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Bevezető 

 

A számviteli törvény alapján az eszközöket rendeltetésük, használatuk szerint kell a 

befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. A befektetett tárgyi eszközök közé 

tartoznak a tárgyi eszközök.  

A számviteli törvény meghatározta a tárgyi eszköz forgalmát, rögzítette az eszközök 

bekerülési (beszerzési) értékének tartalmát. Ezek gyakorlati alkalmazása során azonban – sok 

esetben – gondot jelent a tárgyi eszköz bekerülési értékét meghatározó beruházás, a tárgyi 

eszköz bekerülési értékét növelő (pótlólagos) beruházás, a felújítás, illetve a tárgyi eszköz 

értékében figyelembe nem vehető karbantartás értelmezése.  

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eszközök a vállalkozási tevékenységet tartósan szolgálják, a 

vállalkozó eredményére, vagyoni helyzetére más-más hatással van az, ha például a pótlólagos 

beruházást, a felújítást a bekerülési értéket növelő tételként számolják el (és ebből 

következően több év alatt csökkenti az eredményt értékcsökkenési leírásként), vagy ha azt 

karbantartásnak minősítve, teljes összegében a felmerülés évének eredményét terhelő 

tételként mutatják ki. A megbízható és valós összkép szempontjából sem mindegy, hogy a 

pótlólagos beruházást, felújítást a mérlegben a vagyoni eszközöket növelő tételként 

szerepeltetik, vagy azok összegével – a tárgyidőszaki eredmény csökkentésén keresztül – a 

saját tőke összegét csökkentik.  

Természetesen az sem mindegy, hogy mit tekintünk egyedi tárgyi eszköznek, hogy milyen 

tételeket veszünk számításba a tárgyi eszköz bekerülési értékeként, hogy mit minősítünk a 

tárgyi eszköz bekerülési értékébe tartozó, de sajátos, az adott tárgyi eszközcsoporthoz hozzá 

rendelhető tételnek, milyen tételek sorolhatók tárgyi eszközcsoportonként a beruházás, a 

felújítás, illetve a karbantartás körébe.  

A különböző szakirodalmakban – kérdésekre adott válaszként – számos, egy-egy 

résztémával foglalkozó tájékoztatás jelent meg.  

Jelen kiadványban bemutatjuk az egyedi tárgyi eszközzé minősítés szempontjait, az egyedi 

tárgyi eszköz értékében számításba veendő tételeket, továbbá a beruházással, a felújítással, és 

a karbantartással kapcsolatos törvényi előírásokat, összefoglaljuk a beruházással, a 

felújítással, és a karbantartással kapcsolatosan az elmúlt évtizedek során kialakult 

magyarázatokat, bemutatunk a gyakorlati munka során felmerült – mintegy 100 – kérdésre 

adott értelmezést, felhasználva a szakirodalomban a témával kapcsolatosan megjelent 

tájékoztatások, szakmai vélemények legfontosabb elemeit is.  



Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a számviteli törvény előírásai a beruházás, a felújítás 

és a karbantartás fogalmának meghatározásával a kereteket adják meg a számviteli 

elszámolásokhoz. A konkrét esetek minősítése pedig mindig az összes körülmény figyelembe 

vételével, megfelelő mérlegelésével történhet. Gyakran előfordul, hogy a felújítás és a 

karbantartás „elválaszthatatlan” egymástól, és a számviteli szakemberek véleménye is 

megoszlik a kérdésben. Ilyenkor a törvényi előírások minél körültekintőbb értelmezése 

mellett sokat segíthet, ha a vállalkozó a számviteli politikájában foglaltakkal is alá tudja 

támasztani a követett gyakorlatát. 
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