltétele az, hogy az adott eszköz beszerzéséről a beruházási szállító által 
kiállított és megküldött számlát akár részben, akár egészben a költségvetési szerv kiegyenlítse. 
Az állományba vétel feltétele az, hogy az adott eszközt rendeltetésszerűen használatba vegyék, 
üzembe helyezzék. 
 
II.3. Felelősség a minősítés végrehajtásáért 
Az eszközök tárgyi eszközök vagy forgóeszközök közé történő besorolását a pénzügyi forrás 
meghatározásával egyidejűleg kell végrehajtani. 
A kutatóközpontban a  minősítés végrehajtása a gazdasági vezető feladata, aki a minősítések 
helyességéért, szabályszerűségéért! is felelős. 
 
 
III. AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 
 
III. 1. Felújítás, karbantartás fogalma 
 
Az Szt. előírásainak megfelelően a tárgyi eszközök esetében külön kell minősíteni a felújítási 
és karbantartási kiadásokat. A minősítés elvégzése kötelező, mivel kihatással van a tárgyi 
eszközök értékére és értékcsökkenésére. 
Az Szt. alkalmazásában: 
-   Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) 
helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen 
azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, 
teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy 
az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben 
gazdasági előnyök származnak. Felújítás és korszerűsítés is, ha az a korszerű technika 
alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes része az eredetitől eltér, megoldásával vagy 
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kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy 
gazdaságosságát növeli. 
A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás 
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely 
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. 
Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül 
a kiadások nagyságától. 
-   Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos 
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző 
karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon 
javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell 
végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 
 
 
III. 2. Az eszközök bekerülési értékének tartalma 
 
III. 2. 1. A vásárolt eszközök bekerülési értéke 
 
A bekerülési érték meghatározásával kapcsolatos szabályok: 
-   Bekerülési érték: az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése 
érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történt beszállításig felmerült, az eszközhöz 
egyedileg hozzákapcsolható. A bekerülési érték tehát az engedményekkel csökkentett, 
felárakkal növelt vételárat, a szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, a 
beszerzéssel kapcsolatos közvetítői kiadásokat, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó 
adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót jövedéki adót) és a vámterhet (vámot, 
vámpótlékot, vámkezelési díjat) foglalja magában. 
-   Vételár: a belföldi szállítónak a megrendelés szerinti termék szállításáért, illetve a 
szolgáltatás nyújtásáért számlázott és a költségvetési szerv által elfogadott és kiegyenlített 
forintérték. 
-   Szállítási és rakodási költségek: hozzárendelhető a szállítási és rakodási költség a bekerülési 
értékhez, ha az egy adott eszköz beszerzése során merült fel. Amennyiben több eszközféleség 
beszállítása történik egyszerre, akkor a szállítási és rakodási költséget a dologi kiadások között 
kell kimutatni. Ebben az esetben a szállítási költség nem képezi a bekerülési érték részét. 
-   Alapozási, szerelési költségek: e tétel alatt a tárgyi eszköz üzembe helyezéséhez, 
rendeltetésszerű használatba vételéhez nélkülözhetetlen alapozási és szerelési munkák 
költségeit kell érteni. Ezek általában építőipari (esetenként ipari) szolgáltatások számlázott 
díjai, amelyek a lealapozott, beszerelt tárgyi eszköz bruttó értékét növelik. Itt az egyedi tárgyi 
eszközhöz való hozzárendelés egyértelmű. 
-   Beszerzéshez kapcsolódó adók, vámköltségek: amennyiben a beszerzéshez kapcsolódóan 
fogyasztási adót kell fizetni, akkor a fizetett adó összegével az eszköz beszerzési árát növelni 
kell. A vámköltség a vámot, a vámpótlékot és a vámkezelési díjat foglalja magában. A 
kiszabott vámot a vámhatóság írásbeli határozatban közli. A vámösszeg ezen határozat alapján 
az eszközhöz hozzárendelhető, a vámösszeget a vám megfizetésekor kell elszámolni. 
 
