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Eszközök és Források Értékelési Szabályzat
Preambulum
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(továbbiakban: Szt.) 14. § (5) bekezdés b) pontjában, illetve az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 50. §-ában foglaltak alapján megalkotta
az Eszközök és források értékelési szabályzatát (továbbiakban: Értékelési Szabályzat).
Jelen Értékelési Szabályzat az Egyetemre vonatkozó sajátos értékelési előírásokat tartalmazza,
azokat a Szt. és Áhsz. vonatkozó előírásaival, illetve az Egyetem Számviteli Politikájában rögzítettekkel együttesen szükséges alkalmazni.

I. Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, tárgyi hatályát tekintve
az Egyetem tulajdonában, használatában lévő, a rendelkezésére bocsátott, működését szolgáló eszközökre és azok forrásaira.
A szabályzat célja, követelményrendszere
1. Az Egyetem Számviteli Politikájában rögzítette, hogy az Eszközök és források értékelési szabályzatát önálló szabályzatként készíti el.
2. Az Értékelési Szabályzat célja, hogy meghatározásra kerüljenek azok az értékelési irányelvek, módszerek, amelyekkel az Egyetem eszközeit és forrásait a számviteli rendszerben rögzíti, hogy költségvetési beszámoló az Egyetem valós pénzügyi helyzetét mutassa.
3. Az Értékelési Szabályzat tartalmazza azokat az értékelési eljárásokat, amelyek tekintetében a Szt. és
az Áhsz. választási lehetőséget biztosít az Egyetem számára, figyelembe véve az Egyetem sajátosságait.
4. Az Értékelési Szabályzat előírásainak egyértelműnek kell lenniük az összes alkalmazója tekintetében.
A szabályzat jogforrásai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban Ávr.),
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.),
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban Vtv.)
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao.tv.)
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A számviteli alapelvek alkalmazása az eszközök és források értékelésénél
Az Egyetem eszközeinek és forrásainak értékelését a számviteli alapelvek betartásával kell végrehajtani. Az Áhsz. 4. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési számvitelben és a pénzügyi
számvitelben a Szt.-ben meghatározott alapelveket sajátosan kell érvényesíteni, mely sajátosságokat a hivatkozott szakasz (2) – (8) bekezdése rögzíti:
1. A vállalkozás folytatásának elve alkalmazása során figyelembe kell venni a beszámolással érintett
időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is.
2. A költségvetési számvitelben a teljesség elve oly módon érvényesül, hogy figyelembe kell venni
azt, hogy a költségvetés naptári évre készül.
3. Az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
4. A költségvetési számvitelben az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a
vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni.
5. Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.
6. A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható.
7. A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály előírja.

