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11..  AA  KKUUTTAATTÁÁSSII  TTÉÉMMAAVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSS  IINNDDOOKKLLÁÁSSAA  
 
A piacgazdaság fejlődésének egyik jellemző vonása az, hogy elkülönül egymástól a 
tulajdonosi és a menedzsment funkció, ezért a befektetők többsége tőkéje átadásának 
pillanatában elveszíti rálátását vagyonára, számára követhetetlen és áttekinthetetlen 
folyamatok, tranzakciók indulnak el, ugyanakkor szeretne továbbra is tájékozott lenni 
vagyoni helyzetéről, befektetésének alakulásáról, sikereiről vagy kudarcairól, hogy 
megfelelő időben hozhassa meg a megfelelő döntéseket. A számviteli információrendszer 
folyamatosan szolgáltat információkat egy vállalkozás gazdálkodásáról, vagyonának 
változásáról, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulásáról, azonban a tulajdonosok, a 
befektetők és a hitelezők nem feltétlenül bíznak az adatok valódiságában és 
érvényességében, ezért igényt tartanak a tájékoztatás megbízhatóságának ellenőrzésére, 
vagyis szükségesnek tartják, hogy a számviteli kimutatások, jelentések, beszámolók 
helyességét, valódiságát, érvényességét független szakértők is hitelesítsék és átvizsgálják. 
[Bíró – Fridrich – Kresalek, 2005.] 
A könyvvizsgálat intézményrendszerének megszilárdulásához vezetett tehát egyrészt az, 
hogy a beszámolót felhasználók – a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők, az üzleti 
partnerek, az állami kormányzati szervek, a közvélemény, a vállalkozás alkalmazottai – 
nem rendelkeznek elegendő információval a gazdálkodóról, annak ellenére, hogy döntéseik 
megalapozásához szükségük lenne szubjektivitástól mentes, független szakértői 
vélemények által alátámasztott adatokra. Gyakran a vállalkozás jövőjét is befolyásoló 
döntést hozók esetében hiányzik a megfelelő szakértelem ahhoz, hogy a számviteli 
információk áttekintése alapján a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható 
képet tudjanak kialakítani. A beszámoló által szolgáltatott adatok valódiságának és 
érvényességének ellenőrzését indokolja továbbá a gazdaság fejlődése, a vállalkozások 
számának, méretének, illetve a végzett tevékenység bonyolultságának növekedése. 
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a hitelesség fokozása érdekében megjelent a külső 
szakértők kontrollja iránti igény, és kialakult Magyarországon egy törvények, illetve 
standardok által determinált könyvvizsgálói intézményrendszer.  
A könyvvizsgálat során a könyvvizsgálónak a beszámolóban szereplő állításokat, mint 
célokat rangsorolnia kell, de az értékelés az, amelyet valamennyi mérleg és 
eredménykimutatás sor, illetve mérlegen kívüli tétel kapcsán kiemelten jelentősként kell 
kezelnie. Ezt az állítást látszanak alátámasztani a közelmúlt könyvvizsgálati botrányai is.  
A botrányokra az Egyesült Államokban egy új, még szigorúbb törvényi szabályozással 
reagáltak, míg Európában a standardokkal való szabályozás egységesítésével, az IFRS 
számviteli és az ISA könyvvizsgálati standardok továbbfejlesztésével és elterjesztésével, és 
a könyvvizsgálatot szabályozó 8. irányelv modernizálásával próbálták a szakma tekintélyét 
és a bizalmat helyreállítani. [Ferenczi, 2002a., 2002b.] 
Mindezek ellenére napjainkban a társaságok értékéről a számvitel által szolgáltatott 
információk még mindig messze állnak a tényleges tartalomtól. Véleményem szerint 
azonban szakmailag alátámasztható egy olyan értékelési eljárás, amely az objektív 
eredmény mellett biztosítja a vállalkozás piaci értékének pontosabb kimutatását is, mind 
könyvvizsgálati, mind számviteli oldalról, a szakmai morál figyelembevétele mellett. 
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22..  KKUUTTAATTÁÁSSII  HHÁÁTTTTÉÉRR  ÉÉSS  MMÓÓDDSSZZEERRTTAANN  
 
Egyetemi szakdolgozatomban vetettem össze a magyar illetve a francia számviteli 
rendszerek által meghatározott eszközértékelést. 2001-ben megkezdett oktatói 
tevékenységem során a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésekor alkalmazott 
számviteli eljárások mellett a speciális céghelyzetek szabályaival is foglalkoztam. 
Az egyes szabályok közötti differenciák hatására érdeklődésem a hazai eszközértékelés 
fejlesztése felé fordult annak érdekében, hogy a mérlegben kimutatott könyv szerinti érték 
illetve a vállalkozások eszközeinek tényleges értéke közötti eltérés minimálisra 
csökkenjen. Kutatásaimat 2005-től kezdődően a Vállalkozáselmélet- és gyakorlat Doktori 
Iskola Ph.D. hallgatójaként folytattam, melynek során a téma kutatói által relevánsnak 
tekintett szakirodalom további feldolgozására törekedtem.  
Ezt követően a kutatásom alapvető célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy a 
hazai gyakorlatban alkalmazható-e – és ha igen milyen módon – a duális értékelés 
koncepciójára épülő beszámoló készítési módszer, illetve melyek a sikeres alkalmazás 
kritériumai. Ennek érdekében a hazai eszközértékelés újszerű szabályozását dolgoztam ki, 
és a megfogalmazott koncepcionális alapmodellnek a gyakorlati alkalmazással, valós 
esettel való konfrontálására esettanulmány módszerrel került sor. 
Az esettanulmányok használata más módszerek helyett akkor javasolható, amikor a kutatás 
tárgyát képező koncepciók és kapcsolataik nem vizsgálhatók izolált módon. Ilyen szituáció 
esetén csak az esettanulmány módszere garantálja az elégséges mélységet az elmélet 
kibontakoztatásához. Ennek a megközelítésnek kimagasló a validitása, mivel a koncepciók 
definiálása helyett az esettanulmányok részletes illusztrációval szolgálnak. 
Az esettanulmányokra alapozott kutatási stratégia jellemzője – amellett, hogy egy vagy 
néhány vizsgálati egységre vonatkozik – az exploratív jellege is. [Yin, 2003.] 
Az esettanulmány módszer revízióján dolgozó Michael Burawoy szerint a meglévő 
elméleteket nem lehet kiküszöbölni vagy elfelejteni, az elméletekben, illetve a korábbi 
értelmezésekben felfedezett ellentmondások vagy hiányosságok éppen a kutatás 
legfontosabb iránymutatói, motivációi lehetnek. Ezáltal az esettanulmány-módszer 
egyszerre szolgálja konkrét helyekhez köthető problémák alapos megismerését, valamint 
korábbi elmélet(ek) vagy értelmezés(ek) kritikai ellenőrzését, felülvizsgálatát. 
[Burawoy, 1991.] 
A megközelítés számos hátránnyal is járhat. Egyrészt ritkán ad pontos leírást egy nagy 
populáció állapotáról, másrészt a megbízhatósága is problematikus, mivel a megfigyelések 
és mérések személyes természete olyan eredményekhez vezethet, ami nem feltétlenül 
replikálható mások által, harmadrészt, a minta torzításának lehetősége nagy. 
[Babbie, 2001.] 
Célom az elméleti módszertan hazai alkalmazásának igazolása, a módszer bevezetésével 
kapcsolatos jelenségek feltárása és további kutatások megalapozása az illusztratív eset 
elemzése segítségével. A kvalitatív kutatási módszer kivételes mélységű megértést tesz 
lehetővé, míg más módszereket gyakran ér a vád, hogy felületesek. Ugyanakkor 
kétségkívül hátránya az alkalmazott módszernek, hogy nem várható tőle nagy populációt 
leíró pontos állítás, következtetései inkább javaslatok, mint definitív konklúziók. 