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan 
kapcsolódó: 
-   vagyonszerzési illeték, 
-   az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 
-   a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 
-   egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői 
díj), 
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-   a vásárolt vételi opció díja, 
-   az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, 
kölcsön, 
-   a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra 
elszámolt (időszakot terhelő) - biztosítási díj, 
-   a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitel - az eszköz 
üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) - árfolyam vesztesége, 
-   a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia 
elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. 
A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része 
-   a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, 
-   az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 
 
 
III. 2. 2. A saját előállítású eszközök és nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke 
 
Az eszköz előállítási értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 
-   az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, 
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 
-   az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 
-   az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 
Az államháztartási költségvetési szerv azoknak az elvégzett, nyújtott szolgáltatásoknak a 
bekerülési értékét állapítja meg, melyet nem alapító okirata szerinti tevékenységének végzése 
során valósít meg, hanem egyedi szerződéskötés alapján teljesít szerződéses partnere részére, 
de a teljesített szolgáltatás leszámlázása a partner felé a tárgynegyedév végéig (tárgyhó végéig) 
nem történik meg (pl. eseti terembérlet). 
Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét képezik 
azok a költségek, amelyek 
-   a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 
-   az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, 
-   a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 
A befejezetlen, ki nem számlázott szolgáltatás előállítási költségét befejezetlen termelésként 
kell a könyvekben tárgynegyedév végén nyilvántartásba venni, majd a negyedéves 
mérlegjelentés elkészítését követően kivezetni. 
Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni: 
-   a közvetlen anyagköltséget, 
-   a közvetlen bérköltséget, 
-   a közvetlen bérek járulékait, 
-   az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség). 
Az előállítási költségek közé tartoznak azok az adott eszközzel közvetlen kapcsolatba hozható, 
az előállításhoz kapcsolódó általános költségek arányos összegei is, amelyek az adott termékre 
megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 
Ilyenek: 
-   gépköltségek, 
-   kamatköltségek, 
-   egyéb kisegítő részlegek (üzemek) általános költségei. 
 
Az előállítási költségek között kell elszámolni (és így az előállítási érték részét képezi) 
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-   az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó költségvetési szerv által 
biztosított (az idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) 
értékét, 
-   a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét, a vásárolt anyag, a 
saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 
Az egyes eszközök, a nyújtott szolgáltatások előállítási költségét dokumentálni, bizonylatolni 
kell. Az előállítási költségek dokumentálásáért, bizonylatolásáért a költségvetési szerv esetében 
a gazdasági  felelős. 
Jelenleg az intézményben csak vásárolt eszközök és szolgáltatások vannak, nem rendelkezünk 
saját előállítású eszközzel és szolgáltatással.  
 
 
III. 2. 3. Importbeszerzés értéke 
 
Külföldről történő (Uniós és Unión kívüli-a továbbiakban import )beszerzés előforduló esetei: 
-   Amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla lapján forintban 
történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - forint 
érték az importtermék, illetve az importszolgáltatás értéke. 
-   Amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, 
valutában történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - 
devizának, valutának, az importbeszerzéskor, az importszolgáltatás igénybevételekor 
(teljesítéskor) érvényes árfolyamon átszámított forintértéke az importtermék, illetve az 
importszolgáltatás értéke. 
-   Amennyiben az importbeszerzés, importszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése 
exportáruval, exportszolgáltatással történik, az importbeszerzés, az importszolgáltatás 
forintértékét az importbeszerzés, importszolgáltatás, illetve az exportértékesítés, az 
exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó 
árfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. 
Importbeszerzésként kell elszámolni az eszközöknek a külkereskedelmi áruforgalomban 
külföldről történő beszerzését (termékimport), továbbá azt a belföldön, illetve külföldön 
igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatásokat, amelyeknél a szolgáltatást nyújtó 
gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, 
szokásos tartózkodási helye külföldön van (szolgáltatásimport), függetlenül attól, hogy az 
ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással, vagy külkereskedelmi 
szerződésben meghatározott forintszámláról forintban kerül kiegyenlítésre. 
Az importbeszerzés elszámolása szempontjából külföld a Magyar Köztársaság államhatárán 
kívüli terület. A köz- és magánvámraktárból történő beszerzés a vámjogról, a vámeljárásról, 
valamint a vámigazgatásról szóló törvényben rögzített feltételek szerint minősül 
importbeszerzésnek. 
 
Nem minősül importbeszerzésnek 
-   az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely 
közötti útszakaszra jutó - egyébként szolgáltatásimportnak tekintendő - devizában, valutában 
vagy forintban számlázott, fizetett szállítási és rakodási-raktározási díj, valamint 
-   a vámszabad- és a tranzitterületen levő vállalkozótól történő közvetlen beszerzés. 
 