II. Az eszközök és források értékelési elvei
1. Az értékelés az eszközök és források általánosan:
a) Könyvviteli nyilvántartásokba történő elszámolásakor alkalmazott érték megállapítása, amely
évközi, folyamatos feladat:
- A könyvviteli (főkönyvi és analitikus) nyilvántartásokba történő felvétel és elszámolás során
alkalmazandó érték a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték, melynek tartalmát, a részét képező tételeket, a bekerülési érték módosításának szabályát a költségvetési szervek esetében elsődlegesen az Áhsz. 15. és 16. §-a határozza meg, míg egyes eszközök esetében, ahol az egyezés megengedett hivatkozás történik a Szt. előírásaira, amely a bekerülési érték Szt. szerinti
megállapításának kötelezését jelenti. Az egyes eszköz és forrás csoportok bekerülési értékének
meghatározásánál a jogszabályok előírásaitól az eltérés jellemzően nem megengedett.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a könyvviteli nyilvántartásokban alkalmazott bekerülési értéket módosítja (csökkenti) a terv szerinti értékcsökkenés, esetenként a terven
felüli értékcsökkenés. Ennek megállapítására és elszámolására vonatkozó szabályokat az Áhsz.
17. § (1) – (5) bekezdése tartalmazza.
b) A költségvetési év gazdálkodásáról a pénzügyi számvitellel készítendő éves mérlegben szerepeltetendő mérlegérték megállapítása, amely év végi egyszeri feladat:
- Az éves mérlegben szerepeltetendő érték a mérlegérték, amelyet az Áhsz. 17 – 19. §ában foglalt, az értékcsökkenésre, értékvesztésre, értékhelyesbítésre vonatkozó szabályok figyelembe
vételével az Áhsz. 20. és 21. §-ában rögzített értékelésre vonatkozó szabályok alapján kell
megállapítani azzal, hogy a jogszabályok keretén belül érvényesíteni lehet és kell azokat a szabályokat, melyek az Egyetem sajátosságaiból következnek, illetve azokat a szabályokat, amelyek a jogszabályok által lehetővé tett körben az Egyetem választásán, döntésén alapulnak.
2. Az értékelési elvek megváltoztatása
Az értékelési elvek változtatására a költségvetési szerveknek igen szűk mozgástere van, az államháztartási számvitel erre csak korlátozottan ad lehetőséget.
Az értékelési elv megváltoztatására csak olyan esetben kerülhet sor, amelynél a megváltoztatandó
eljárás eredetileg az Egyetem – jogszabály által lehetővé tett – döntési, választási lehetőségén alapult.
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Az eltérő költségvetési év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók
meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, és emiatt a
változás állandónak, tartósnak minősül. Következésképpen az értékelésre vonatkozó elvek év közben nem változtathatók meg.
Nem minősülnek az értékelési elvek megváltozásának a következő esetek:
a) A munkahibákból adódó értékelési változások még akkor sem, ha azok a mérlegérték és a mérleg szerinti eredmény megváltozását eredményezik. Tipikusan ide tartoznak az immateriális javak és tárgyi eszközök téves besorolásából következő és az értékcsökkenési leírási kulcs változtatását magával hozó események, valamint a készleteket érintő besorolási hibák miatt a tényleges
beszerzési árat (mérlegelt átlagárat) módosító eltérések, továbbá minden olyan számítási hiba hatása, amely a mérlegérték módosítását eredményezi. A munkahibából következő eltéréseket önellenőrzés keretében az Áhsz. 54/A. és 54/B. §-aiban foglalt előírások szerint lehet és kell javítani.
b) Azok az esetek, amelyeknél jogszabály lehetővé teszi a megváltoztatást. Jellemzően ide sorolható, a Szt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak, mely szerint „Ha az évenként elszámolásra kerülő
értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott
eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben)
lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható,..”
c) Azon értékelést érintő módszerbeli változások, amelyek ugyan a mérlegértéket és az eredményt
módosítják, de a változtatás a jogszabályi kereteken belül történik. Általában ide tartoznak a
vásárolt készletek beszerzési árának megállapításához alkalmazott bekerülési érték meghatározás
esetei, pl. a beszerzési ár mérlegelt átlagáron történő megállapításáról a FIFO elvre történő áttérés, tekintettel arra, hogy a jogszabály mindkét módszert megfelelőnek tartja a tényleges beszerzési ár megállapításához. Szintén ebben a körben értelmezhető a saját előállítású eszközök, saját
termelésű készletek, az elvégzett, nyújtott, teljesített szolgáltatások bekerülési értékének (közvetlen önköltségének) megállapítása, ha a változás nem eredményezi a Szt. 51. §-ában előírtaktól
való eltérést.
d) Azok a változtatások, melyek továbbra is biztosítják, hogy az adott eszköz a mérlegben az
Áhsz. vagy a Szt. előírásainak megfelelően kerüljön kimutatásra. Ebbe a körbe sorolható a
követelések év végi értékelése keretében az értékvesztés megállapításához alkalmazott eljárás
változtatása, amennyiben az továbbra is biztosítja, hogy a követelések a mérlegben az Áhsz. 21.
§ (8) bekezdése szerint kerüljenek kimutatásra, nevezetesen: „A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés
visszaírt összegével.”
3. Az értékelés korlátai
Az Egyetem az eszközeit legfeljebb a bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékelheti, a bekerülési értéket meghaladó felértékelés nem megengedett még abban az esetben sem, ha a piaci érték
jelentősen meghaladja az adott eszköz könyv szerinti (bekerülési) értékét.
4. Értékhelyesbítés
Az Egyetem nem alkalmazza Szt. 58. § (5) bekezdésében lehetővé tett értékhelyesbítés intézményét
az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében.

III.Az eszközök bekerülési értéke
1. A bekerülési érték megállapítása – mint értékelési feladat – a költségvetési évben folyamatos tevékenység, a gazdasági események főkönyvi és analitikus elszámolásának ez a munkafolyamat az
