
Számviteli változások, aktualizálások, alkalmazásuk 2020, illetve 2021 

évekre, valamint beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése 

tárgyi eszköz csoportonként 

Videókonferencia 
Stieberné Hörcsik Mária gyakorlati előadásában 

 

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 

01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások 

indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó 

gazdálkodóra vonatkozik.  

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események közül az előadás a beruházás, felújítás, 

karbantartás fogalmára, illetve az elkülönítés tárgyi eszköz csoportonként való meghatározására 

koncentrál. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, mely esetekben, miért fontos a 

gazdasági esemény pontos azonosítása, hogyan befolyásolja az adott üzleti év, illetve a későbbi 

üzleti évek vagyonának, eredményének alakulását. 

Ezen túlmenően foglalkozunk a bérelt ingatlanokon végzett beruházások, valamint a 

támogatásból megvalósuló beruházások számviteli elszámolási specialitásaival is.  

Az előadás hasznos információkkal szolgál nem csak a vállalkozási területen, hanem az 

államháztartási területen dolgozó szakemberek, érdeklődők számára is, kitér az államháztartási 

kormányrendelet fogalmi meghatározási különbségeire is. 

 

Részletes program: 

A számviteli törvény 2020 évi változása, a legfontosabb tudnivalók a vállalkozások számára 

- Változnak a tőketartalék könyvelésének szabályai 

- Osztalék miatti kötelezettség elengedés megváltozott számviteli elszámolása, hatása a 

társasági adóalapra 

- Új nettósítási szabályok 

- Átalakulás miatti tartalékolás 

- Tőzsdei cégek és a konszolidált éves beszámoló közzétételi határidő változása 

- Létszám fogalma 

- Átalakulás miatti részesedés elszámolás 

Tárgyi eszközök számviteli elszámolása 

➢ Tárgyi eszközök fogalma 

• Bekerülési érték részét képező tételek 

• Bekerülési érték további elemei 

 Kiemelve azokat a tételeket, melyek a vállalkozás döntése alapján képezik a  

bekerülési érték részét, vagy költségként ráfordításként időbeli elhatárolással 

számolandók el. 

o Bekerülési értéket csökkentő tételek 

o Bekerülési értéknek nem része 

o Ingatlanok bekerülési értékének speciális szabályai 

o Bekerülési érték könyvelése a számviteli törvény szerint 

• Választható értékcsökkenési leírási módok. 

➢ Beruházás fogalma a számviteli törvény szerint. 

 Kapcsolódóan: az egyedi önálló tárgyi eszköz meghatározása 

➢ Felújítás fogalma a számviteli törvény szerint 

 Ezen belül kiemelten az immateriális javak felújításának értelmezése 

➢ Beruházás és felújítás fogalma az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 

szerint 

➢ Karbantartás fogalma 

➢ Üzemkörön kívüli ingatlanok fogalma, számviteli elszámolási szabályai 

Általános számviteli szabályok valamennyi tárgyi eszköz csoportra vonatkozóan beruházás és 

felújítás elszámolására vonatkozóan 



A beruházás, a felújítás, a karbantartás elkülönítésének esetei főbb eszköz csoportonként: 

➢ Földterület, telek, telkesítés eszköz csoport fogalma 

  Beruházás, felújítás, karbantartás értelmezése földterület, telek, telkesítés esetében 

➢ Épületek fogalma 

o Épületek beruházásai 

- Épületek mennyiségi növekedéssel járó épületberuházásai (önálló tételek) 

- Épületek mennyiségi növekedéssel nem járó épületberuházásai (ráaktiválandó 

tételek) 

o Épület felújítása 

o Épület karbantartás 

o Példák épületeknél: beruházás, felújítás, karbantartás? 

o Lebontott-újraépített épület példa 

➢ Építmény fogalma 

o Mennyiségi növekedéssel járó építményberuházás (önálló tétel) 

o Mennyiségi növekedéssel nem járó építményberuházás (ráaktiválandó tételek) 

o Építmény karbantartás 

o Példák építményeknél: beruházás, felújítás, karbantartás? 

➢ Gépek, berendezések, járművek  

o Csoportosítása 

o Egyedi eszköznek való minősítése 

o Mennyiségi növekedéssel járó gépberuházás 

o Mennyiségi növekedéssel nem járó gépberuházás 

o Gépfelújítás, járműfelújítás 

o Gépkarbantartás, járműkarbantartás 

o Példák gépeknél, járműveknél: beruházás, felújítás, karbantartás? 

➢ Bérelt ingatlanon végzett beruházások, felújítások elszámolása 

o Bérelt ingatlanon végzett beruházások elszámolása határozott és határozatlan idejű 

szerződéseknél 

o Az elvégzett beruházások könyv szerinti érték kivezetési lehetőségei 

o Bérleti díjba beszámított idegen ingatlanon végzett beruházások 

➢ Támogatásból megvalósított beruházások számviteli elszámolása 

o Főkönyvi könyvelése, a rögzítés időpontjára vonatkozó számviteli szabály 

o Időbeli elhatárolási kötelezettség 

o Halasztott bevételként megjelenő támogatás feloldása 

o Fejlesztési célra kapott támogatás példa: ha a támogatás befolyt az eszköz üzembe 

helyezése előtt 

o Fejlesztési célra kapott támogatás példa: ha a támogatás az eszköz üzembe helyezése 

után folyt be 

o Több részletben kapott fejlesztési támogatás számviteli elszámolása 

o Több eszközre kapott fejlesztési támogatás számviteli elszámolása 

o Ráaktiválás kezelése feloldásnál 

o Előlegek kezelése 

Írásbeli konzultációs kérdések 

 

Előadó(k):  Stieberné Hörcsik Mária – okleveles közgazda, okleveles könyvvizsgáló, okleveles 

adótanácsadó, okleveles adószakértő 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  27.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 
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    37.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú (12 

hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

Tartalma: 280 perc videó anyag (három részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási 

segédanyag prezentáció. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

• Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

• a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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