 
III. 3. Az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a bekerülési érték kapcsolata 
A számviteli előírások szerint a bekerülési értéknek csak a le nem vonható előzetesen 
felszámított forgalmi adó része, a levonható általános forgalmi adó, illetve az általános forgalmi 
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adóról szóló törvény szerinti ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó le nem vonható hányada nem. 
 
Ennek megfelelően kutatóközpontunkban:  
-   az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzésénél, felújításánál, beruházásánál a 
pénzforgalmi tétel könyvelése során az előzetesen felszámított áfa minden esetben a 18. 
számlacsoportba kerül, 
-   aktiváláskor amennyiben a mindenkor érvényes általános forgalmi adó törvény tételes 
szabálya szerint az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem vonható le, az 
állományba-vétel adóval növelt bruttó értéken történik (pl. személygépkocsi). 
-   amennyiben a beszerzés tárgyi adómentes tevékenységhez történt, az állományba vétel az 
előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt bruttó értéken történik, 
-   amennyiben a beruházás, beszerzés kizárólag adóköteles tevékenység érdekében történik, az 
általános forgalmi adó teljes egészében levonható, az állományba vétel általános forgalmi adó 
nélküli nettó értéken történik, 
-   amennyiben a beruházás, beszerzés részben adóköteles és részben tárgyi adómentes 
tevékenységhez történik, az előzetesen felszámított általános forgalmi adó arányosításba 
bevonható, az állományba vétel általános forgalmi adó nélküli nettó értéken történik, 
-   készletek beszerzésekor az előzetesen felszámított általános forgalmi adót az 56, 
számlacsoportba könyveljük le. Az adómentes tevékenységhez beszerzett készletek esetében az 
általános forgalmi adó része a beszerzési árnak. 
 
 
III.  4. Az eszközök értékelésével kapcsolatban felmerülő további szabályok 
 
Amennyiben az Áhszr. 32/A. § (5) bekezdés szerinti befektetett eszközök piaci értéke 
jelentősen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket [a nyilvántartásba vételkor 
megállapított bekerülési értéket, illetve immateriális javaknál, tárgyi eszköznél az Áhszr. 30, § 
(2)~(6) bekezdés szerint elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó 
értéket], ezen eszközök - az Áhszr. 32/A. § (l)-(7) bekezdés előírásai szerint- piaci értéken is 
felvehetők, 
Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális javaknál, tárgyi eszköznél az Áhszr, 30. § 
(2)-(6) bekezdése szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a 
piaci érték, különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az 
értékhelyesbítés összegéve! azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni. 
Amennyiben az államháztartás költségvetési szerve él az Áhszr. 32. § (7) bekezdés szerinti 
lehetőséggel, illetve kötelező az Áhszr. 32. § (2) bekezdés szerinti visszaírás, akkor a piaci 
értékelésbe bevont, illetve a visszaírással érintett eszközök esetében a mérleg alátámasztását 
szolgáló leltárnak - többek között - tartalmaznia kell: 
-   az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét; 
-   az egyedi eszköznek e rendelet szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel 
csökkentett, a visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értéket); 
-   az előző pontok szerinti érték különbözetét. 
Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv 
szerinti értéket, immateriális javaknál, tárgyi eszköznél az Áhszr. 30. § (2)-(6) bekezdés szerint 
elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet 
összegéve! - a következő bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csökkenteni kell az 
elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és a saját tökével 
szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. 
Az előző bekezdés szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz 
nyilvántartásba vételekor számításba vett értékig (bekerülési értékig), immateriális javaknál, 
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tárgyi eszköznél az Áhszr. 30. § (2)-(6) bekezdés szerinti értékcsökkenés figyelembevételével - 
meghatározott nettó értékig - kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet 
több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg. 
Amennyiben az egyedi eszköz mérleg készítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti 
értéknél, akkor az így mutatkozó különbözetet a 30. § (9) bekezdésében, illetve a Tv. 54. § (1) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell rendezni. 
Amennyiben a  tevékenységet tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi 
eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedéstjelentő 
befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv-
szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték 
közötti különbözet a mérlegben az eszközök között ,,Értékhelyesbítése-ként, a saját tőkén belül 
„Értékelési tartalékaként kimutatható. 
 