alapja.
2. A Szt. rendelkezése szerint a bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a
gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a
számlázott, a kivetett összegben.
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3. Az Áhsz. 15. § (1) bekezdésének előírása szerint a bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának időpontjára az Szt. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy 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. Ezen értékelési feladatot az eszközök és források állományának nyitását követően a tárgy évre vonatkozó első, az eszközök és források állományában változást jelentő gazdasági eseménytől a mérleg elkészítésének jogszabályban meghatározott időpontjáig, azaz a költségvetési évet követő év
február 25-ig végre kell hajtani.
5. Amennyiben az Egyetem tulajdonába, kezelésébe az eszköz olyan gazdasági esemény útján kerül, melyet kötelezettségvállalás előzött meg (például beszerzés), akkor a kötelezettségvállaló
felelőssége, hogy az eszköz bekerülési értékét alátámasztó valamennyi dokumentumot eredeti
vagy hitelesített másolati példányban eljuttassa az Egyetem Gazdasági Főigazgatóság (továbbiakban GF) Pénzügyi Irodájára.
6. Egyéb jogcímen történő eszköz-növekedések esetében (például térítésmentes átvétel, ajándék)
az eszköz megszerzését tartalmazó szerződés vagy egyéb dokumentum aláírójának a kötelessége, hogy az eszköz bekerülési értékét alátámasztó valamennyi dokumentumot eredeti vagy hitelesített másolati példányban eljuttassa az Egyetem GF Pénzügyi Irodájára.
7. A vagyonkezelésbe vett eszközök esetében a bekerülési érték az átadónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt követően a vagyonkezelésbe adónál az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést az Egyetemnek nyilvántartásba kell vennie.
8. Amennyiben az Egyetem államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe ad eszközt, és a vagyonkezelésbe adott eszközt visszaveszi, akkor a visszavételkori bekerülési értéke
az eszköznek a korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A visszavételt
követően az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést nyilvántartásba kell venni.
9. Az Egyetem a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tőkével arányos jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.
10. Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke.
11. Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti
értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára.
12. A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.
a) A piaci érték meghatározása során olyan módszert szükséges alkalmazni, amely számviteli oldalról is alátámasztható, módszertanilag dokumentálható (például várható eladási ár, összehasonlító
árak módszere, utánpótlási érték, statisztikai index).
b) A piaci érték megállapításának alapját képező információk előkészítéséért, szolgáltatásáért a GF
Számviteli Iroda, és az érték végső megállapításáért a kancellár a felelős.
13. A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a
szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont
között a vevő által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz – a lízingbe
adó, illetve az eladó által kiállított helyesbítő számlában rögzített – piaci értékét, legfeljebb az
eredeti eladási árát kell figyelembe venni.
14. Importbeszerzés esetén a bekerülési érték a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót
nem tartalmazó – devizaösszegnek, valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintérték.
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15. Amennyiben a bekerülési érték az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
összegében határozódik meg, a bekerülési értéket nem módosítja a teljesítéskor realizált árfolyamnyereség miatt a végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentése.
16. A külföldi pénzértékre szóló részesedés, értékpapír bekerülési értékét a bekerülés napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintérték alapján kell meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek
bekerülési értéke megegyezik a költségvetési számvitelben nyilvántartott követelés, végleges
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegével.
Immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értéke
1. Vételár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) 1 bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot.
2. A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak
beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
3. A vásárolt tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62.
Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára, kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a kártalanítás összege.
4. Az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K62., K63., K64. rovataihoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nyilvántartott együttes vételára.
5. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett beruházás bekerülési értéke a
bővített, megváltozott rendeltetésű, átalakított, megnövelt élettartalmú, teljesítőképességű eszköz üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg
hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
6. A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén a felújítás bekerülési értéke az elhasználódott
tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
7. Az adott ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű, tenyészállat értékét növeli az azokhoz
kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben elszámolt befejezett beruházás és felújítás értéke.
1

