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TÁJÉKOZTATÓ 
A 2019. évi maradványkorrekcióról 

 
 

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került a 678/2020. (XII. 28.) Korm. 
rendelet, amely módosította az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 
rendeletet (továbbiakban:Áhsz.). 
Az Áhsz. 2020. december 29-től hatályos új, 56/A. §-ának átmeneti rendelkezései alapján 
2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az államháztartás mindkét alrendszerében az 
államháztartási szervezetek számára, hogy a 2014. január 1-jén bevezetett új számvitel miatt 
elkészített és 2013. december 31-i hatállyal végrehajtott „rendező mérleg” adataival 
összefüggésben keletkezett „fiktív”, de az eddigi jogszabályi előírások alapján megfelelően 
nem helyesbíthető maradványokat rendezzék a számviteli nyilvántartásaikban.  
 
A jogszabály módosítása szinte valamennyi államháztartási szervezet maradvány-
elszámolását érinti, így a biatorbágyi önkormányzatot, a nemzetiségi önkormányzatot, a 
társulást és az irányításuk alá tartozó intézményeket is. 
 
Az Áhsz. előírásai alapján minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási 
szervezetnél meg kell vizsgálni, hogy a 2019. évben keletkezett költségvetési maradvány 
összege megegyezik-e a 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összegével. Amennyiben eltérés 
mutatkozik, azt a költségvetési maradvány korrekciójával meg kell szüntetni. A korrekció 
következtében a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő pozitív összegű 
maradvány kerül elszámolásra. 
 
További kötelezettség, hogy az elvégzett maradványkorrekcióról és a korrigált maradvány 
összegéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyről az irányító szervet legkésőbb 2021. január 
31-ig tájékoztatni szükséges, továbbá a jegyzőkönyvek egy példányát a Magyar 
Államkincstár részére is meg kell küldeni. 
 
Mivel a maradványkorrekciót a 2020. évi számviteli nyilvántartásokban kell elszámolni, az 
korrigált adatok a 2020. évi költségvetési beszámolóban és a 2020. évi zárszámadási 
rendeletben is meg fognak jelenni. 
 
Az előterjesztés mellékletét képez.7 db jegyzőkönyv. 
 
 

Biatorbágy, 2021. január 25. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 

 



 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (I….) határozata 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre 

való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, 

hogy a 2019. évi maradványkorrekciókról szóló tájékoztatót elfogadom. 
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