Amennyiben az egyedi eszközönként meghatározott értékhelyesbítés összege jelentősen eltér az 
előző költségvetési év mérleg fordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, a leltárral 
alátámasztott különbözet 
-   növeli az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi 
értékhelyesbítés értéke meghaladja az előző évit. 
-   csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi 
értékhelyesbítés értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző költségvetési év mérleg 
fordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig. 
Amennyiben az eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülési) értékénél, 
immateriális javaknál, tárgyi eszköznél az Áhszr. 30. § (2)-(5) bekezdés szerint elszámolt 
értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéknél, az adott eszköz 
értékhelyesbítését meghaladó különbözettel -az Áhszr. 30. § (12) bekezdésében, illetve az Szt.. 
54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - a könyv szerinti (bekerülési) értéket kell terven felüli 
értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásával csökkenteni. 
 
Jelenleg a kutatóközpont nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, mert eszköz állománya 
olyan, hogy jelen körülmények között a könyvekben kimutatott és a piaci érték között nem 
jelentős az eltérés, így a valódiság elve nem sérül. 
 
A térítésmentesen (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközöket piaci értékén kell 
felvenni. 
Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó 
költségvetési szervek között történik, az átvevő költségvetési szervnek az adott eszközt az átadó 
által közölt - az átadó könyveiben szereplő — bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel 
egyidejűleg az átvevőnek az eszköz átadás időpontjáig - az átadónál időarányosan - elszámolt 
értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni. 
Az előzőek értelmében tehát, amennyiben az átadás év közben történik, és az átadott eszköz 
értékcsökkenési leírását az átadó az átadás időpontjáig időarányosan elszámolta, csak az átvétel 
napjától számított időarányos értékcsökkenési leírást kell elszámolni. 
A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközök, továbbá az ajándékként, 
hagyatékként kapott eszköz, valamint a többletként fellelt eszköz esetében a beszerzési érték az 
eszköznek az állományba vétel időpontja szerinti forgalmi, piaci érték. 
A felügyeleti szerv döntését követően a vagyonkezelési szerződés módosításával a 
vagyonkezelésbe átvett eszközök bekerülési értéke - az Áhsz. 29/A. § (1) bekezdése alapján - a 
vagyonkezelési szerződésben szereplő érték. Ebben az esetben a piaci értékelés nem 
alkalmazható. 
Azokban az esetekben, amikor az értékelés forgalmi, piaci értéken történik, a forgalmi, piaci 
érték: 
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-   Új eszközöknél az azonos vagy hasonló rendeltetésű, használati értékű, minőségű és 
árfekvésű eszköz katalógusokban, árlistákban szereplő, illetve bolti ára. Amennyiben jelentős 
eltérés tapasztalható az egyes forgalmazók által alkalmazott árak között, ezek átlagát kell 
forgalmi értéknek tekinteni. Előzőek hiányában forgalmi érték a jogosítvánnyal rendelkező 
vagyonértékelő által meghatározott érték, ha az eszköz egyedi értéke, vagy mennyisége jelentős 
nagyságrendű. Jelentős a nagyságrend, ha az eszköz egyedi értéke vagy az eszközök összértéke 
várhatóan eléri az 5 millió  Ft-ot. 
Ezen értékhatár alatt forgalmi érték a becsült érték. 
-   Használt eszközöknél a használtcikk kereskedők által alkalmazott eladási ár, ennek 
hiányában a vagyonértékelő által meghatározott vagy a becsült érték, az új eszközöknél említett 
feltételekkel. 
Amennyiben az eszköz üzembe helyezése megtörtént, de a számla, a megfelelő bizonylat nem 
érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes adóhatóság nem állapította meg, és ezért a 
pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszközt a rendelkezésre álló 
dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és 
legkésőbb a negyedévet követő hó 15-ig állományba venni. Az így meghatározott érték és a 
későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket módosítani 
kell. 
A mérlegben kimutatott értékeket leltárral kell alátámasztani. A leltározás végrehajtására 
vonatkozó konkrét szabályokat a költségvetési szerv Leltározási és Leltárkészítési 
Szabályzatában kell rögzíteni. 
 