A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a [vételár részét képező,
továbbá a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási
érték részét képező] (felhalmozott) kamat összegét.
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Saját előállítású immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értéke
1. A saját előállítású immateriális javak, illetve a saját előállítású rendeltetésszerűen használatba
nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, továbbá a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával összefüggő saját
tevékenységben végzett munkák esetén a beruházás, felújítás bekerülési értékének részét képezik azok a
költségek, amelyek

a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.
Az eszköz előállítása során felmerült költségként kell figyelembe venni:
a) a közvetlen anyagköltséget,
b) a közvetlen személyi juttatási költséget,
c) a közvetlen személyi juttatási költségek bérjárulékait, szociális hozzájárulási adót,
d) az egyéb közvetlen költséget (szállítási és rakodási költség, közvetlen gépköltség).
2. Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a
költségek képezik, amelyek
a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók.
3. Az előállítási költségek között kell elszámolni – és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi – az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az
idegen vállalkozó felé nem számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá
a saját előállítású termék, nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját
előállítású termék tényleges beépítésekor, a szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.
4. Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és
egyéb általános költségeket – az eszközértékelés alapjául szolgáló – közvetlen önköltség nem
tartalmazhat.
Befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéke
1. A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor,
a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni, alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor egyezően az egységes rovatrend K65. Részesedések beszerzése vagy K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összeggel.
A fentiekben hivatkozott Szt. előírásai értelmében:
a) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, egyéb társasági részesedésekért fizetett ellenérték (vételár), cégvásárláskor – üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték kimutatása esetén – az üzleti vagy cégértékkel csökkentett, a negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenérték (vételár).
b) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési,
az alapítói, a taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott
vagyoni hozzájárulás együttes értéke a ténylegesen befizetett pénzbetétnek és a rendelkezés- re
bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő összegben.

Az SZTE Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

11

c) Gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása esetén a megszűnt gazdasági társaságban
lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési)
értéke a megszűnt részesedésre jutó – a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege
szerinti – saját tőke összege (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összege).
d) Gazdasági társaság beolvadása esetén a külső tulajdonosnál a megszűnt gazdasági társaságban
lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési)
értéke a megszűnt részesedésre jutó – a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege
szerinti – saját tőke összege.
2. A vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke az egységes rovatrend K9121.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként,
más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.
Az Egyetem nem rendelkezik hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.
Készletek bekerülési értéke
1. A készletek esetében a bekerülési érték:
- vásárolt anyagok az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése, K312. Üzemeltetési
anyagok beszerzése
- a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan – a K123. Egyéb külső
személyi juttatások rovatokhoz,
- a vásárolt áruk bekerülési értéke a K313. Árubeszerzés rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.
2. A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok bekerülési értéke a következő előállítási érték: a saját előállítású immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékénél bemutatott bekerülési érték.
Pénzeszközök bekerülési értéke
1. A forint pénzeszközök bekerülési értéke a befizetett, jóváírt forintösszeg.
2. A valutapénztárba bekerülő valutakészlet és a devizaszámlára kerülő deviza bekerülési értéke a bekerülés napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
3. Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell forintra
átszámítani, az átszámítást a valuta szabadpiaci árfolyamán – ennek hiányában országos napilapban
a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján -, a választott hitelintézet vagy a
Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által jegyzett devizára átszámított értéket
kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a
Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani.
Követelések bekerülési értéke
1. A követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg.
2. Az adott előlegek bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett – előzetesen felszámított általános
forgalmi adót nem tartalmazó – összeg.
3. Az Áhsz. 16. § (9) bekezdése alapján a forintban kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások és
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett - előzetesen
felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg.
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A valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéke.
Kötelezettségek bekerülési értéke
1. A kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.
2. A forintban kapott előlegek bekerülési értéke az Áhsz. 16.§ szerint az átutalt, megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg.
3. A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a 20. §
(3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot
meghatározni.

