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 Változások a magyar számviteli szabályozásban! 

Meghatározó változásokat hozott a magyar számviteli 

szabályozásban a számviteli törvény 2016. január 1-jén 

hatályba lépett módosítása, amely az egyik legnagyobb 

mértékű változás a törvény kihirdetése óta. A változtatások 

mindenkire vonatkoznak, aki a magyar számviteli törvény 

szerint vezeti a könyveit, és jelentős hatással lesz majd a 

beszámoló készítésre, az ezt alátámasztó könyvvezetésre és 

a könyvvizsgálatra egyaránt. A módosításra tekintettel 

érdemes végiggondolni, hogy milyen szükséges 

változtatásokat kell megtenni a könyvelésben. 

 

A fontosabb változások közé tartozik többek között a 

beszámolónál az értékhatárok változása és az 

osztalékfizetéssel kapcsolatos elszámolások szabályainak 

módosulása (részletesen külön cikkben).  

 

 

A számviteli törvény 2016. évi változásai dióhéjban 

- Változnak az egyszerűsített éves és konszolidált beszámoló készítésére 

vonatkozó határértékek. Az egyszerűsített éves beszámolót készítők köre 

bővülhet, mivel a választásnál figyelembe vehető mutatók jelentősen növekedtek. 

- Megváltozik a mérleg- és eredménykimutatás formája. Új fogalomként megjelenik 

a jelentős tulajdoni részesedés (olyan 20 százalékot meghaladó részesedések, 

amelyek nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak), és az ezekhez kapcsolódó 

mérlegsorokat külön kell kimutatni (részesedések, kölcsönök, követelések). Az 

egyszerűsített éves beszámolóban ezeket az adatokat adott esetben a kiegészítő 

mellékletben szükséges bemutatni.  

- Megszűnik a rendkívüli eredmény kategória, a jelenleg itt kimutatott tételek az 

egyéb bevételek, ráfordítások, illetve a pénzügyi eredménybe közé tartoznak 

majd. 

- Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma 

csökken, ellenben konkrétan rögzíti a törvény a közzététel információtartalmát. 

Kibővül viszont a megemelkedett értékhatár alapján készülő éves beszámolók 

kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentés adattartalma. 

- Az üzleti vagy cégérték fogalma megváltozott, ez jelentős változásokat hozott az 

üzleti vagy cégérték számviteli kezelésében. 

- Megszűnik a mérleg szerinti eredmény kategóriája, ebből következően 

megváltozik a nyereségfelosztás rendszere. E döntés egyenes következménye 

az osztalékfizetés szabályainak módosítása is. 
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A könyvvizsgálatot érintően is voltak változások a számviteli törvényben. Egyik ilyen 

változás, a könyvvizsgálói jelentés tartalmának bővítése. A könyvvizsgálónak eddig 

is nyilatkoznia kellett arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e a 

beszámolóval, illetve a számviteli törvény, és más jogszabály vonatkozó előírásaival. 

Módosítás e tekintetben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra vonatkozóan 

történt, miszerint az ilyen gazdálkodó az üzleti jelentésben a vállalkozás 

fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának 

megértéséhez szükséges mértékben meghatározott információkat tartalmazó nem 

pénzügyi kimutatást tesz közzé. A könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgálónak 

nyilatkoznia kell arról, hogy az üzleti jelentés tartalmazza a nem pénzügyi kimutatást.   

További – 2016.04.01-ével beiktatott - változás a könyvvizsgálatban, hogy a 

könyvvizsgáló hatóköre nem terjedhet ki a vállalkozó jövőbeli életképességére és a 

legfőbb irányító (vezető) szerv, ügyvezető szerv tevékenységének hatékonyságára 

és eredményességére vonatkozó bizonyosság nyújtására. 

 

Iskolaszövetkezeti diákmunkát igénybe vevő 

partnereink figyelmébe ajánljuk! 

2016. szeptember 1-től jelentősen megváltozik az 

iskolaszövetkezeti diákmunka jogszabályi háttere. Ennek 

lényege, hogy ez az atipikus munkavégzés kikerül a Munka 

Törvénykönyve hatálya alól, az ugyanekkortól módosuló 

Szövetkezeti törvényben találhatók a foglalkoztatás feltételei. 

Az efféle diákmunkát igénybe vevő cégeket érintő lényeges 

változás, hogy a jövőben az iskolaszövetkezeti tag diákokat is 

megilleti egyfajta speciális szabály szerint számított „fizetett 

szabadság”, ami nem a jogviszony időtartamához – mint fő 

szabály – hanem ledolgozott időhöz kötött. 