Nem kell a mérlegben kimutatni a külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásban szereplő 
képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, 
egyéb eszközöket. 
Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, ha az 
épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható, az épület, építmény beszerzési, bontási 
költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák 
költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell 
elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő 
összegig. Az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az 
építmény) bekerülési értékeként kell figyelembe venni. 
Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az 
adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az 
újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül. 
A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához műszakilag 
szükséges tartozékok, tartalék alkatrészek akkor képezik a beszerzési ár részét, ha beszerzésük 
a tárgyi eszközzel együtt, az üzembe helyezés előtt történik. Nem képezi a tárgyi eszköz 
beszerzési árának részét az a tartozék, illetve alkatrész, amely nélkül a tárgyi eszköz üzembe 
helyezhető. 
A több tárgyi eszközhöz is használható (cserélhető) tartozék önállóan, egyedileg minősítendő 
tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek. A cserélhető tartozékokat az analitikus nyilvántartásban 
önálló tárgyi eszközként kell nyilvántartani. 
A tárgyi eszközök közé tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az analitikus 
nyilvántartásokban minden esetben önálló eszközként kell felvenni, azokkal az ingatlan értékét 
a fejlesztési hozzájárulások esetében még akkor sem lehet növelni, ha a hozzájárulás egyedi 
ingatlanhoz kapcsolódik. 
A tárgyi eszközöknél értéket növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni a meglevő 
tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának 
növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga, 
kapacitása, pontossága helyreállítását szolgáló felújítási munka költségét is, kivéve a tárgyi 
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eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási 
munkát. 
A vásárolt szoftvertermékek módosításával, aktualizálásával kapcsolatos kiadások — ide nem 
értve a bővítést - nem növelik a szoftver bekerülési értékét. A szoftvertermékek bővített 
változatának bekerülési értéke beruházásnak minősül, növeli a bekerülési értéket. 
Csoportos nyilvántartás csak az ugyanazon a napon, ugyanazon az egységáron megvásárolt, 
azonos típusú, használati értékű, fajtájú és méretű eszközök esetében lehetséges. A csoportos 
értékelés addig az időpontig történhet, amíg valamennyi eszköz értéke az eredeti rendeltetésnek 
megfelel, és emiatt értékvesztést valamelyiküknél nem kell elszámolni. Amennyiben erre sor 
kerül, a csökkentett értékű eszközöket elkülönítetten egyedileg kell nyilvántartani. 
 
 
 
III. 5. Értékcsökkenés elszámolása 
 
Terv szerinti értékcsökkenés 
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott 
vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévente az Áhszr.-ben meghatározott leírási kulcsok 
alapján, a tényleges használatnak megfelelően terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni, az 
éves szintű leírási kulcsok alapján számított összegben. 
 
Értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális 
javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni, mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek 
megfelelően  használják. 
Az alkalmazandó tervszerinti értékcsökkenés leírás kulcsai a következők: 
-   alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke  20 % 
-   vagyoni értékű jogok 16% 
-   szellemi termékek 33 % 
-   épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 % 
-   építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 % 
-   gépek, berendezések, felszerelések                                                                 14,5 % 
-    számítástechnikai, ügyviteli  eszközök                                                                                                33     % 
-   gépjárművek                                                                                                                                             20     % 
 
A 100,000 Ft érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben kell elszámolni, és csak mennyiségben kell nyilvántartani. 
 
Azoknál az immateriális javaknál,  ahol a törvény által meghatározott leírási  kulcsoktól eltérően a szerződés mást ír 
elő, a szerződés szerinti időtartam szerinti leírási kulccsal kell számolni. 
 
Nem lehet terven felüli értékcsökkenést elszámolni: 
-   már nullára leírt eszközök után (ezeket az eszközöket - hasonlóan az előző évi elszámoláshoz - a O-ig 

leírt főkönyvi számlákon kell kimutatni), 
-   abban az esetben, ha a nyilvántartott nettó érték kevesebb, mint az egy évi terv szerinti értékcsökkenés 

összege (saját döntéstől függően). 
-   Földterület, telek, képzőművészeti alkotás, műemléki védettségű épület, mely értékéből a használat során 

sem veszít, illetve különleges helyzetéből adódóan értéke évről évre nő 
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IV. AZ EGYES ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI    

 
A befektetett és forgóeszközöket  bekerülési értéken kell értékelni. Az intézmény jelen körülmények 
között nem él az értékhelyesbítés eszközével, de amennyiben ezt valamilyen esemény indokolja, 
nevezetesen a szabályzatban alkalmazott  leírások  miatt az eszköz értéke jelentősen eltér a piaci értéktől, 
úgy az értékhelyesbítéssel élni kell.   
Értékvesztést kell elszámolni a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - 
veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős 
összegű. 

Ha az eszközök  mérleg készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint azok  könyv 
szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az 
értékvesztés visszaírásával a  könyv szerinti érték nem haladhatja meg a befektetés eredeti bekerülési 
értéket. 

A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözeteként 
-  jelentős összegű az értékvesztés, ha annak nagyságrendje a nyilvántartási érték 20 %-át vagy a 

100 000 Ft-ot meghaladja; 
-   tartós, ha a beszámoló készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy 

nem csökkent.  