IV. Az eszközök értékcsökkenése
Terv szerinti értékcsökkenés
1. Az Egyetem mérlegében szereplő, már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni.
2. Az értékcsökkenés megállapítása során az Szt. előírásait, mint fő szabályt és az Áhsz. előírásait,
mint korlátozó szabályt együttesen kell alkalmazni.
3. A hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve
előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja az Egyetem.
4. Figyelembe véve az Egyetem tevékenységét, az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél alkalmazott maradványérték 0 forint.
5. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) – maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékhez (bruttó értékhez) – vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az
értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző
körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést
követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembehelyezés időpontja az eszköz szokásos tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.
6. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes
hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a
régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházás esetében.
Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan
– évről évre nő.
7. Az értékcsökkenés elszámolása az immateriális javak, a tárgyi eszközök után negyedévente, a negyedéves könyvviteli zárlat keretében történik. Az értékcsökkenések számszerűsítése naptári napra történik.
8. A 200 ezer Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök (továbbiakban: kisértékű eszközök) bekerülési értéke az üzembe helyezéskor, használatba vételkor, de legkésőbb a negyedéves könyvviteli zárlat során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.
9. Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa
a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs,
b) szellemi termékeknél 33%.
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10. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni.
11. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa
azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.
Terven felüli értékcsökkenés
1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést abban az esetben szükséges elszámolni, amennyiben
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) az Egyetem tevékenységének
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 érvényesíthető.
2. A terven felüli értékcsökkenést az eszköz „leértékelésekor”, de legkésőbb negyedéves/éves záráskor
kell könyvelni.
3. A terven felüli értékcsökkenés visszaírását a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékeléskor kell könyvelni.
4. A könyveléseknek alapja jegyzőkönyv, melyben az általános tartalmi elemeken túl szerepelnie kell:
- a terven felüli értékcsökkenés kiváltó, avagy visszaírásának okát,
- az értékcsökkenés/visszaírás összegét, annak megalapozottságát, mellékelve az alátámasztó
dokumentumokat (pl. szakértői értékelés, a súlyosan megrongálódott eszköz eredeti állapotot visszaállító felújításának elrendelése, annak végrehajtásának dokumentumai).
5. A terven felüli értékcsökkenés és a visszaírás megállapítása annak a szervezeti egységnek a feladata, amelynek használatában van az adott eszköz. Különös tekintettel az ingatlanokra, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra a jegyzőkönyvet a Műszaki Igazgatóság (továbbiakban MI)
Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodával közösen kell kiállítani.
6. Amennyiben a terven felüli értékcsökkenés alkalmazása miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb
értéken való értékelés (terven felüli értékcsökkenés) okai már nem illetve csak részben állnak fenn,
a már elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, – a megbízható és valós összkép
érdekében – az eszközt piaci értékére, legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével
meghatározott nettó értékére az egyéb eredményszemléletű bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). A terven felüli értékcsökkenés visszaírását az üzleti év (a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartam, továbbiakban: költségvetési év) mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.
7. Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés
összegét az egyéb eredményszemléletű bevételekkel szemben.
8. A 6. pont szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor
számításba vett értékéig – immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig – kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás öszszege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként.