Ez nyilvánvaló költségnövekedést jelent a diák kifizetéseket 

illetően, ami az iskolaszövetkezeti megbízókat is érinti, 

mégpedig jogszabályi alapon. További, igénybe vevőket érintő információ a 

munkaviszonyra vonatkozó munkaidő-pihenőidő szabályok közül jó néhányat 

továbbra is „munkaviszonyszerűen” kell betartani a munkahelyeken. Ilyen a 

munkaközi szünet (6 óra napi munkaidő felett 20 perc 9 óra napi munkaidő felett 

további 25 perc) és a napi pihenőidő minimális mértéke (11 óra). Ezen túl az új 

szabályok is védik a fiatal munkavállalókat, ahogy a munkaviszonyban: 18 év alatti 

iskolaszövetkezeti tag diák pl. nem dolgozhat napi 8 és heti 40 óránál többet, 

éjszakai munkavégzésük tiltott és hosszabb munkaközi szünet jár nekik. 

Egyéb változások is érintik az iskolaszövetkezeti diákmunkát, így javasoljuk tisztelt 

olvasóinknak, ha együttműködnek, együtt dolgoznak iskolaszövetkezet(ek)kel, 

tájékozódjanak a gyakorlati kérdéseket illetően.  

http://www.edutax.hu/
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Osztalék elszámolásának változása 2016. 
 

A számviteli törvény 2016-tól hatályos változásai közül az 

egyik lényeges az osztalék kifizetésével kapcsolatos 

szabályok változása.  Eddig az osztalék kimutatása minden 

esetben annak az évnek a beszámolójában történt, amely 

év eredményének felosztásáról született döntés. Ezzel 

szemben 2016-tól az osztalékfizetés tekintetében lényeges 

változás, hogy az osztalékról szóló döntés évében kell 

elszámolni a kapott és a fizetett osztalékot is, az új 

szabályok szerint első alkalommal 2017-ben. 

 

Fontos változás, hogy megszűnik a mérleg szerinti 

eredmény kategóriája a beszámolóban, ezzel az osztalék 

kifizetése és könyvelése megváltozik. Míg a korábbi 

években az osztalék a lezárt év eredménykimutatásában 

szerepelt, a 2016-tól érvényes új eredménykimutatás utolsó 

sora az adózott eredmény lesz. Ez a sor kerül át a mérlegbe a saját tőke elemei közé 

is. Azaz az osztalék nem kerül be a lezárt év könyvelésébe.  

 

Ez azt jelenti, hogy 2016-tól az osztalékról meghozott döntést nem lehet, illetve nem 

kell majd visszakönyvelni a 2016-os beszámolóba, tehát a 2017. január - május 

hónapokban elfogadott osztalék a döntés időpontjában, az új üzleti évben, jelen 

esetben 2017-ben kerül majd be a vállalkozás könyvelésébe. 

 

Az új szabály szerint az osztalékot (az osztalékfizetési korlát változatlan figyelése 

mellett) az eredménytartalékkal szemben kell közvetlenül könyvelni az arról szóló 

határozat napjával. Így tehát a következő év beszámolójának számai fogják 

tartalmazni ezt az adatot, mint az eredménytartalék csökkenése. 

 

Az osztalék forrása 2016-tól az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített 

szabad eredménytartalék lesz korrigálva a tárgyévben kapott (járó) osztalék 

összegével. Tehát a 2017-es üzleti évben a 2016-os adózott eredmény és a szabad 

eredménytartalék összege lehet a kivehető osztalék maximális értéke.  

 

Az osztalék forrását illetően két lényeges változás van. Az egyik ilyen változás, hogy 

a maximálisan kifizethető osztalék meghatározásánál új elemként jelenik meg, és 

növelő tételként figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem 

szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, kapott (járó) 

osztalék összegét.  A törvény indokolása szerint az osztalékfizetés korábbi 

rendszerének fenntartása érdekében indokolt lehetővé tenni a vállalkozások számára 

http://www.edutax.hu/
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a mérlegkészítésig kapott, elszámolt osztalék figyelembevételét az általuk fizethető 

osztalékalap meghatározásához. 

A másik változás a kifizethető osztalék mértékének meghatározásánál, hogy hogy a 

kifizetést korlátozza, ha vállalkozás eredménytartaléka negatív a fordulónapon. 2016-

tól a negatív eredménytartalékot csak az adózott eredmény és a tárgyévben kapott 

(járó) osztalék fedezheti, a tőketartalék nem. A korábbi szabályozás értelmében, ha 

volt tőketartalék, a számításnál figyelembe vehető volt a negatív eredménytartalék 

fedezeteként. 2016-tól ez már nem elegendő, még az üzleti év zárása előtt 

szükséges átvezetni a negatív eredménytartalék ellentételezésére. Ehhez azonban 

az is szükséges, hogy a tulajdonosok erről még a fordulónap előtt határozatot 

hozzanak. Ezért már az év végéhez közeledve célszerű megnézni a 

vállalkozásoknak, hogy a belső tőkeszerkezet lehetővé teszi-e az osztalék kifizetését, 

az eredménytartalék sort pedig – amennyiben az szükséges – érdemes a 

fordulónapot megelőzően rendezni.  

