
6. TESZT 

Beruházásként kell nyilvántartani… 

 a felújítást 

 az új tárgyi eszköz beszerzését a használatba vételig 

 a tervszerű, megelőző karbantartást 

 a rendeltetés megváltoztatását vagy az átalakítást 

Az aktiválás a több évig használható erőforrások rendeltetésszerű használatának feltételeit megteremtő 

folyamat. 

 Igaz 

 Hamis 

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés: 

 a földterület, telek, erdő után 

 az immateriális javak után 

 a kisértékű tárgyi eszközök után 

 a készletek után 

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés: 

 az üzembe nem helyezett beruházás után 

 az ingatlanok után 

 a nullára leírt tárgyi eszközök után 

 a képzőművészeti alkotások után 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása melyik számlán történik? 

 5. Értékcsökkenési leírás 

 8. Egyéb ráfordítások 

A maradványérték: az üzembe helyezés időpontjában az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén 

várhatóan realizálható értéke. 

 Igaz 

 Hamis 

Az aktiválás a több évig használható erőforrások rendeltetésszerű használatának feltételeit megteremtő 

folyamat. 

 Igaz 

 Hamis 

Melyik állítás igaz a teljesítményarányos leírási módszerre? 

 a vállalkozás maga szabja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét 

 az évenkénti amortizáció elszámolása, a tényleges igénybevétel arányában valósul meg 

 olyan eszközök esetében javasolt az alkalmazása, amelyeknek a teljesítménye pontosan mérhető, és 

várható nagysága előre becsülhető 

 nem veszi figyelembe az eszköz tényleges kopását, avulását 



Karbantartásnak minősül… 

 a felújítás, korszerűsítés 

 a rendeltetés megváltoztatása, az átalakítás 

 a tervszerű, megelőző javítások 

 a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás 

A beruházás a több évig használható erőforrások rendeltetésszerű használatba vétele. 

 Igaz 

 Hamis 

A terven felüli értékcsökkenést: 

 ráfordításként kell elszámolni 

 költségként kell elszámolni 

Melyik állítás igaz a degresszív leírási módszerre? 

 minden évben azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra 

 akkor javasolt alkalmazni, ha az eszköz amortizációja az üzembe helyezés utáni néhány évben 

számottevően gyorsabb a későbbi évek amortizációjánál 

 az egymást követő időszakokban (a használati idő alatt) csökkenő összegű amortizáció kerül 

elszámolásra 

 az évenkénti amortizáció elszámolása, a tényleges igénybevétel arányában valósul meg 

A hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai 

elhasználódás, erkölcsi avulás, az eszközök használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők 

figyelembevételével várhatóan használni fogja. 

 Igaz 

 Hamis 

Karbantartásnak minősül… 

 a tervszerű, megelőző javítások 

 a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás 

 a felújítás, korszerűsítés 

 a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási munkák 

Melyik állítás igaz a lineáris leírási módszerre? 

 a hosszabb élettartamú egyenletesen elhasználódó eszközök esetében alkalmazható célszerűen 

 a vállalkozás maga szabja meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét 

 nem veszi figyelembe az eszköz tényleges kopását, avulását 

 az egymást követő időszakokban (a használati idő alatt) csökkenő összegű amortizáció kerül 

elszámolásra 

Beruházásként kell nyilvánítani… 

 a bővítést 

 a felújítást 

 a több évig használható erőforrások rendeltetésszerű használatának feltételeit megteremtő folyamat 

során felmerült kiadásokat 

 a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást 



Mi a bruttó érték? 

 a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett egyedi tárgyi eszközök és immateriális javak 

beszerzési értéke vagy előállítási költsége 

 az elszámolt amortizációval csökkentett eszközérték 

 a bekerülési érték 

A maradványérték sosem lehet nulla. 

 Igaz 

 Hamis 