 

 7

33..  AAZZ  ÉÉRRTTEEKKEEZZÉÉSS  CCÉÉLLJJAA  ÉÉSS  FFEELLÉÉPPÍÍTTÉÉSSEE  
 
Az értekezés célja az elméleti háttér ismertetése és értékelése után egy olyan számviteli 
értékelési modell kidolgozása, amely a meglévő – a külső érintettek informáltságát is 
előremozdító – elemek mellett új eljárásokkal, technikákkal segíti a piaci érték és a könyv 
szerinti érték közötti rés szűkülését. Ennek érdekében elsősorban az alábbi kérdésekre 
kíséreltünk meg megbízható választ adni: 

1. Az értékteremtésben szerepet játszó, de az éves beszámolóban meg nem jelenő 
immateriális javak bekerülési értéke illetve mérlegfordulónapi értéke auditálható 
módon számszerűsíthető-e? 

2. A jelenleg hatályos számviteli törvény szabályai tökéletesíthetőek-e egyrészt a 
Magyarországon érvényben lévő számviteli jogszabályok, illetve a nemzetközi 
számviteli standardok részbeni alkalmazásával? 

3. Az éves beszámoló felhasználói számára hasznosítható információ tartalma 
növelhető-e a mérleg átstrukturálásával illetve az átértékelési modell 
kiterjesztésével? 

A fenti kérdések megválaszolása érdekében egy új modellt dolgoztunk ki, amelyben az 
eszközök új szempontú átértékelésével – az éves beszámoló esetében – a vállalkozások 
piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti rés jelentősen csökken. Vizsgálódásunkat azért 
szűkítettük le az éves beszámolóra, mivel az új modellt nem akartuk kiterjeszteni a 
kevesebb információtartalmú egyszerűsített éves beszámolóra. 
 
Az értekezés négy fejezetre tagolódik: 

1. A dolgozat első részében a könyvvizsgálat megnövekedett szerepkörét, és annak 
aktualitását mutatjuk be, majd definiáljuk az alkalmazott fogalmakat. 

2. A második fejezetben először a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti eltérés 
indokait vizsgáljuk meg, ismertetjük az értékelés elméleti megközelítéseit, majd ezt 
követően a Magyarországon alkalmazott értékelési eljárások változását foglaljuk 
össze a rendszerváltást követően napjainkig.  

3. Az értékelési eljárásokkal, az azok közötti választási lehetőségekkel foglalkozó 
szakirodalom áttanulmányozása után megfogalmazott hipotéziseink vizsgálata 
érdekében kvalitatív kutatást végeztünk a harmadik fejezetben. A kvalitatív kutatás 
módszere az esettanulmány módszer volt, amely készítésekor az idiografikus 
megértést választottuk, vagyis egy konkrét eseten, egy vállalkozáson keresztül 
törekedtünk bemutatni az ajánlott értékelési eljárás alkalmazásának hatásait, de a 
magyarázat egyes részei más helyzetekre is alkalmazhatóak. [Babbie, 2001., 38.o.] 
Az eset kiválasztására alkalmazott nem reprezentatív valószínűségi mintavétel 
módszere az un. szakértői minta, mivel a saját megítélésünkre alapozva olyan 
vállalkozást vizsgáltunk, akit a legmegfelelőbbnek ítéltünk. [Babbie, 2001., 206.o.] 
A vállalkozással kapcsolatban elsőrendű szempont volt az, hogy a környezetre 
gyakorolt hatása szignifikáns legyen, ezért egy kohászati vállalkozásra, az 
Eurofém-Halna Korlátolt Felelősségű Társaságra esett a választásunk, amely cég 
együttműködött velünk annak érdekében, hogy minél mélyebbre ható 
esettanulmány készülhessen. 

4. Végül a negyedik fejezetben empirikus kutatásunk eredményeit foglaljuk össze.  
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44..  AA  KKUUTTAATTÁÁSS  ÚÚJJ  ÉÉSS  ÚÚJJSSZZEERRŰŰ  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSAAII  
 
A kutatás főbb megállapításait – tézisek formájában – három pont köré gyűjtve mutatjuk 
be: 

1. A tagolástannal és értéktannal kapcsolatos megállapítások. 
2. Az értéktannal kapcsolatos javaslatok. 
3. Kizárólag tagolástannal összefüggő hipotézis. 