 

Az osztalékfizetési korlát levezetésében egyedüli változás az, hogy az értékelési 

tartalékot csak akkor kell figyelembe venni, ha pozitív előjelű. Az előző üzleti évi 

adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki 

osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal 

csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele (kifizetése) után sem 

csökken a jegyzett tőke összege alá. A saját tőke összegének meghatározásánál 

növelő tételként szintén figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban 

még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, kapott 

(járó) osztalék, részesedés összegét. 

 

A változásokat az osztalék előlegre is alkalmazni kell, azaz jelenleg is érvényes 

eljárási szabályok mellett ezek az ügyletek is akkor teljesíthetők, ha a 6 hónapnál 

nem régebbi elfogadott beszámolóban vagy a közbenső mérlegben az adózott 

eredménnyel kiegészített eredménytartalék – az osztalékfizetési korlát szabályai 

figyelembe vételével – arra fedezetet nyújt. 
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Aktuális pályázatok! 

Röviden összefoglaljuk, hogy melyek az aktuális pályázati 

lehetőségek, illetve bemutatjuk azokat, amelyek a 

közeljövőben megnyílnak. A pályázatok beadása során 

általában az alábbi elvárásoknak kell megfelelni: mikro, kis 

és középvállalkozás legyen a jelentkező, minimum egy 

lezárt, teljes üzleti évvel és minimum 1 fő alkalmazottal 

bírjon. A saját tőke nem lehet negatív. Természetesen 

minden kiírás tartalmazhat ezeken túli elvárásokat, 

feltételeket is, például gyakran korlátozzák a 

megpályázható összeget, mely nem lehet nagyobb, mint 

az előző, lezárt év árbevétele. 

 

Aktuális, beadható pályázatok:  

Pályázati azonosító Támogatott cselekvések 

Támogatás 

összege/Saját 

erő 

Beadás 

kezdete/ 

Egyéb 

információ 

Gyakornoki program 
pályakezdők 

támogatására 
GINOP-5.2.4-16 

 

 

 OKJ-s végzettségű, 25 év 
alatti gyakornok 
foglalkoztatásának bér és 
járulék költségei 

 9+4,5 hónap 

 Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése, infrastrukturális 
és ingatlan beruházás 

 Mentori költségek 

 
1 M Ft - 30 M Ft 

100%-os 
támogatottságú 

pályázat! 
 

 

 

2016.augusztus 

1-től 

Beadható 

 

Iparjog 

GINOP 2.1.3-15 

 Iparjogvédelmi, 
oltalomszerzési eljárások, 
szellemi vagyon értékelése 

1 M Ft – 6 M Ft 

100%-os 

támogatottság 

Beadható 

Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

versenyképességének 

növelése célú 

Hitelprogram 

GINOP-8.3.1-16 

 Beruházás, eszközbeszerzés, 
a benyújtott kölcsönigénylés 
alapján 

 http://www.mfbpont.hu/ 
 

 

min. 1 M Ft – 
max. 600 M Ft 
Önerő: 10 % 

Tehergépjármű: 

20% 

 

 

Igényelhető 

 

Innovációs voucher 

GINOP 2.1.4-2015 

 Innovációs tanácsadás, 
támogató szolgáltatások 
igénybevétele 

3 M Ft-20 M Ft 

50-75%-os 

támogatottság 

Beadható 

http://www.edutax.hu/
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Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

piaci megjelenésének 

támogatása 

GINOP 1.3.1-15 

 Külföldi kiállításon, vásáron 
való megjelenés támogatása 

 Piackutatás, szabadalmak 
megszerzése 

1,5 M Ft- 20 M 

Ft 
Beadható 

Társadalmi célú 

vállalkozások 

fejlesztése 

GINOP 5.1.3-16 

 Szolgáltatásfejlesztés, és 
auditálás 

 Foglalkoztatás 
Előzetes minősítés szükséges! 

6,5 M Ft -250 M 

Ft 

Előkészítési 

folyamatra 

lehet 

jelentkezni 

 

Várható, hamarosan nyíló pályázatok: 

GINOP Informatikai fejlesztési pályázatok. Vidéki telephelyeken, a helyi vállalkozások 

fejlesztését támogató Leader- pályázatok. GINOP 4.1.1 Energetikai korszerűsítési 

pályázat vállalkozásoknak, kombinált hiteles pályázat, GINOP1.2.3 Beruházás, 

eszközbeszerzés kombinált hiteles pályázat. 

Érdemes előkészülni, például, az építési beruházást megterveztetni, költségvetést 

készíteni 

Az EDUTAX Kft. pályázati kérdésekben gyakorta fordul az S Projekt szakemberéhez, 

aki mindig felkészült és naprakész az aktualitások tekintetében, így nyugodt szívvel 

ajánljuk szolgáltatásaikat partnereinknek.  

S Projekt – Farkasné Szakály Klára 

info@sikeresprojekt.hu 

+36 30 301 1958; +36 30 409 2438 
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