 

1.  Térítésmentesen átvett tárgyi eszközök értékelési szabályai 

A térítésmentesen átvett eszköz bekerülési értéke, az eszköz állományba vételekor ismert piaci 
értéke. 

Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos felügyeleti szerv alá tartozó 
költségvetési szervek között jön létre, úgy az átadó által közölt bruttó értéken kell az eszközt 
nyilvántartásba venni.  egyidejűleg az átadó által közölt értékcsökkenés összegével együtt. 

 

2.    Készletek 

Az intézetnek a saját  készítésű illetve beszerzett kiadványok tekintetében van raktára, mely nem 
a könyvtári állományba kerül nyilvántartásra. Ezeket a készleteket értékesíti is, igény szerint. 

A könyveket mennyiségben és értékben is nyilvántartjuk. A nyilvántartási árként az eladási árat 
vesszük figyelembe. Egyeztetése a főkönyvvel év végén a tényleges leltárfelvétel után történik. 
A készlet változást a főkönyvben az analitikus egyeztetés után vezetjük be. 

A csere könyvek szintén a készletek között kerül kimutatásra, erről csak mennyiségi 
nyilvántartást vezetünk.  

 Egyéb tekintetben az intézetnek nincsen raktára, a vásárolt készletek azonnal az adott 
felhasználási helyre kerülnek. 

 

3. Követelések 

A követeléseket - függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi 
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eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert összegben a tőkeváltozással szemben kell 
nyilvántartásba venni. 

Követelések között kell kimutatni: 
-   azokat a szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett (és kiszámlázott) - 

általános forgalmi adót is tartalmazó - fizetési igényeket, amelyek a költségvetési szerv által 
már teljesített és az igénybe vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez, 
szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak (vevők); 

-   az adósokkal szembeni követeléseket, melyek a költségvetési szerv alaptevékenysége 
keretében a külön jogszabályokban meghatározott és a költségvetési szerve által előírt, 
még be nem folyt összegek (ideértve a térítési díjak, a helyi adók, az illetékek, a 
járulékok meg nem fizetéséből származó hátralékot is); 

-   a munkavállalókkal szemben előírt különféle követeléseket, 
-   a költségvetéssel szembeni követeléseket, 
 -   az egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül 
esedékes részleteket, 
-   a nemzetközi támogatási programok miatti követeléseket, 
-   a támogatási programelőlegeket, 
-   a szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, 

ellátások miatti követeléseket is), 
-   a különféle egyéb követeléseket. 

Elismert a jogszabályon alapuló követelés amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az 
elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt. 

Azokat a követeléseket melyeket tovább kell adnia csak átfutó bevételként jelenítheti meg.  

Az eredetileg elismert, de az utólag vitatott követelést a könyvekből ki kell vezetni. A vitatott 
követeléseket csak a 0 számlaosztályban lehet kimutatni, a mérlegben értékkel nem szerepelhet. 

Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések tartozásai közé a mérlegben a 
beszámolási évben teljesített értékesítések, nyújtott szolgáltatások vevő által elismert, számlázott, 
áfát is tartalmazó forintösszegét kell felvenni. 

A vevő által történő elismerés dokumentumai: 
-   az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott 

fordulónapra vonatkozóan kiküldött, és a vevők által elfogadott egyeztető levél (a vevők által 
elfogadottnak minősül a követelés, ha az egyeztető levélre a megadott határidőn belül nem 
érkezik válasz, vagy elfogadó válasz érkezik), az adós által el nem ismert követelést a zárlati 
tételek elszámolása során át kell vezetni a „0" számlaosztályba, 

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

Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert a 
lejárt fizetési határidejű követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Az 
adósok, vevők minősítése során vizsgálni kell a vevő, adós jövedelmi helyzetét, 
fizetőképességét, likviditási gondjainak tartósságát, továbbá azt, hogy a vonatkozó szerződés 
alapján garancia érvényesítésére van-e mód és esély, csődeljárást, felszámolási eljárást indítottak-e 
vele szemben, ha igen, a követelés milyen mértékű kielégítésére lehet számítani. 

Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések értékelési elveinek meghatározása 
során az adósokat minősíteni kell: 
-   folyamatosan működő adósok, 
-   folyamatos működésükben korlátozott adósok (pl. felszámolás alatt lévő, csődeljárás alá vont, 

végelszámolás alatt lévő jogutód nélkül véglegesen megszűnt, stb.). 
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A folyamatosan működő adósokkal szembeni adóköveteléseket lejáratuk szerint tovább kell 
csoportosítani: 
-   90 napos, 
-   91-l 80 napos, 
-   181-360 napos, 
-   360 napon túli. 