 

44..11..  TTAAGGOOLLÁÁSSTTAANNNNAALL  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKTTAANNNNAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  
TTÉÉZZIISSEEKK  

 
A tagolástannal és értéktannal kapcsolatos hipotéziseink főként az immateriális javakra 
irányultak.  
Első kiinduló hipotézisünk az volt, hogy az immaterális javak jelentős értékét teszik ki az 
un. „puha” eszközök – amelyek nem jelennek meg az éves beszámolóban – de ezek közül a 
kapcsolati tőke bekerülési értékének meghatározása, illetve annak év végi értékelése is 
megoldható. 
A kapcsolatok bekerülési értékének megállapítását, illetve könyvvizsgálatát a biztosítók 
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 
kormányrendelethez hasonlóan javasoltuk az éves beszámoló hatálya alá tartozó 
vállalkozásoknál is. Véleményünk szerint az olyan vállalkozások esetében, amelyek 
például telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak gyakran az ügyfél megszerzési 
költsége – a biztosítókhoz hasonlóan – nagyon jelentős összegű, és az un. 
„hűségnyilatkozat” általános szerződésbeli kikötés. Mivel egy Magyarországon hatályos 
szabályozás már tartalmazza az üzleti kapcsolatok megszerzésének eszközként történő 
elszámolását, javasoltuk a számviteli törvény ez irányú módosítását. Bár a hivatkozott 
kormányrendelet az aktív időbeli elhatárolások között halasztott szerzési költségként írja 
elő ezen eszközök kimutatását, azt javasoltuk, hogy a szerzési költségek immateriális 
jószágként kerüljenek aktiválásra, mert ezáltal ezen költségek ténylegesen a helyükre 
kerülnek a mérlegben. 
Az év végi értékelés során a kapcsolatok pótlási költségét javasoltuk megállapítani, és 
annak a bekerülési értéktől való eltérését számszerűsíteni.  
Egy új fogalom bevezetését ajánljuk – a fogalmi keveredést megelőzendő – 
az értékhelyesbítéstől, illetve az értékelési különbözettől elkülönítve, amely azok egyfajta 
ötvözeteként nem csak a pozitív különbözetet tartalmazná, hanem a negatívat is, de 
eredménysemleges módon, így az eredmény objektivitása mellett mutatná ezeknek az 
eszközöknek az értékét. A különbséget értékkorrekciónak neveztük el, forrás oldali 
párjaként egy új mérlegcsoport kialakítását javasoltuk az éves beszámoló mérlegében 
„Immateriális javak értékkorrekciójának tartaléka” néven. Az értékkorrekció sem 
negatívan, sem pozitívan nem befolyásolhatja az eredményt, a két tétel csak egymással 
szemben és azonos összegben mozoghat, ugyanakkor az értékkorrekció negatív is lehet. 
Ez az új elem természetesen – az értékhelyesbítéshez, illetve a valós értéken történő 
értékeléshez hasonlóan – csak alternatíva lenne a vállalkozások számára. 
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A kiválasztott esetben a kapcsolatok bekerülési értékét nem lehet hitelt érdemlő módon 
bizonylatolni, mivel mind a vas, mind a salak vevőköre igen speciális. A salak esetében azt 
állapítottuk meg, hogy a pótlási költség meghatározása sem lenne lehetséges minden 
kétséget kizáró módon, mivel a környéken végrehajtott építkezések esetlegessége nem 
számszerűsíthető. Ezután a vas értékesítésének pótlási költségét az alapján végeztük el, 
hogy az alternatív vevő felkutatásával számszerűsítettük a tényleges és az alternatív vevő 
felé történő értékesítéshez kapcsolódó költségnövekményt. Mivel a salakból kinyert 
vasércet a nyersvasgyártás során az un. nagyolvasztóban használják fel a legnagyobb 
mennyiségben, ezért azt vizsgáltuk, hogy a környező országokban hol találunk ilyen 
technológiát, és azt állapítottuk meg, hogy a legközelebbi potenciális vásárló a szlovák 
U. S. Steel Kosice lenne.  
A szállító cégek árajánlatai alapján kiderült, hogy – a nemzetközi szállítmányozás tarifa 
különbsége miatt – a belföldi fuvarozás egyelőre kedvezőbb, annak ellenére, hogy közel 
kétszer távolabb fekszik Miskolctól a jelenlegi dunaújvárosi vásárló, mint a kassai 
potenciális vevő. Így a salak értékesítése esetén a költségnövekmény, amely a vevő pótlási 
költségével megegyezik közel három millió forint lenne. 

T1 A kapcsolati tőke megszerzési költsége, amennyiben az jelentős, és szerződésben 
meghatározott határidejű úgy az aktiválható, és év végi értékeléséhez a hasonló 
kapcsolati tőke kiépítésének pótlási költségét kell meghatározni. 

Következő kiinduló hipotézisünk az volt, hogy az idegen márkához hasonlóan a saját 
márka is értékelhető, bemutatható az immateriális javak között, annak ellenére, hogy a 
hazai jogszabályt alapvetően meghatározó nemzetközi számviteli standardok az 
immateriális javakkal összefüggésben kifejezetten megtiltják, a saját márkanevek, 
vevőlisták, és más hasonló tartalmú tételek szerepeltetését. [Balázs et al., 2006., 
280-281. o.] 
Baricz [Baricz, 1994., 51. o.] véleménye szerint azon eszközök aktiválhatóak, amelyek 
rendelkeznek a következő tulajdonságokkal:  
− gazdasági értékkel bírnak, azaz a jövőben hasznosíthatóak, 
− önállóan is forgalomképesek, azaz egyedileg elidegeníthetőek, 
− önállóan is értékelhetőek, azaz értékük pénz formában is kifejezhető. 
A forgalomképesség, mint az aktiválhatóság kritériuma, azonban véleményünk szerint nem 
minden esetben fogadható el, hiszen a hatályos szabályozás mellett is megjelennek 
(megjelenthetnek) olyan eszközök a mérlegben, amelyek csak korlátozottan 
forgalomképesek. 
Bár a megtérülés kiszámítása problematikusabb azokban az esetekben, ahol a befektetések 
és azok eredményei között bonyolultabb az összefüggés, [Lev, 2004., 45. o.] mégis úgy 
véltük, hogy a saját márkanév is tekinthető eszköznek, mivel az eszközökre vonatkozó 
kritérium rendszert teljes mértékben teljesíti, hiszen a piaci részesedés megszerzésével 
gazdasági értékkel bír, azaz a jövőben hasznosítható, illetve a saját márka értéke pénz 
formájában – az idegen márkához hasonlóan – kifejezhető. 
A saját márka bekerülési értékének meghatározása – az általános szabályok szerint – az 
azzal kapcsolatos közvetlen költségek, és a számlázott tételek alapján történne, míg az év 
végi értékelés során annak pótlási költségét és/vagy eladási árát javasoltuk meghatározni, 
amely ha jelentősen különbözik a saját márka előállításával összefüggésben felmerült 
számlázott tételek, és a saját közvetlen önköltség összesített értékétől, akkor 
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eredménysemleges módon – immateriális javak értékkorrekciójaként – azt meg kell 
jeleníteni. 
Mivel sem a salak, sem a vas esetében nem értelmezhető a márka használata, így ennek 
empirikus alátámasztását nem tudtuk elvégezni. 

