
Változások a számviteli 
törvényben 2019/2020

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK SZÓBELI TÉTELÉHEZ



2019. július 23-án kihirdették az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló

2019. évi LXXIII. törvényt, 

amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény egyes előírásait



A módosítások rövid lényege
A számviteli törvény módosításának elsődleges célja az uniós és hazai forrású projektek elszámolási 

szabályainak a gyakorlati igényekhez való igazítása, és egyben a hazai előírások közelítése a nemzetközi 
(IFRS-ek szerinti) előírásokhoz. 

A Ptk. szerződésekre vonatkozó megengedő előírásai és a számviteli törvény elsősorban a számlázásra épülő 
bevétel-elszámolási szabályai együttesen bizonytalanságot okoznak a több üzleti évet átfogóan teljesített 
szerződésekkel (projektekkel) kapcsolatos bevételek és költségek, ráfordítások számviteli elszámolásában.

A javaslat az időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az árbevétel elszámolását és a 
kapcsolódó költségek, ráfordítások elszámolását a tényleges teljesítésnek megfelelően, függetlenül a 
számlázástól, annak módjától. (nem teljesen olyan, mint az IFRS 15)

A szerződés elszámolási egységére vonatkozó módosításokkal összhangban a javaslat egyértelművé teszi, 
hogy a ténylegesen már megkötött, hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre is 
képezhető céltartalék. (hasonló mint az IAS 37)



Az IFRS-ek, illetve egyéb nemzetközi számviteli rendszerek szabályaihoz közelíti a módosító törvény a több 
üzleti éven átnyúló projektek elszámolásának szabályait. 

A jelenlegi számlázáson alapuló bevétel-elszámolás helyett a jövőben a bevételeket a felmerült 
költségekhez igazítva, elhatárolásokon keresztül kell elszámolni. 

Az új szabályokat a 2020. évben induló üzleti évben kell első alkalommal alkalmazni (a 2020. január 1-je 
előtt megkötött szerződésekre nem kötelező), de már a 2019. évben üzleti évben is lehet választani az 
alkalmazását.



A 2019. évi LXXIII. törvény (Mód tv.) 3 új fogalmat vezet be [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 3. § (4) 
bekezdés (11)–(13) pontokban], amely érinti

› az árbevétel-elszámolást,

› a befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék értékének meghatározását,

› az időbeli elhatárolásra vonatkozó rendelkezéseket,

› a céltartalékképzésre vonatkozó előírást



Az új fogalmak 
Szerződés elszámolási egysége: 

a) a) jogilag egy egységet képező, a megrendelővel kötött, a megrendelő által meghatározott
jellemzőkkel rendelkező termék vagy szolgáltatás létrehozására és értékesítésére vonatkozó
szerződés egésze (a szerződés összes részteljesítése, összes teljesítési kötelme együttesen,
függetlenül attól, hogy a szerződés egy vagy több részteljesítést, teljesítési kötelmet
tartalmaz);

b) az ugyanazzal a megrendelővel kötött, a) pont szerinti szerződések egy csoportja,
amennyiben:
 a szerződések csoportjának feltételeit egyetlen csomagban tárgyalták,
 a szerződések egymással annyira szoros kapcsolatban állnak, hogy valójában egy közös 

nyereséghányaddal rendelkező egyetlen projekt részeit képezik, és
 a szerződések egyidejűleg, vagy egymást szorosan követően valósulnak meg.



Teljesítési fok

A tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a 
ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított — a számviteli 
politikában meghatározott módszer szerinti — arányát fejezi ki. (pl. 20 %)

Készültségi fok

A befejezetlen termelés vagy a befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke, amely a már 
elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához 
elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított — a számviteli politikában meghatározott módszer 
szerinti — arányát fejezi ki.

Ha a szerződéses elszámolási egység egyetlen terméket, szolgáltatást jelent, akkor a teljesítési fok és 
készültségi fok – a mérés időpontjában – azonos mértékű.



Árbevétel fogalmának változása
E módosítás azzal függ össze, hogy az árbevétel – főszabály szerint –

továbbra is a vevőnek a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján 
kiállított, elküldött, a vevő által elismert, elfogadott számlában, nyugtában, illetve – ha az eladó 
számla, nyugta kiállítására nem kötelezett – egyéb számviteli bizonylatban rögzített, vagy a 
pénzeszközben kapott – áfát nem tartalmazó – ellenértékkel egyező összeg.

Ehhez képest kell növelő vagy csökkentő tételként elszámolni az előzőeket.



Új árbevétel elszámolása 
A Mód tv. szerint az értékesítés nettó árbevételénél

a) növelő tételként kell elszámolni azt az összeget, amellyel a szerződés elszámolási egysége 
teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában számított összege (áfa nélkül) 
meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban elszámolt árbevételt,

Teljesítési fok arányában 
elszámolt összeg (ÁFA 

nélkül)
> elszámolt árbevétel



Új árbevétel elszámolása 
A Mód tv. szerint az értékesítés nettó árbevételénél

b) csökkentő tételként kell elszámolni azt az összeget, amellyel a szerződés elszámolási 
egységével kapcsolatban elszámolt árbevétel meghaladja a szerződés elszámolási egysége teljes 
szerződéses ellenértékének teljesítési fok arányában (áfa nélkül) számított összegét.