Behajthatatlan követelés az a követelés, 
-   amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a 

követelést csak részben fedezi, 
-   amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat 

szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
-   a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, 

amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos 
költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás 
veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, 
mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan" nem járt eredménnyel, 

-   amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 
-   amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 
 
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell, melynek alapján a költségvetési szerv  
háromszori eredménytelen felszólítás után behajthatatlanná nyilvánítja a követelés, figyelemmel az 
érvényes felügyeleti szervi előírásokra. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az 
államháztartásról szóló CXCV. évi törvény rendelkezései  szerinti követelés elengedésének. 

Amennyiben a kutatóközpont a  követelést behajthatatlanná nyilvánította, azt a könyvviteli 
mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell 
írni, kivéve a munkabérelőleg és az elszámolásra adott előleg értékvesztését, amit végleges 
kiadásként kell elszámolni. 

Az egyedileg értékelt követelések esetében értékvesztést kell elszámolni az adós, a vevő 
minősítése alapján a költségvetési év december 31-én fennálló és a beszámoló készítés 
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél a beszámoló készítéskor rendelkezésre 
álló információk alapján, ha vélelmezhető a meg nem térülés. Az értékvesztést a követelés könyv 
szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet 
összegében kell elszámolni, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

Tartós a különbözet, ha az előző évi beszámoló készítésekor is fennállt, jelentős összegű a 
különbözet, ha meghaladja az adott követelés értékének 20 %-át vagy a 100.000 Ft-ot. 

4. Pénzeszközök 

A mérlegben a forintra szóló bankszámlák értékét a könyvekben szereplő összeggel egyezően, 
az év utolsó napján a bankszámlán lévő forint összegben, a banki értesítővel egyezően kell 
szerepeltetni. 

A házipénztár mérlegben szereplő értéke a főkönyvi könyvelésben a házipénztár főkönyvi 
számlán lévő, a napi vagy az időszaki pénztárjelentéssel és a december 31-i tényleges 
pénzkészlettel egyező forint összeg. 

Mivel a kutatóközpont kincstári körbe tartozik, év végén a pénztárban lévő pénz köteles a 
bankszámlára befizetni. Ezért az év végi pénzkészlet nulla. 

A mérlegben a forintra szóló bankszámlák értékét a könyvekben szereplő összeggel egyezően, 
az év utolsó napján a bankszámlán lévő forint összegben, a banki értesítővel egyezően kell 
szerepeltetni. 

 A devizában rendelkezésre álló pénzeszközt az utolsó napi MNB középárfolyam szerint kell 
értékelni.  
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IV. FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI  

V. 1. Induló tőke 

Az induló tőke az alapításkori induló tőke összegével egyenlő. Értéke csak átszervezés miatti 
jelentős feladatkör módosulás esetén változhat (kiválás, megszűnés, átszervezés, megosztás, egyesülés, 
beolvadás). 

V. 2. Tőkeváltozás 

A tőkeváltozást a nyilvántartás szerint könyvszerinti értéken kell a mérlegben beállítani. 

A saját töke növekedhet: 
-   a folyó évi költségvetés, a költségvetési pénzmaradvány, előirányzat-maradvány 

(kincstáriban), a  befektetett eszközök állományát növelő -ideértve a bérbevett eszközökön 
végzett beruházások és felújítások miatti értéknövekedést is - kiadásokból, 

-   központi beruházásból, 
-   az eszközök tartós forrásának növelésére felhasznált egyéb idegen pénzeszközből, illetve az 

ebből képződött jóváhagyott előirányzat terhére, 
-   a  követelések és a kötelezettségek állományának változásából, 
-   az elszámolt értékvesztés visszaírásából, 
-   az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

visszaírása miatt, 
-   a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegével, illetve annak növekedése 
miatt, 

-   az ajándékként, az adományként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt, a követelés 
fejében átvett eszközök nyilvántartásba vételéből. 

 
A töke növekedéseként kell kimutatni az előző bekezdésben foglaltakon kívül a költségvetési 
feladatok ellátása érdekében térítésmentesen átvett eszközök és térítésmentes (társadalmi) 
munkával létrehozott javak tartós forrását, valamint a költségvetési szerv által vállalt 
kötelezettségek leírását (törlését). 