T2 A saját márkával kapcsolatos közvetlen költségek és számlázott tételek annak 
bekerülési értékeként aktiválhatóak, év végi értékeléséhez a pótlási költséget 
és/vagy eladási árat kell meghatározni. 

Harmadik kiinduló hipotézisünk az volt, hogy az emberi erőforrással kapcsolatos tényezők 
is részben számszerűsíthetőek olyan módon, hogy az auditálásuk is megoldható. 
A téma fontosságát jelzi, hogy az Európai Bizottság is állást foglalt az 1995-ben megjelent 
Fehér könyvben, mely szerint a mérlegekben a munkaerő ma még nem szerepel az 
eszközök között, de vizsgálni kell, hogy az alkalmazottak ismereteit miként lehetne 
vállalati szempontból többlet értékként elismertetni, mert így a képzésre költött összegek 
és a dolgozóknak kifizetett bérek egy részét amortizálódó eszmei befektetett eszközökként 
lehetne elismertetni és kezelni a vállalati mérlegben. [Európai Bizottság, 1995.] 
Az első feladat annak alátámasztása volt, hogy lehet-e szerepeltetni az emberi erőforrás 
értékét a számviteli kimutatásokban, mellyel összefüggésben ismét megvizsgáltuk az 
aktiválhatóság feltételrendszerét. 
Bár a humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatban sem egyszerű feladat a megtérülés 
kiszámítása – mivel például jogi kötelezettség hiányában nem biztosítható, hogy a 
munkaerő lojalitása bármilyen időtartamra megmarad – azonban az, hogy az emberi 
erőforrás gazdasági értékkel bír, nem vitatható. A továbbiakban nem az individuumok 
értékelését tűztük ki célul, hanem azt szándékoztuk meghatározni, hogy mekkora értéket 
teremt a vállalat azáltal, hogy a jelenlegi dolgozóitól megvásárolt munkavégző képességet 
és/vagy munkaidőt éppen az adott módon használja fel. Ennek megfelelően a cégek 
fluktuációja tekinthető a hasznos élettartamnak, és nincs szükség az egyedi határozott idejű 
szerződésekre. 
Az emberi erőforrás pénzben történő kifejezése bár nem egyszerű feladat, a téma 
szakirodalmában számos megoldás található, amelyekben két főirányzat alakult ki. 
Egyrészt a hagyományos számviteli rendszer és pénzügyi kalkulációk továbbfejlesztése, 
másrészt a természetes összetevők mennyiségi jellemzői alapján történő közelítés. 
Ezzel összefüggésben számos emberi erőforrás értékelési modellt találunk, amelyek 
egyfajta ötvözeteként alakítottuk ki saját metódusunkat. Az emberi erőforrás bekerülési 
értékét – mivel aktív piaccal nem rendelkezik – nem a megtérülés alapján, hanem egyrészt 
a munkaerő felvételhez kapcsolódó tényleges ráfordítások értékével – amely alatt a 
hirdetés (toborzás), a kiválasztás, illetve a betanítás költségeit értjük –, másrészt a 
folyamatos munkavégzéssel kapcsolatos költségek közül a továbbképzések költségeivel 
aktiváltuk. Kiemeltük továbbá, hogy az emberi erőforrás bekerülési értékének ilyen módon 
történő megállapítása nem jelentene új feladatot, ezért könnyű lenne azt bevezetni, mivel a 
Központi Statisztikai Hivatal felé jelenleg is kötelező az ilyen tartalmú adatszolgáltatás a 
hatályos kormányrendelet alapján. 
A konkrét eset vizsgálata során úgy találtuk, hogy az emberi erőforrás ilyen módon történő 
számbavétele bizonylattal alátámasztható, és ellenőrizhető. A bekerülési érték felvételével 
párhuzamosan a saját tőke értékét is megnöveltük, az új „Látens saját tőke” 
mérlegcsoporton belül kialakított „Emberi erőforrásból származó látens saját tőke” sorban. 
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Az év végi értékelés kapcsán megvizsgáltuk az új dolgozók jelenlegi árakon számított 
bekerülési költségének, illetve a korábban az emberi erőforrásokkal kapcsolatban aktivált 
értéknek a különbségét. Az új dolgozók jelenlegi árakon számított bekerülési költsége alatt 
egyrészt a dolgozóknak végkielégítésként fizetendő összeget, másrészt az új dolgozók 
felvételével kapcsolatos költségeket értettük. 
Az elmélet gyakorlatban való alkalmazása során megállapítható, hogy a vizsgálat alá vont, 
elsősorban (88%-ban) fizikai munkásokat foglalkoztató, és ennek következtében alacsony 
képzési költségű társaság esetében is csaknem tíz millió forinttal növekedett az 
immateriális javak emberi erőforrásokkal kapcsolatos értéke. 

T3 Az emberi erőforrások bekerülési értéke azonosítható egyrészt a hirdetés 
(toborzás), a kiválasztás, illetve a betanítás költségeivel, másrészt a 
továbbképzések költségeivel. Az év végi értékelés során a bekerülési érték és az új 
dolgozó jelenlegi árakon számított bekerülési költsége – amely nem más, mint a 
dolgozóknak végkielégítésként fizetendő összeg, és az új dolgozó felvételével 
kapcsolatos költségek összege – közötti különbség számszerűsíthető olyan módon, 
hogy az auditálásuk is megoldható. 