Teljesítési fok arányában 
elszámolt összeg (ÁFA 

nélkül)
< elszámolt árbevétel



Példa - Tervezőiroda
Egy tervezőiroda 20X1-ben azt vállalta, hogy elkészíti egy tőle független társaság új székhelyének
komplex, mindenre kiterjedő terveit. A terv létrehozása várhatóan 2 évet fog igénybe venni.

A szerződés rendelkezései szerint, amennyiben a szerződés megszűnne mielőtt az iroda
befejezné a munkát, akkor jogosult lesz az elvégzett munka arányában a díjra, leszámítva azt az
esetet, ha a tervezőiroda súlyos szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés.

A szerződéses fix ár 1 000 MFt + ÁFA. A tervek szerint a tervezőiroda szerződéses költsége 700
MFt lesz a projekttel összefüggésben.

20X1-ben végül 690 MFt + ÁFA költség merült fel a projekttel kapcsolatban és módosították a
teljes költségtervet 920 MFt-ra (+ ÁFA) egy jelentős tervezési pontatlanság miatt. 20X2-ben végül
a – módosított tervek szerint – 230 MFt + ÁFA költség merült fel. Ezzel a teljesítés megtörtét.



A szerződés szerint 20X1-ben a megrendelő 300 MFt + ÁFA összeget fizet meg, a munka további
részét a projekt végeztével rendezi majd (a fizetési feltételek megfelelnek az iparági
gyakorlatnak) A második részlet pénzügyi rendezésére 20X3-ban került sor.

Feladat:

Mutassa be, hogy milyen hatással van a szerződés a pénzügyi kimutatásokra 20X1-ben és
20X2-ben! (Amennyiben számviteli politikai döntéseket kell hoznia a feladat megoldása
közben, egyértelműen jelezze!)



Elsőként el kell dönteni, hogy a bevétel elszámolása során milyen módszert alkalmaz a 
gazdálkodó az előrehaladás értékelésére (pl. készültségi fok).  A példa információi miatt itt csak 
az input módszer jöhet szóba (más adat nincs), mégpedig a költségek figyelembe vételével.



20X1. évi számítások
A projekt nyereség, így a terhes szerződésekre vonatkozó szabályozás nem „játszik”. Az év végére 
már az akkor ismert adatok alapján kell meghatározni a végeredményt.

Előrehaladás (készültségi fokkal):  

Ennek megfelelően az elszámolandó bevétel (és profit) arány is ez.

Tervezett bevétel 1.000 MFt
Tervezett költség 700 MFt
Tervezett eredmény + 300 MFt

Módosítás uátn
Tervezett bevétel 1.000 MFt
Tervezett költség 920 MFt
Tervezett eredmény + 80 MFt

A projekt nyereséges



Vagyis:

Elszámolható bevétel (1 000 MFt * 75 %)   750 MFT

Felmerült tényleges költség 690 MFt

Könyvelés:

1. Kiszámlázásra került 300 MFt, amit a partner ki is fizetett:
T 311 Vevők    - K  911 Árbevétel 300 MFt
T 311 Vevők  - K  467  Fizetendő ÁFA 81 MFt

2. Arányos árbevétel elszámolása (750 MFt – 300 MFt)

T 391 Aktív időbeli elhatárolás  - K  911 Árbevétel 450 MFt

3. Ténylegesen felmerült költségek elszámolása

T    Költségek/eszközök  - K  Elszámolási betét/Szállító 690 MFt

T  466 Előzetesen felsz. ÁFA  - K Elsz. Betét /Szállító          186,3 MFt



Összefoglaló táblázat a pénzügyi kimutatásokra 
2011

MÉRLEG
Pénzeszközök …………. Saját tőke 60   .MFT

Vevők 381 MFt Szállító …….

Aktív időbeli elhatárolás 450   MFt ……._______________________________
Eszközök összesen    ………… Források összesen ……… MFt

Eredménykimutatás
Elszámolható bevétel 750 MFT

Felmerült tényleges költség 690 MFt

Adózás előtti eredény 60 MFt



20X2. évi számítások
Előrehaladás (készültségi fokkal):    100 % (elkészült a projekt)

Könyvelés:

1. Kiszámlázásra került 700 MFt, amit a partner ki is fizetett (1 000 – 300):
T 311 Vevők   - K  911 Árbevétel 700 MFt
T 311 Vevők  - K  467  Fizetendő ÁFA 189 MFt

2. Időbeli elhatárolás feloldása 

T 911 Árbevétel    - K 391 Aktív időbeli elhatárolás 450 MFt

3. Ténylegesen felmerült költségek elszámolása

T    Költségek/eszközök  - K  Elszámolási betét/Szállító 230  MFt

T  466 Előzetesen felsz. ÁFA  - K Elsz. Betét /Szállító          62,1 MFt



Összefoglaló táblázat a pénzügyi kimutatásokra 
2012

MÉRLEG
Pénzeszközök …………. Saját tőke 20   MFT

Vevők 1 270 MFt Szállító …….