A saját tőke csökkenhet: 
-   a befektetett eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, selejtezése, más gazdálkodó szerv 

részére történő térítésmentes átadása, 
-   a befektetett eszközök értékesítése, 
-   a költségvetési szerv másokkal szemben támasztott követelésének állományváltozása, továbbá 

leírása (törlése), a követelés jogcímére vonatkozó külön jogszabályban foglaltak 
figyelembevételével, 

-   az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt, 
-   a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegének csökkenése miatt, 
-   követelések értékvesztése miatt, 
-   a leltárhiány, a kötelezettség fejében átadott eszközök kivezetése miatt. 

V. 3. Tartalékok 

Értékelési tartalékként kell kimutatni a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés 
összegét. 
Az értékelési tartalék összege mindig megegyezik az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a 
befektetett 
pénzügyi eszközök, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 
vagyonkezelésbe 
vett eszközök értékhelyesbítésének az összegével. 
A tartalékok között kell kimutatni költségvetési szerv pénzeszközének azt a forrását, amely 
jóváhagyás 
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után befektetett eszközök finanszírozására, vagy folyó évi kiadások teljesítésére fordítható. 
A tartalékokat egyeztetett nyilvántartás szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni. 

V. 4. Kötelezettségek 

V. 4. 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettségek között az egy évnél hosszabb lejáratra felvett hiteleket és kapott 
támogatási kölcsönöket, ideiglenesen átvett pénzeszközöket  kell a folyósított, illetve a 
törlesztésekkel csökkentett összegben a könyvviteli mérlegben kimutatni. 

A könyvviteli mérlegben kimutatásra kerülő összeg bizonylata a hitelt folyósító pénzintézetnek 
a december 31-i állapotra vonatkozó bankkivonata, illetve egyenlegközlő levele. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek között csak a mérleg fordulónapját követő egy éven túl esedékes 
összeg mutatható ki. A kötelezettség mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes 
törlesztő részletét a rövid lejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben kimutatni. 

V. 4. 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 

A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek 
áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tagolásban 
kell a mérlegben kimutatni. 

 
Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a 
mérleg fordulónapjáig esedékes kötelezettségeket a költségvetési szervünk által elismert, 
számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg az kiegyenlítésre nem került. 
 
Az ilyen jellegű kötelezettségek mérlegben történő szerepeltetésének nem feltétele, hogy a 
számla készítésének időpontja a mérleggel lezárt évben legyen. Minden olyan számlának meg kell 
jelenni a mérlegben, amely a beszámoló készítésének - számviteli politikában meghatározott - 
időpontjáig megérkezik a kutatóközpontba és a teljesítés a mérleggel lezárt évben megtörtént. Nem 
kell a kötelezettséget a mérlegben kimutatni, ha arról a szállító, szolgáltató írásban lemond, vagy 
ha a kötelezettség törvényi rendelkezés alapján elévült. 

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között a mérlegben elkülönítetten kell kimutatni 
 
- a munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket, 
- a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket, 
- a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket, valamint 
 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket az egyeztetett könyv szerinti értékben, illetve a név 
szerinti analitikus nyilvántartásban szereplő összeggel megegyező értéken kell a mérlegben 
szerepeltetni. 

A hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő 
törlesztéseket a rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között elkülönítetten kell kimutatni. 

 

V. 4. 3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (szállítók) 

A mérlegbe a szállítók közé az egyeztetett analitikus nyilvántartás adataiból, a tárgyév december 
31-ig teljesített áruszállításokról és szolgáltatásnyújtásokról megküldött számlák általános 
forgalmi adót is tartalmazó összegét tüntetjük fel. A mérlegben való szerepeltetésnek nem feltétele, 
hogy a számla kiállításának időpontja a beszámolási évben legyen. Minden olyan számlát be kell 
állítani, amely a beszámoló készítésének időpontjáig megérkezik, és az áruszállítás illetve a 
szolgáltatásnyújtás teljesítése a tárgyévben megtörtént. A szállítói kötelezettségeket az Áhszr. 
előírásainak megfelelően, a pénzügyi teljesítés forrása szerint csoportosítva kell a mérlegbe 
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beállítani, azaz: 
-   tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 
-  tárgyévet követő évet terhelő szállítók. 
 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Jelen szabályzat 2012. november 5-én lép hatályba.  

 

Budapest, 2012. november 5.  
 

Fodor Pál 
                                                                                mb. főigazgató 

  
 