A környezetvédelem napjainkra életünk meghatározó részévé vált, melynek alapvető oka 
egyrészt a gazdasági tevékenységek által a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok 
növekvő mennyisége, másrészt mert hosszú távon fenntarthatatlan a gazdálkodás 
következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása. A környezeti 
problémák kezelésében elsődleges szempont a megelőzés, melynek következményeként 
alakult ki a számvitel fejlődésének egy következő lépcsőfoka, amelyet a szakirodalom 
leginkább zöld (vagy öko-) számvitel néven emleget.  
Erre vonatkozóan állítottuk fel azt a hipotézist, miszerint a vállalkozások által generált 
környezetszennyező hatások negatív irányba módosítják a róluk alkotott társadalmi 
értékítéletet, és a negatív hatás kimutatása iránti igény szignifikánsan jelentkezik, amely 
elvárás a beszámoló korrekciójával biztosítható olyan módon, hogy a számszerű 
információk előállítása nem jelentene magas költségeket a vállalkozási szféra részére. 
A környezeti tőke mérlegben történő megjelenítését az éves beszámolóban Magness 
[Magness, 1997., pp. 15-18.] által kidolgozott elmélethez hasonlóan képzeltük el. Eszerint 
az elmélet szerint az eszközök között a környezet által biztosított erőforrások 
hozzájárulását kell kimutatni a saját tőkével szemben, amely egy rejtett társadalmi 
szerződés feltételezésén alapul, vagyis hogy a cég tulajdonosai között jelen van a 
környezet is. Ezáltal láthatóvá válik, hogy mennyi természeti erőforrást használt fel a cég, 
és mivel ezek korlátozott mértékben állnak rendelkezésre minél nagyobb a környezeti tőke 
értéke, annál hátrább mozdult a cég a jövedelmezőségi képesség terén.  
A környezet terhelés bekerülési értékének meghatározása érdekében két módszert 
vizsgáltunk meg. [Boone – Rubenstein, 1997., pp. 18-22] Az egyik módszer az un. 
„károkozási megközelítés” volt, amely az ökológiai rendszer és az ember által elszenvedett 
károk pénzértékét kívánja meghatározni. Ennek a módszernek az a legnagyobb hátránya, 
hogy nehéz meghúzni a határvonalat a tovagyűrűző hatások számításokban történő 
figyelembevétele tekintetében. Konkrét esetünkben a magától értetődő tényezőkön túl 
meglehetősen nehezen lenne számszerűsíthető, illetve bizonylatolható a kohászati üzemek 
környékén lakók ingatlanjainak értékcsökkenése, az esetleges orvosi kiadásaik, illetve az 
esetlegesen megbetegedett növény és állatfajok eszmei értéke. 
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Ezek miatt úgy láttuk, hogy a másik megközelítéssel, az „ellenőrzési költség” módszerrel 
célszerű az externáliák pénzértékének meghatározása, amely alapján a károkozás mértéke 
nem más, mint a környezetszennyezés szintjének mérésére használt technológia üzembe 
helyezési és fenntartási költsége, vagyis a módszer feltételezi, hogy egy sérülő jószágot a 
társadalom annyira értékel, amennyit hajlandó az ellenőrzésére fordítani. 
Az így nyert adatokat az új „Környezet terhelés” mérlegsoron a vállalkozás mérlegébe 
integráltuk, mint a vállalkozás értékét csökkentő tétel, párhuzamosan a saját tőke értékét is 
csökkentve, az új „Látens saját tőke” mérlegcsoporton belül kialakított 
„Környezetterhelésből származó látens saját tőke” soron.  
Az év végi értékelés során, amennyiben a környezet terhelés változik, azaz megváltozik a 
vállalkozás szennyezőanyag kibocsátása – például egy új technológia, vagy egy új 
szűrőberendezés miatt –, akkor az ezzel kapcsolatban bekerülési értékként elszámolt 
összeget csökkenteni kellene, melyhez a mérlegkészítés során két információ szükséges, 
egyrészt a vállalkozás szennyező anyag kibocsátási adatai, másrészt a társadalom 
környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásai, melyeket a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek kellene év végén nyilvánosságra hozni a 
visszacsatolás megteremtése érdekében. 
Az elmélet gyakorlati alkalmazhatósága miatt – nagy vonalakban – elvégeztük Miskolc 
város és térsége környezetszennyezési adatainak vizsgálatát, melynek során arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a kohászat – és így az Eurofém Halna Kft. – három 
területen – a levegő-, a víz-, illetve a talajszennyezésben – gyakorol negatív hatást a 
természetre. 
A levegő-, a víz-, illetve a talajszennyezés szintjének mérésére használt technológia 
üzembe helyezési és fenntartási költségeiről, illetve arról, hogy Miskolc levegő-, víz-, 
illetve talajszennyezettségének százalékosan milyen mértékben okozója az Eurofém-Halna 
Kft., adatszolgáltatást kérvényeztünk az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Ez alapján megállapítottuk, hogy az 
Eurofém-Halna Kft. esetében a környezet terhelés mértékének számszerűsítése érdekében 
kizárólag a levegőszennyezést kell megvizsgálni, mivel a kohászati salak elhelyezése nem 
az Eurofém-Halna Kft. tevékenységéből származott így a talaj és talajvíz szennyezettség 
sem hozható összefüggésbe a társasággal. A Felügyelet által végzett becslés alapján az 
Eurofém-Halna Kft. kitermelése által okozott emissziós légszennyezés Miskolc város 
légszennyezettségét tekintve az összes szennyezés 5%-át teszi ki. A szállópor méréssel  
– emissziós mérési tevékenységgel – kapcsolatban nem üzemeltet kiépített mérőrendszert a 
Felügyelet, az emissziós mérésekkel kapcsolatos 2006. évi összes költség pedig 9,2 MFt 
volt. 
Fentiek alapján az Eurofém-Halna Kft. éves beszámolójának mérlegfőösszegét közel 
félmillió forinttal kell csökkenteni, mely érték a környezet terhelés bekerülési értéke, amitt 
a következő években a környezet terhelés változása esetén módosítani kell.  



 

 13

T4 A környezet terhelés értéke, mint a vállalkozás értékét csökkentő tétel a 
környezetszennyezés szintjének mérésére használt technológia üzembe helyezési 
és fenntartási költségének – mint összes környezeti kárnak –, illetve az összes 
környezetszennyező hatásból a cég által okozott értéknek a szorzataként 
értelmezhető, amely a hozzákapcsolódó hatósági adatszolgáltatási rendszer 
megváltoztatásával könyvvizsgálati bizonyítékkal alátámasztható. 