Aktív időbeli elhatárolás 0   MFt ……._______________________________
Eszközök összesen    ………… Források összesen ……… MFt

Eredménykimutatás
Elszámolható bevétel 250 MFT

Felmerült tényleges költség 230 MFt

Adózás előtti eredény 80 MFt



Befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék

Változik a befejezetlen termelés, illetve a félkész termék, a késztermék értékének meghatározása, ha
a vállalkozás azt a norma szerinti közvetlen önköltség alapján határozza meg. Ez esetben az Szt. 62.
§ (2) bekezdésének módosított rendelkezése alapján a norma szerinti közvetlen önköltségből a
készültségi fokkal történő arányosítással lehet a bekerülési értéket meghatározni a korábbi
teljesítési fok alapján történő arányosítás helyett

Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén is a készültségi fok alapján lehet majd a saját
termelésű készlet

még várhatóan felmerülő költségekkel és
a kalkulált haszonnal csökkentett eladási árán történő értékelés esetén

a még várhatóan felmerülő költségeket arányosan meghatározni az Szt. 98. § b) pont szerint.



A módosítás előírja [az Szt. 28. § (3a) bekezdésben], hogy a szerződés elszámolási egységéhez 
kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, félkész vagy késztermék a 
kapcsolódó árbevétel elszámolásáig mutatható ki készletként.

A Mód tv. hatályon kívül helyezi az Szt. 62. § (3) bekezdését, amely a befejezetlen építési-
szerelési, illetve technológiai szerelési munka bekerülési értékének a kalkulációs egység összes 
elszámolt közvetlen költségéből a még el nem számolt összeg alapján történő meghatározását 
tartalmazta.



Időbeli elhatárolás
Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 32. § (8) bekezdése szerint] a szerződés
elszámolási egysége (áfa nélküli) teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési
fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási
egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó
árbevételt.

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni [az Szt. 44. § (7) bekezdés szerint] a szerződés
elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen
elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége
teljes szerződéses ellenértékének a mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított
összegét áfa nélkül.



Céltartalék
Az Szt. előírása szerint [41. § (1) bekezdés] céltartalékot az eddigiek mellett (a múltbeli, illetve a 
folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési 
kötelezettségek) képezni kell a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből 
várható veszteségre is, ha az a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennáll, de 
összege vagy esedékességének időpontja még bizonytalan, és arra a vállalkozó a szükséges 
fedezetet más módon nem biztosította.



Hátrányos szerződés

Ha a szerződésben vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó elkerülhetetlen költségek meghaladják a 
szerződés alapján várhatóan realizálható hasznokat.

Elkerülhetetlen költségek:

 a szerződés teljesítésének költsége,

 illetve a szerződésből való kilépéskor esetlegesen fizetendő 
ellentételezés összege

közül az alacsonyabb összeg.



Ilyen eset lehet, ha a szerződést fix áron kell teljesíteni, de a beszerzési árak, a költségek
növekedése miatt ez a későbbiekben várhatóan veszteséget fog okozni. A gazdálkodó dönthet,
hogy fenntartja a veszteséges szerződést, vagy viseli a szerződés felmondásából származó
jogkövetkezményeket. A két lehetőségnek eltérő pénzügyi következményei lehetnek. Az IFRS-ek
alapján a hátrányos szerződésekre céltartalékot kell képezni.

A számviteli törvény 2020. évtől behozza a hátrányos szerződés fogalmát. A Számv. Tv. szerint
szükséges az ilyen szerződésekre céltartalékot képezni? Ha igen, akkor a képzendő céltartalék
összegét a szerződés fenntartását vagy a felmondását feltételezve határozzák-e meg?

A gazdálkodó nem feltétlenül a kevésbé kedvezőtlenebb lehetőséget választja, hiszen a
döntésben egyéb üzleti szempontok is szerepet játszhatnak (például ügyfélkapcsolat, jó hírnév).
Ha a gazdálkodó döntése befolyásolja a fizetési kötelezettség összegét, akkor egyes vélekedések
szerint a legkisebb fizetési kötelezettséget eredményező döntést feltételezve kell számszerűsíteni
a céltartalékot



Példa – Fekete Tulipán

Fekete Tulipán üzleti évének fordulónapja 2016. december 31. A beszámoló összeállítása
kapcsán felmerült néhány kérdés, melyek a következők:

2016. december elején aláírtak egy szerződést Mimóza Kft-vel, amely értelmében a Társaság a
2017-es év során meghatározott mennyiséget szállít Mimózának. A megállapodás aláírását
követően kiderült, hogy árazási hibának köszönhetően veszteséges lesz. A kalkulált veszteség 30
MFt, de ha Fekete Tulipán felmondja a szerződést, akkor 40 MFt kötbért kell fizetnie.

Megoldás: A céltartalék összegét 30 MFt-ra kell megképezni.
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