V. Eszközök értékvesztésének elszámolása
Általános előírások
1. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések,
értékpapírok, a készletek, a meghatározott pénzeszközök és a követelések – a közhatalmi bevételek
kivételével – a beszámolás évének utolsó napján meglévő állománya után meghatározott feltételek
teljesülése esetén értékvesztést kell elszámolni.
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2. Amennyiben az elszámolt értékvesztés miatt az 1. pont szerinti eszközök mérlegkészítéskor meglévő könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb
értéken való értékelés (értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az
elszámolt értékvesztést meg kell szüntetni, az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével.
Ennek során – a megbízható és valós összkép érdekében – az eszközt piaci értékére, legfeljebb a
nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére történik a visszaértékelés. A visszaírást az
adott eszközt érintően az egyéb eredményszemléletű bevételekkel szemben, illetve a részesedések,
értékpapírok, bankbetétek, meghatározott pénzeszközök esetében a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkentő tételként kell könyvelni.
3. Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskor meglévő piaci értéke jelentősen meghaladja a korábban elszámolt értékvesztést is figyelembe véve a könyv szerinti értéket, akkor a különbözet összegével
csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb eredményszemléletű bevételekkel szemben, a részesedések, értékpapírok, bankbetétek, meghatározott pénzeszközök értékvesztésénél a pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkentésével növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.
4. A 3. pont szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor
számításba vett értékéig kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint
a korábban értékvesztésként elszámolt összeg.
5. Az értékvesztés elszámolására – a közhatalmi bevételek kivételével – az éves könyvviteli zárlat keretében kerül sor. Az értékvesztés visszaírását a költségvetési év mérleg-fordulónapjára vonatkozó
értékelés keretében kell végrehajtani.
6. A devizában fennálló tételek esetében az értékvesztés elszámolására az eredeti devizaösszegben kerül sor, melyet a bekerülési értékkor érvényes devizaárfolyamon szükséges forintosítani, majd ezt
követően kell végrehajtani, év végi devizás tételek árfolyam átértékelését követően.
7. Az értékvesztés elszámolását minden esetben dokumentálni szükséges.
8. Az eszközökhöz kapcsolódó értékvesztés elszámolásának engedélyezése az Egyetem kancellárjának
hatáskörébe tartozik, melyet a Gazdasági Főigazgatóság főigazgatójára (továbbiakban GF főigazgató) ruházhat át.
Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
1. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól,
hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést
kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
2. A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:
a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját,
b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget,
c) a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon
átszámított forintértéken.
3. Amennyiben az 1. pont szerinti befektetésnek a 2. pont figyelembevételével meghatározott, mérleg- készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti
értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a beszerzési értéket.
4. A külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél az értékvesztés összegét,
illetve az értékvesztés visszaírását devizában kell megállapítani, majd a nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva a pénzügyi műveletek ráfordításai között, illetve a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkentő tételként elszámolni. Ezt követően kell az Áhsz. 21. §
alapján jelen Szabályzat VII. fejezete szerinti árfolyamváltozás hatását megállapítani.
5. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedések értékeléséhez szükséges dokumentumok
felsorolását, illetve ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátásának határidejére vonatkozó előírásokat az Értékelési Szabályzat VIII. fejezete tartalmazza.
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Készletek értékvesztése
1. Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a
mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés,
félkész és kész- termék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és
tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan fel- merülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti
elszámolásával kell csökkenteni.
2. A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének
csökkentését – a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával – ez esetben addig a mértékig
kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag-áron, illetve hulladékérté- ken) szerepeljen a mérlegben.
3. Az értékvesztés összege a – fajlagosan kis értékű – készleteknél az Egyetem kialakított készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában is meghatározható.
4. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a
különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési értéket.
Követelések (és adott előlegek) értékvesztése
1. A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés 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:
a) Tartósnak tekintendő a különbözet, ha késedelmes napok száma meghaladja a 183 napot.
b) Jelentősnek tekintendő a különbözet, ha partnerenként meghaladja a 10.000 (tízezer) Ft-ot.
2. Az Áhsz 1.§ (1) 6.pontja szerint követelésnek minősülnek a jogszabályból, jogerős bírói végzésből,
ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell.
3. A követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, a követelések
felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, és Kincstárnál vezetett fizetési számlák után értékvesztés nem számolható el.
4. Az egyedi értékelés alá vont követelések értékvesztések elszámolása elsősorban a követelés esedékességének figyelembe vételével, az alábbi irányelv szerint történik:
a) félévet (183 napot) meg nem haladó tartozások esetében nem számol el értékvesztést az Egyetem,
b) a félévet meghaladó, de az egy évet el nem érő tartozások (184–365 nap) esetében az értékvesztés elszámolásánál 50% az elszámolandó értékvesztés,
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

c) az egy évet meghaladó tartozások (366 naptól) teljes egészében (100%) elszámolásra kerülnek.
Az egyedi értékelés során a fentiekben leírt irányelvek mellett a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat is figyelembe szükséges venni.
Az adott (dolgozóknak folyósított) lakás célú kölcsönök mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
nem rendezett része után értékvesztést az 1-es pont szerinti tartóssága és jelentős összege esetében
egyedi értékelés figyelembevételével kell elszámolni. Ennek során figyelembe kell venni a mérleg
készítés időpontjában rendelkezésre álló információkat és a lakás célú kölcsön jelzáloggal vagy
egyéb más módon történő biztosítottságát.
Az adósok, vevők minősítése során vizsgálni kell a vevő, adós jövedelmi helyzetét, fizetőképességét, likviditási gondjainak tartósságát, továbbá annak lehetőségét milyen mód van a szerződés
alapján garancia érvényesítésére, folyamatban van-e csőd-, felszámolási eljárás az érintettel szemben, a követelés milyen mértékű megtérülésével lehet számolni. A minősítés során a köztudomású,
illetve az elérhető nyilvános adatokra lehet támaszkodni.
Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke
nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén az Áhsz. 21. § szerinti árfolyamon számított) értékét.
A követelések eredeti, nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén az Áhsz. 21. § szerinti árfolyamon számított) értékét, a költségvetési évben elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan elszámolt értékvesztés összegét – legalább a mérlegtételek szerinti megbontásban – a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.
Az egyedi értékelés alá vont követelések esetében az éves könyvviteli zárlat keretében szükséges
elvégezni az értékvesztés elszámolását, illetve visszaírását.
A követelések minősítésének elvégzéséért a GF főigazgató iránymutatása mellett a GF Számviteli
Irodavezető a felelős, felhasználva a MI Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda, valamint a SzentGyörgyi Albert Klinikai Központhoz (továbbiakban SZAKK) Stratégiai Igazgatóság Jogi Osztálya
által szolgáltatott adatokat.
A követelések értékvesztésével kapcsolatos értékeléséhez szükséges dokumentumok listáját, azok
kiértékelési módját az Értékelési Szabályzat VIII. fejezete tartalmazza.

Közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára
behajtandó követelések értékvesztése
1.

2.

3.

4.

Az Egyetem a közhatalmi bevételek és az adók módjára behajtandó követelések értékelése során az értékvesztés összegének a meghatározásakor az egyszerűsített értékelési eljárással él, az
értékvesztés összegének meghatározása a kötelezettek együttes minősítése alapján, azok csoportos értékelésével történik.
Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések
és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell elszámolni.
Az egyszerűsített értékelési eljárás során az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható
meg- térülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján kell kialakítani. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni.
A százalékos mutatók kialakítását, a követelés-beszedés eredményeinek előző évekre vonatkozó tapasztalati adatok megállapítását a következők szerint szükséges dokumentálni:
a) a besorolásnál figyelembe kell venni a költségvetési év utolsó napján a késedelem napjainak
számát a következő bontásban
i. legfeljebb 90 napos,
ii. 91–180 napos,
iii. 181–360 napos,
iv. 360 napon túli,
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b) az értékvesztés elszámolása alapjául értékelési (minősítési) lapot kell készíteni, melyet az értékelést végzőnek, és a GF Számviteli Irodavezetőnek alá kell írnia,
c) a százalékos mutatóknak ki kell fejezniük a kötelezett fizetési hajlandóságát, készségét, melyeket
évente felül kell vizsgálni.
5. A százalékos mutatók meghatározásáért, évenkénti felülvizsgálatért a GF Számviteli Irodavezetője
a felelős, a GF főigazgatójának jóváhagyása mellett.
Pénzeszközök értékvesztése
1. A pénzeszközöknél az értékvesztést akkor kell alkalmazni, ha az adott pénzeszköz számlát vezető
hitelintézet a számlán lévő összeget nem tudja a számlatulajdonos Egyetemnek maradéktalanul a
rendelkezésére bocsátani.
2. Nem lehet értékvesztést elszámolni a Magyar Államkincstár által vezetett fizetési számlák esetében.

VI. Értékhelyesbítés
1. Az Egyetem a döntése alapján nem él az értékhelyesbítés lehetőségével.

VII. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
értékelési szabályai
1. A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség (kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség)
forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
2. Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell forintra
átszámítani, az átszámítást a valuta szabadpiaci árfolyamán – ennek hiányában országos napilapban
a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján -, a választott hitelintézet vagy a
Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által jegyzett devizára átszámított értéket
kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a
Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítani.
3. A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a valutapénztárban lévő valutakészlet, a
devizaszámlán lévő deviza, valamint a követelések és kötelezettségek – egyezően a költségvetési
számvitelben meghatározott értékkel – mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, az 1. és 2. pont szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni.
4. Külföldi pénzértékre szóló követelésre vonatkozó teljesítést az 1. és 2. pont szerinti devizaárfolyam
forintértékén kell nyilvántartásba venni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalásra, más fizetési kötelezettségre vonatkozó teljesítést, ha az devizaszámláról devizában vagy valutapénztárból
valutában történik, a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamán kell nyilvántartásba venni.

VIII. A mérlegben értékkel szereplő eszközök és források értékelése
Általános szabályok
1. Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve az Egyetem által ellátott tevékenységek folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
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2. Az előző költségvetési év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók
meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, és emiatt a
változás állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a kiegészítő mellékletben részletezni kell (értékelési elvek megváltoztatásának további szabályait jelen szabályok II. fejezetének Az értékelési elvek megváltoztatása egysége részletezi).
3. Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással (mennyiségi felvétellel, egyeztetéssel) ellenőrizni
és – a törvényben szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell. A különböző időpontokban beszerzett, előállított, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező készleteknél az átlagos beszerzési (előállítási) áron történő értékelés alkalmazott az Egyetemnél.
4. A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során figyelembe
kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő
eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.
5. A terven felüli értékcsökkenés, illetve értékvesztések esetében tartósnak minősül a könyv szerinti
érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül –
akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.
6. Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező,
egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan tartja nyilván az Egyetem. 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.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése
1. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a
rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni.
2. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell.
3. A várható használati idő alapján történő besorolás a kötelezettségvállaló feladata, a besorolást a
rendelkezésre álló információ alapján a GF Számviteli Iroda ellenőrzi.
4. A mérlegben az immateriális javakat, tárgyi eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.
A tárgyi eszközök és immateriális javak üzembe helyezése dokumentálásának
szabályai
1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állománynövekedésének dokumentálására a mindenkori
ügyviteli rendszerből nyomtatott Állományba vételi bizonylat, Üzembe helyezési bizonylat, valamint ingatlanok, járművek és szakhatósági engedélyhez kötött gépek, berendezések állománynövekedése esetén, az üzembe helyezési jegyzőkönyv együttesen szolgálnak.
2. Az Állományba vételi, üzembe helyezési bizonylat kötelezően tartalmazza:
a) az eszköz pontos megnevezését, azonosító adatait,
b) eszköz állományba vételének jogcímét,
c) a bizonylat számát,
d) az eszköz mérlegbesorolását, főkönyvi csoportját, eszköz csoportját,
e) az analitikus nyilvántartás egyéb paramétereit,
f) az eszköz leltár helyét, leltárfelelősét,
g) az eszközzel együtt beszerzett tartozékok részletes jegyzékét,
h) az eszköz bekerülési értékét,
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i) az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó számla adatokat (kötelezettségválallás adatai),
j) alkalmazott értékcsökkenési módszert, maradványértékét
k) az eszköz műszaki jellemzőit,
l) a beszerzés időpontját,
m)az üzembe helyezés időpontját,
n) elidegeníthetőségre vonatkozó információt,
o) a kapcsolódó költségek témaszám/szakfeladat szerinti bontását,
p) eszközátvételének adatait (keltezés, átvevő neve, aláírása)
q) bizonylat kiállítójának nevét, aláírását, a rögzítés dátumát,
r) későbbi aktiválás esetén, annak indoklását, várható időpontját.
Állományba vételi, Üzembe helyezési bizonylatot minden esetben kell készíteni.
Utólagos aktiválás, üzembe helyezés esetén – minden esetben – Üzembe helyezési jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök aktivált bruttó értékében történő változáskor Értékváltozási bizonylatot kell készíteni.
Az Értékváltozási bizonylat kötelezően az alábbi elemeket tartalmazza:
a) az eszköz pontos megnevezését, azonosító adatait,
b) eszköz értékmódosításának jogcímét,
c) a bizonylat számát,
d) az eszköz mérlegbesorolását, főkönyvi csoportját, eszköz csoportját,
e) az analitikus nyilvántartás egyéb paramétereit,
f) az eszköz leltár helyét, leltárfelelősét,
g) az eszköz bruttó érték változásának összegét,
h) az eszköz megváltozott bruttó értéke miatt az értékcsökkenés változásának összegét,
i) az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó számla adatokat (kötelezettségválallás adatai),
j) alkalmazott értékcsökkenési módszert, maradványértékét
k) az értékmódosítás időpontját,
l) bizonylat kiállítójának nevét.
Részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelése

1. A mérlegben a részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a bekerülési értéken
kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
2. A tartós részesedések értékeléséhez szükséges információkat és dokumentumokat, és az ez alapján
elvégzett értékelést, az Egyetem Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság bocsátja a GF
Költségvetési és Kontrolling Iroda rendelkezésére. A szükséges dokumentumok minimálisan a gazdasági társaságok előzetes főkönyvi kivonata, melyet a tárgyévet követő év január 31-ig szükséges a
GF Költségvetési és Kontrolling Iroda rendelkezésére bocsátani, valamint a gazdasági társaságok
végleges beszámolója, amelyet a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi beszámolási határidőt
követő 15 napon belül szükséges beszerezni.
3. A mérlegben az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt a bekerülési
értéken lehet kimutatni mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket és a felhalmozott kamatot megfizeti.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelése
1. Az Egyetem nem rendelkezik koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökkel.
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Készletek értékelése
1. A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek
bekerülési értékén kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
2. A mérlegben a befejezetlen termelést, félkész termékeket, késztermékeket, növendék-, hízó és
egyéb állatokat a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
Követelések értékelése
1. A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
2. A követelések mérleg-fordulónapi értékelésével kapcsolatban a következő feladatokat szükséges elvégezni:
a) el nem ismert követelések kivezetés,
b) behajthatatlan követelések kivezetése,
c) az elengedett követelések kivezetése (amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik),
d) értékvesztések elszámolása, illetve az elszámolt értékvesztések visszaírása
e) a külföldi pénzértékre szóló követelések mérleg-fordulónapi értékeléséből adódó árfolyam- különbözetek elszámolása.
3. A követelések kimutatásának, állományba vételének, mérlegben történő szerepeltetésének alapvető
követelménye, hogy elismert legyen. Az egyenlegközlő levél a követelések leltározásának alapbizonylata.
A vevőkövetelésekre vonatkozó egyenlegközlő leveleket a tárgyévet követő január 31-ig meg kell
küldeni az alábbiak szerint:
a) 1 000 000 (egy millió) forintos, vagy azt meghaladó követelések esetében a küldeményt tértivevénnyel kell kiküldeni, vagy
b) az egy éven túli kintlévőséggel rendelkező vevők esetében a küldeményt tértivevénnyel kell küldeni,
c) egyéb esetekben egyszerű levélként kell a küldeményt kiküldeni.
A küldemény kiküldése az érintett partnerek részére a GF Pénzügyi Iroda feladata.
4. A vevő által történő elismerés feltételei, dokumentumai:
a) szerződésen alapuló követelésnél a partner nem kifogásolja meg a számlát, a teljesítéssel kapcsolatban sem minőségi, sem mennyiségi kifogást nem emel és
b) a mérleg-fordulónapra vonatkozóan a vevő által elfogadott egyenlegközlő levél (a vevő által elfogadottnak minősül, ha a levélre elfogadó válasz érkezik), vagy
c) a mérlegforduló napját követő, de a beszámoló készítését megelőző időpontban történő pénzügyi
teljesítés a vevő, adós részéről, vagy
d) a felszámoló által megküldött „hitelezői igény visszaigazolás”,
e) jogszabályon alapuló követelések esetében érvényes jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, a dokumentálhatóságot, még akkor is, ha az adós vitatja azt.
5. A pénzügyi realizálhatóság tekintetében a vevőkkel, adósokkal szembeni követeléseket a beszámoló
készítés során minősíteni kell:
a) teljes értékű követelés feltételei: lásd 4. pont,
b) határidőn túli követelés esetén a teljes értékű követelésre vonatkozó feltételek fennállnak, azzal a
különbséggel, hogy határidőn belül nem történik meg a kiegyenlítés,
c) kétes követelésnél a teljes értékű követelés feltételei csak részben állnak fenn.
6. Az el nem ismert követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok:
a) amennyiben a követelés jogos, akkor a vevő analitikát vezető egység elutasítja a vevő/adós kifogását, továbbá erről határozatot hoz és egyben újra felszólítja a teljes vagy részbeni összeg megfizetésére,
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b) ha a követelés a vevő/adós kifogása alapján nem jogos akkor, arról határozatot hoz (a határozat
szigorú számadású bizonylat) a vevő analitikát vezető szervezeti egység és ezen bizonylat alapján a követelést ki kell vezetni a könyvekből.
7. Az Egyetem a könyveiben és a könyvviteli mérlegében nem szerepeltethet olyan követeléseket,
amelyek pénzügyi teljesülésére már nincs esély, az ilyen követeléseket behajthatatlan követelésként
ki kell vezetni a könyvekből, le kell írni. Ez a leírás azonban nem tekinthető követelésről való lemondásnak, a követelés elengedésének.
8. Behajthatatlan az a követelés:
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést
csak részben fedezi,
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
f) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült,
g) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében
– az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos
ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, és
h) az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a
felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.
9. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani és dokumentálni kell.
10. A követelés behajthatatlannak minősítéséről, illetve a kivezetés tényéről a kancellár dönt, a MI
Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda, illetve a SZAKK-hoz tartozó követelések esetében a
SZAKK Stratégiai Igazgatóság Jogi Osztályának és a MI Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodának a jogi állásfoglalása alapján. A behajthatatlanság tényének megállapíthatóságát követő 15 napon belül írásbeli javaslatot kell készíteni, melyet a kancellár hagy jóvá. A SZAKK-hoz tartozó
követelések esetében a leírási javaslatot a MI Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda előzetesen
véleményezi. A kancellári jóváhagyást követően a GF Számviteli Iroda soron kívül intézkedik a
követelés kivezetéséről. A kancellár az e pontban felsorolt jogköreit a GF főigazgatójára ruházhatja át.
11. A követelések hatékony érvényesítése érdekében az Egyetem 3 szintű követeléskezelési rendszert
működtet, mely „pénzügyi”, „jogi” és „ügyvédi” szakaszok alkotnak.
12. Az Egyetemnek követeléséről lemondania csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben
megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
13. A hallgatókkal szembeni követelésekre alkalmazott speciális eljárásrend:
a) Hallgatókkal szembeni követelések: A követelések nyilvántartására a hallgatói nyilvántartó rendszer szolgál, így a követelések listázása is e rendszerből történik, a Hallgatói Szolgáltató Iroda által. A követelések érvényesítésével kapcsolatos feladatok a Hallgatói Szolgáltató Irodát terhelik.
A lejárt hallgatói fizetési kötelezettségek esetében a Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban
foglalt szankciókat kell alkalmazni.
b) A hallgatói követelések elismerését alátámasztó dokumentáció a tanulmányi rendszer analitikája,
valamint az ennek alapján készített és kiküldött, a hallgató által nem kifogásolt egyenlegközlő
levél, amely negyedévente negyedévet követő hónap 15-ig, elektronikusan kerül kiküldésre.
c) A hallgatói nyilvántartó rendszerből a hallgatói követelésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás negyedévente a negyedévet követő hónap 15-ig történik a GF Számviteli Iroda felé.
d) A hallgatókkal szembeni követelések év végi értékelésekor a követelésekre vonatkozó értékelési
elvek alkalmazandók.
14. Az adott kölcsönökre alkalmazott eljárásrend:
a) Az adott kölcsönök név szerinti részletes kimutatását negyedévente az adott pénzintézet bocsátja
rendelkezésre. A kimutatások az Egyetem adott egyetemi karához érkeznek be.
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b) A követelések érvényesítése érdekében elsődlegesen az Egyetem azon egysége jár el, ahol az
adott lakáskölcsön-alap kihelyezésnek központi ügyintézése zajlik.
15. Az Egyetem követeléskezelésének részletszabályait a SZTE Követeléskezelési eljárásrendje tartalmazza.
Pénzeszközök értékelése
1. A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő, a fizetési számlához kapcsolódó számlakivonatban szereplő értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel,
növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
Időbeli elhatárolások értékelése
1. Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.
2. A Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerinti a fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolások könyvelését az év végi zárlati tevékenységek
keretében kell végrehajtani.
Saját tőke értékelése
1. A saját tőkébe tartozó forrásokat a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.
Kötelezettségek értékelése
1. A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.

IX. Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzatot a Szenátus 2018. év június hó 25. napján hozott SZ-212-XI/2017/2018. (VI.25.)
számú határozatával elfogadta.
2. Jelen Szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi honlapján elérhető Egyetemi Értesítőben történő közzététel. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u- szeged.hu/egyetem/szabályzatok.
3. Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Szenátus 177/2015. Szenátus határozattal elfogadott szabályzat.

Szabó Gábor s. k.
rektor
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