A jelenlegi magyar szabályozás az immateriális javak közül – a nemzetközi előírásokkal 
összhangban – csak a vagyoni értékű jogok, illetve a szellemi termékek esetében enged 
elszámolni pozitív értékkorrekciót, azaz értékhelyesbítést. Véleményünk szerint az aktív 
piaccal nem rendelkező immateriális javak bekerülési értékét is meg kellene vizsgálni, és 
lehetne ezeket is értékelni év végén, mellyel összefüggésben, a korábban már említett új 
fogalom – az értékkorrekció – bevezetését javasoltuk.  
Az értékkorrekciót – a valós értékelés kapcsán használatos értékelési különbözethez 
hasonlóan – kétféle módon lehetne elszámolni. Az aktív piaccal nem rendelkező – és így a 
jelenleg hatályos szabályok szerinti éves beszámolóban egyáltalán nem közölt – 
immateriális javak esetében teljesen eredménysemleges módon történne a kimutatás, és 
nem csak a pozitív különbözetet tartalmazná, hanem a negatívat is, így az eredmény 
objektivitása mellett mutatná ezeknek az eszközöknek az értékét. Ennek forrás oldali párja 
a saját tőkén belül kialakított „Immateriális javak értékkorrekciójának tartaléka”. 
Ezek után megvizsgáltuk, hogy az egyes immateriális javak esetében milyen módszerrel 
állapítható meg a piaci érték. Mivel a hatályos számviteli törvényben a piaci érték 
definiálása költségalapú – azaz az eszköz előállításához, megszerzéséhez kapcsolódó 
kiadások alapján –, illetve piaci alapú eljárások alkalmazásával történik, a szellemi tőkét 
homogén csoportokra osztottuk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mely elemeivel 
kapcsolatban, melyik értékelési eljárást kell alkalmazni. Standfield [Standfield, 2002., 
p. 48.] rendszerezése alapján az immateriális javakat aszerint kell megkülönböztetnünk, 
hogy azok: 
− tulajdonolhatóak-e – mint a saját márkanevek – vagy, 
− csak menedzselhetőek – mint a szállítási szerződések, a környezetterhelés, vagy a 

munkakapcsolatok. 
Mivel a csak menedzselhető immateriális javak a piaci alapú eljárásokkal jellemzően nem 
értékelhetőek, ezek esetében a költségalapú eljárásokat, míg a saját márka esetében 
mindkét eljárást alkalmaztuk.  
Az egyéb olyan eszközök esetében, ahol a számviteli törvény a bemutatást, illetve a 
leértékelést nem tiltja – például készletek esetében – csak az esetleges pozitív korrekciókat 
tartalmazza az értékkorrekció – szintén a saját tőkével szemben – de az „Értékelési 
tartalékon” belül kialakított „Értékkorrekció értékelési tartaléka” sorral szemben. 
Ez az új elem természetesen – az értékhelyesbítéshez, illetve a valós értéken történő 
értékeléshez hasonlóan – csak alternatíva lenne a vállalkozások számára.  
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T5 Egy új fogalom bevezetésével, az értékkorrekcióval az éves beszámolóban 
szereplő könyv szerinti érték, és a vállalkozások piaci értéke közötti rés szűkülne. 
Az értékkorrekció csak pozitív az olyan eszközök esetében, amelyek az éves 
beszámolóban jelenleg is megjelennek, míg az immateriális javak 
vonatkozásában negatív korrekciót is tartalmazhat. 

Következő kiinduló hipotézisünk a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos, és azt 
feltételeztük, hogy alkalmazásának egyes eseteiben az alkalmazott módszer következtében 
beállt szubjektív eredmény megszűntethető amellett, hogy a pénzügyi instrumentumok 
értéknövekedése az éves beszámoló mérlegében bemutatásra kerül. 
A valós értéken történő értékeléssel szemben leggyakrabban megfogalmazott kritika az, 
hogy ha valamely eszköz vagy forrás esetében – amelyeket valós értéken kellene mérni – 
nem áll rendelkezésre piaci érték, végső esetben egy hipotetikus piaci ár matematikai 
kalkulációja lesz a valós érték. Az ilyen módon kalkulált valós érték alkalmazása azért 
problémás, mert ezek csak előrejelzések, így természetüknél fogva szubjektív 
információkat tartalmaznak, illetve a különféle alkalmazott matematikai modellek is 
nagyon különböző eredményeket adnak. Tehát miután a valós érték erősen függ attól, hogy 
annak meghatározása melyik matematikai modell alapján történik, így az 
eredménykimutatásban bemutatott adatok évről-évre nagymértékben változhatnak. 
Véleményünk alapján, amennyiben a számított valós érték nem teljesen megbízható érték, 
azt a mérlegben úgy kell szerepeltetni, hogy a számított valós érték változása közvetlenül 
nyereségként vagy veszteségként ne jelenjen meg.  
A koncepció gyakorlatilag az átértékelési modell kiterjesztése a befektetett pénzügyi 
eszközök, illetve értékpapírok teljes vertikumára. Az ilyen módon meghatározott pozitív 
különbözet értékkorrekcióként történő kimutatását javasoljuk az „Értékelési tartalékon” 
belül kialakított „Értékkorrekció értékelési tartaléka” sorral szemben.  
Mivel a vizsgált társaság nem rendelkezik sem forgatási, sem befektetési célú 
értékpapírokkal, illetve olyan eszközökkel, amelyekre a valós értéken történő értékelés 
kiterjeszthető, így ennek a területnek a gyakorlati alátámasztását nem tudtuk elvégezni. 

T6 A matematikai modellel megállapított valós érték esetén az átértékelési modell 
kiterjesztésével lehet az eredmény objektivitását megőrizni. 

Érték- és tagolástannal kapcsolatos utolsó hipotézisünk az volt, hogy a készletek eladási 
vagy utánpótlási áron történő értékelése az éves beszámolóban történhet az eredmény 
változatlansága mellett. 
A jelenleg hatályos szabályok mellett is több évközi készletértékelési eljárás alkalmazható, 
amelyek vagyonra és eredményre gyakorolt hatása nagymértékben eltérő lehet, de a 
bekerülési értéken történő értékelés egyetemlegessége miatt a valódiság elvének ez nagyon 
kevéssé felel meg. 
Véleményünk szerint a készletek értékelése során – a valódiság elve alapján – az eszközök 
a valóságban érvényesülő árának megfelelő pénzösszeg meghatározása, illetve kiigazítása 
a vásárolt készleteknél az utánpótlási ár, a saját termelésű készletek esetében a még várható 
költségekkel csökkentett eladási ár figyelembevételével történhet. Annak érdekében, hogy 
a felértékelés az eredményt ne befolyásolja, ebben az esetben is értékkorrekció 
alkalmazását javasoltuk az „Értékkorrekció értékelési tartaléka” sorral szemben. 
Kiemeltük, hogy az elszámolás nem jelentene új feladatot, mivel a piaci értékeket az 
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értékvesztés elszámolásával összefüggésben is meg kell határozni a számviteli törvény 
56. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján. 
A készletértékelés gyakorlati alkalmazása során megvizsgáltuk mind az anyagkészlet, 
mind pedig a késztermék készlet leltár szerinti értékét, illetve piaci értékét. 
A késztermék készlettel kapcsolatban megvizsgáltuk mind a salak, mind a vas 
vonatkozásában a készlet értékesítési költséggel csökkentett eladási áron számított értékét, 
és összevetettük a jelenlegi szabályok alapján kimutatott összeggel. A számítás 
eredményeként több, mint tizennyolc millió forint eltérést kaptunk, amelyet véleményünk 
szerint, mint a „Készletek értékkorrekcióját” el kell számolni az „Értékelési tartalékkal” 
szemben. 
Az anyagkészlet vizsgálata során az üzemanyagok, illetve a PB-gáz jelenlegi értéken 
történő értékelését nem végeztük el, mivel ezeknek a készleteknek az esetében nem 
jellemző a készletfelhalmozás, mert csak a biztonságos üzemvitelhez szükséges 
mennyiséget tárolják a rendszeres beszerzés mellett, ezért a piaci érték és a könyv szerinti 
érték közötti különbség jelentéktelen. 
Az alapanyagkészlet ugyanakkor igen problémás terület, mivel annak 2.000 eFt-os könyv 
szerinti értéke nyilvánvalóan jelentősen különbözik piaci értékétől, viszont az általunk 
javasolt utánpótlási ár meghatározása – az eszköz speciális jellege miatt – nem lehetséges. 
A salakhalna értékét ezért hozzáférhető tapasztalati adatok, illetve a vállalkozás számításai 
alapján végeztük el, melynek során első lépésként meghatároztuk annak mennyiségét. 
A salakhalna mennyiségének felhasználásával kiszámítottuk a várható árbevételt, majd 
mivel a társaság semmilyen más tevékenységet nem végez, az így kapott értéket 
korrigáltuk az árbevétel arányos üzemi (üzleti) eredményével, így megbecsülve a 
salakhegy várható költségekkel csökkentett eladási árát, melynek következtében további 
negyven millió forintot tartottunk indokoltnak kimutatni, mint „Készletek 
értékkorrekcióját” az „Értékelési tartalékkal” szemben. 

T7 A készletek bekerülési érték modell alapján történő értékelése az éves 
beszámolóban jelentősen növeli az eltérést a könyv szerinti érték és a piaci érték 
között, amely hatására a készletek értékkorrekcióját szükségszerű kimutatni, a 
készletek eladási vagy utánpótlási áron történő értékelésével. 

 

44..22..  ÉÉRRTTÉÉKKTTAANNNNAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  TTÉÉZZIISSEEKK  
 
Kizárólag az értékelés megváltoztatására irányuló hipotézisünk volt, hogy a kísérleti-
fejlesztés aktivált értékének meghatározása pontosabb lenne, amennyiben az tartalmazna 
egyéb, a sikeres kísérleti fejlesztés megvalósításához kapcsolódó tényezőket is. 
Azt javasoltuk, hogy a sikertelen kísérleti-fejlesztés eredmény terhére történő elszámolása 
helyett, ezeket – mint a sikerek előkészületét – aktiválni kellene a jövőben. Elméletünket 
támasztja alá többek között az is, hogy a magyar szabályok alapján a használatba nem vett 
lebontott épület beszerzési és bontási költségei a telek értékét növelik annak piaci értékéig, 
az azt meghaladó összeg pedig a beruházás bekerülési értékébe számít be. A nemzetközi 
szakirodalomban ezt a gondolatmenetet követi Stewart is [Stewart, 1991., pp. 29-31.] 
amikor az olajfúrások példájával élve azt mondja, hogy a sikeres fúrást megelőző fúrások 
is a kút bekerülési értékét növelő tételekként számolhatóak el. 
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Mivel azonban az nem ismert, hogy a sikertelen kísérleti-fejlesztést követi-e egy sikeres 
fejlesztés, ezért technikailag azt javasoljuk, hogy a sikertelen kísérleti-fejlesztés értéke 
továbbra is tárgyévi egyéb ráfordításként kerüljön elszámolásra, azonban ha a jövőben a 
fejlesztés sikeres lesz, akkor egyéb bevétellel szemben lehessen felaktiválni az értékét. 
A vizsgált társaság kísérleti-fejlesztést egyáltalán nem folytat, ezért e terület empirikus 
alátámasztását nem tudtuk elvégezni. 

T8 A kísérleti-fejlesztés aktivált értékébe tartozik a sikeres kísérleti-fejlesztést 
megelőző sikertelen kísérleti-fejlesztés közvetlen költsége és/vagy számlázott 
tételei. 

A tárgyi eszközök értékének bemutatásával kapcsolatban véleményünk szerint a 
legnagyobb problémát az a szubjektív megítélés jelenti, amely az értékcsökkenés 
elszámolásával kapcsolatban keletkezik, mivel az előre meghatározott amortizáció és a 
tényleges fizikai kopás és avulás között gyakran jelenős eltérés mutatkozik. Így azt a 
hipotézist állítottuk fel, hogy az amortizáció elszámolása bizonyos esetekben helytálló 
módon közelíti a ténylegesen bekövetkező érték változást, amennyiben a nemzetközi 
számviteli standardok további adaptációjára kerül sor a hazai szabályozásban. 
Az IAS 16 „Ingatlanok, gépek és berendezések” standardban megfogalmazott komponens 
megközelítés hazai szabályozásba történő integrációja az elszámolt értékcsökkenés 
valóságtartalmát növeli abban az esetben, ha az eszköz rendelkezik olyan részekkel, 
amelyeknek egyedi költségei a teljes eszköz bekerülési értékéhez viszonyítva jelentős 
arányt képviselnek és az eszköztől eltérő hasznos élettartamuk van, mert ilyen esetben az 
adott eszköz valamennyi jelentős elemének értékcsökkenési módja egyedileg állapítandó 
meg. Abban az esetben, ha a vállalkozás az eszközt, mint egészet szerzi be, és a jelentős 
elemek értékét nem ismeri, akkor az elem értékét vagy a piaci ár vagy az eladóval 
folytatott konzultáció alapján lehet meghatározni. [Balázs et al, 2006., 233-267. o.] 
Az elmélet gyakorlati alkalmazhatósága érdekében megvizsgáltuk, hogy rendelkezik-e a 
társaság olyan eszközökkel, amelyek egyedileg jelentős értékű részei az adott eszköztől 
eltérő hasznos élettartammal rendelkeznek. Azt találtuk, hogy az eltérő hasznos 
élettartamról a rakodógépek esetében lehet beszélni, hiszen ezek kanalát – a jelenlegi 
termelési ütemmel – két évente kell cserélni. A kanalak esetében megvizsgáltuk, hogy azok 
értéke egyedileg jelentős-e az eszköz bekerülési értékéhez viszonyítva. Mivel az 
eredményül kapott 5-10%-os értéket jelentősnek ítéltük meg elvégeztük a számításokat, 
melynek során az eszköz értéke, illetve az eredmény több, mint hatszázezer forinttal 
változott.  

T9 A komponens megközelítés hazai alkalmazásának kiterjesztése az elszámolt 
amortizáció és a tényleges fizikai elhasználódás pénzben kifejezett értéke közötti 
rést csökkenti. 
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44..33..  TTAAGGOOLLÁÁSSTTAANNNNAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  TTÉÉZZIISS  
 
Értékelésbeni változatlanság mellett, kizárólag a mérleg átstrukturálására vonatkozó 
hipotézisünk az időbeli elhatárolásra vonatkozott.  
Azt javasoltuk, hogy az aktív időbeli elhatárolások között megjelenő kamatokat a 
magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló hatályos kormányrendelethez hasonlóan az egyes mérlegcsoportokon 
belül kell megjeleníteni, de nem értékelési különbözetként, hanem az azokban létrehozott 
új mérlegsorokon. A „Követelések” mérlegcsoport a követelések után fizetett kamatok 
mellett tartalmazza a korábban a bevételek időbeli elhatárolásában szereplő egyéb 
követelés jellegű tételt. 
A passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatban két változtatást láttunk szükségesnek. 
Az egyik, hogy hasonlóan a bevételek aktív időbeli elhatárolásához a költség, ráfordítás 
passzív időbeli elhatárolását is a kötelezettségek között kell megjeleníteni, mivel ezek 
kötelezettség jellegű tételek. A másik a halasztott bevételek között elszámolt állami 
támogatásokkal kapcsolatos, véleményünk szerint a nemzetközi számviteli standardok  
– IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele  
standard – további adaptációjával ezeket, mint eszköz értékét csökkentő tételt kell 
kimutatni a nettó bemutatás módszere alapján. [Balázs et al., 2006.] 
A gyakorlatban elvégzett átrendezés hatására a bevételek aktív időbeli elhatárolása, illetve 
a költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása sor értéke nulla lett, és – a kiegészítő 
melléklet további információi nélkül – a többi mérlegcsoporthoz egyértelműen 
hozzárendelhető. 

T10 Az aktív időbeli elhatárolás tovább tagolása a befektetett pénzügyi eszközök, a 
követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök mérlegcsoportokban, valamint a 
passzív időbeli elhatárolások megjelenítése a tárgyi eszközök, illetve a 
kötelezettségek között olyan többlet információt jelent, amely érdekében nem kell 
többlet munkaráfordítást nyújtani. 
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55..  AA  KKUUTTAATTÁÁSS  EERREEDDMMÉÉNNYYEEIINNEEKK  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETTEEII  

 
A könyv szerinti érték, illetve a piaci érték közelítése érdekében a számviteli rendszer 
átalakítása terén szerzett ismereteimet és kutatásom eredményeit elsősorban a felsőfokú 
számviteloktatás, illetve értéktannal, számvitel elmélettel, kutatással foglalkozó 
tananyagok fejlesztésének területén látom hasznosíthatónak. 
A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a hazai számviteli szabályok továbbfejlesztéséhez, 
amely hatására az éves beszámoló – mint a legfontosabb információforrás – által 
szolgáltatott többlet információk a gazdasági elemzések területén precízebb értékelést 
tennének lehetővé, mivel ebben az egyszerűsített organikus mérlegelméletnek megfelelő új 
modellben amellett, hogy továbbra is pontosan jelenik meg a vállalkozás által megtermelt 
jövedelem, a vagyon értéke sem bekerülési értéken, hanem tényleges értéken szerepel. 
Ezáltal a vállalkozások tulajdonosai nemcsak a befektetett vagyon jövedelmezőségéről, de 
annak tényleges értékéről is képet kapnak. 
A valós érték pontosabb meghatározására irányuló, a számvitel elmélettel összhangban 
levő hazai és nemzetközi tendenciák kiemelten kezelik a pénzügyi instrumentumok körét, 
így hátrányos helyzetbe hozzák az ettől eltérő vagyoni szerkezettel rendelkező társaságok 
pénzügyi jelentéseinek információtartalmát felhasználó külső érintetteket. A számvitel 
elméletben és gyakorlatban fellelhető elméletek analóg módon alkalmazhatóak a pénzügyi 
instrumentumokon kívüli vagyon elemekre is. Az általam javasolt értékelési eljárások 
segítségével a pénzügyi beszámoló információ tartalmának növekedése mellett 
elősegíthető a gazdaság szélesebb területein tevékenykedő társaságok jelentésének 
összehasonlítása, beleértve a pénzügyi kockázatok kvalitatív, illetve kvantitatív 
meghatározását is. 
Az eszközértékelés megváltoztatásával kapcsolatos vizsgálatok további elemzési 
lehetőséget kínálnak. 
Egyrészt kibővítetőek a korábbi vizsgálatok a vizsgált vállalat elemzését folytatva úgy, 
hogy több időszakra terjesztjük ki a vizsgálódást. 
Másrészt más célcsoportok kiválasztásával is lehet új vizsgálatokat végezni: 

- olyan céget választva, amely alkalmazza a valós értéken történő értékelés 
lehetőségét,  

- olyan társaságot, amelynek a környezetre gyakorolt hatása jelentősebb mértékű, 
illetve 

- célszerű lenne külön a tőzsdén lévő vállalatok érték eltérésének feltárására irányuló 
vizsgálat lefolytatása. 

A gazdasági vonatkozások mellett a gazdasági jog ezen területével foglalkozó kutatók 
kutatásom eredményeit felhasználhatják a speciális céghelyzetek jogelméleti hátterének 
kidolgozásakor. Ezen területekre vonatkozó szabályozás is egyszerűsödhetne, hiszen az 
általános szabályok által elkészített beszámoló magasabb információ tartalommal bírna 
azáltal, hogy több statikus jegyet mutat a vagyon tényleges értéken történő értékelésére 
való törekvés által. 
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