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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
86/2006. (IV. 12.) Korm.

rendelete

a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 42.  §-ában ka pott
fel ha tal ma zás alap ján és fi gye lem mel a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 46.  §-ának (8) be kez dé -
sé ben, va la mint 118.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra,
a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

A hall ga tói hi tel rend szer cél ja, hogy min den fia tal szá -
má ra esélyt te remt sen a fel sõ ok ta tás ban való rész vé tel re,
füg get le nül az egyén, il let ve csa lád ja anya gi te her vi se lõ
ké pes sé gé tõl, va la mint, hogy a Kor mány hosszú tá von biz -
to sít sa az ál ta lá no san hoz zá fér he tõ, tö me ges és mi nõ sé gi
fel sõ ok ta tás fenn tart ha tó sá gá nak fel té te le it a ma gyar gaz -
da ság fej lesz té se ér de ké ben. E cé lok hosszú tá von is biz -
ton sá gos és költ ség ha té kony meg va ló sí tá sa ér de ké ben, va -
la mint a di ák hi tel rend szer mé re tei, tár sa dal mi, gaz da sá gi
és költ ség ve té si ki ha tá sai  miatt, a Kor mány a hall ga tói
 hitelrendszert a meg fe le lõ ál la mi in téz mé nyek és ál la mi
tu laj do nú szer ve ze tek be vo ná sá val, va la mint a Di ák hi tel
Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb -
biak ban: Di ák hi tel Köz pont) és ezen szer ve ze tek kö zöt ti
szo ros együtt mû kö dés elõ se gí té sé vel kí ván ja lét re hoz ni és 
mû köd tet ni, be le ért ve an nak for rás te rem té si, hiteligény -
lési, fo lyó sí tá si és tör lesz tés sel kap cso la tos fo lya ma ta it.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) elõ tör lesz tés: a tel je sí té si ha tár idõ elõtt az elõ tör -

lesz té si cél meg je lö lé sé vel tör té nõ, bank i át uta lás út ján tel -
je sí tett olyan be fi ze tés, amely a hi tel fel ve võ tar to zá sát
csök ken ti,

b) Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben mû kö dõ fel sõ ok ta tá si 
in téz mény (a továb biak ban: EGT fel sõ ok ta tá si in téz -
mény): az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló egyez mény -
ben ré szes tag ál la mok ban ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si
in téz mény a c) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel,

c) fel sõ ok ta tá si in téz mény: a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Fot.) 1. szá -
mú mel lék le té ben fel so rolt in téz mény és a fel sõ fo kú szak -
kép zést foly ta tó szak kö zép is ko la,

d) hall ga tói hi tel: a Di ák hi tel Köz pont és a hi tel fel ve võ 
kö zöt ti köl csön szer zõ dés alap ján az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek sze rint nyúj tott pénz köl csön,

e) hi tel fel ve võ: az a 3.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve a
21.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély, aki hall ga -
tói hi telt vesz fel vagy ko ráb ban hall ga tói hi telt vett fel, és
tar to zá sát tör lesz ti,

f) hi tel fu tam ide je: a hall ga tói hi tel elsõ fo lyó sí tá sá nak
nap já tól szá mí tott, a köl csön és ka ma ta vissza fi ze té sé ig
tar tó idõ tar tam,

g) jo go sult sá gi idõ: ta nul má nyi fél évek ben meg ha tá ro -
zott és ta nul má nyi hó na pok ban szá mí tott, a hall ga tói hi tel
igény be vé te lé re le he tõ sé get biz to sí tó ma xi má lis idõ szak,

h) költ ség té rí té ses kép zés: a fel sõ ok ta tá si in téz mény
 által in dí tott olyan kép zés, amely nek költ sé ge it a hall ga tó
vi se li,

i) Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont
(a továb biak ban: MEIK): a kül föl di bi zo nyít vá nyok és
 oklevelek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény alap ján
a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé re hi va -
tott szak ér tõ szer ve zet,

j) mi ni mál bér: kü lön kor mány ren de let ben a tel jes
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re meg -
állapított sze mé lyi alap bér leg ki sebb össze ge, a tel jes
mun ka idõ tel je sí té se és ha vi bér al kal ma zá sa ese tén,

k) ne gyed év: há rom, egy mást kö ve tõ tel jes nap tá ri
 hónapot ma gá ban fog la ló idõ szak,

l) tan év: az adott nap tá ri év szep tem ber 1-jé tõl a kö vet -
ke zõ nap tá ri év jú ni us 30-áig ter je dõ idõ sza ka,

m) ta nul má nyi fél év: az adott nap tá ri év szep tem ber
1-jé tõl a kö vet ke zõ nap tá ri év ja nu ár 31-éig ter je dõ, il le tõ -
leg az adott nap tá ri év feb ru ár 1-jé tõl jú ni us 30-áig ter je dõ
kép zé si idõ szak,

n) ta nul má nyi hó nap: a ta nul má nyi fél éven be lü li nap -
tá ri hó nap,

o) tör lesz té si kö te le zett ség: a hi tel fel ve võ nek a tör lesz -
tõ rész let ha tár idõ ben tör té nõ meg fi ze té sé re vo nat ko zó
 kötelezettsége,

p) tör lesz tõ rész let: az e ren de let alap ján meg ha tá ro zott, 
a hi tel fel ve võ ál tal a Di ák hi tel Köz pont nak a tör lesz té si
kö te le zett ség kez de tét köve tõen, havi rend sze res ség gel
 fizetendõ összeg,

q) rész ta nul má nyok foly ta tá sa: ha a hall ga tó kül föl di
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ven dég hall ga tói jog vi szony
ke re té ben foly tat ta nul má nyo kat és sze rez kre di tet.

A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3.  §

(1) Hall ga tói hi tel re a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek kel – egyé ni hi tel bí rá lat és koc ká zat ér té ke lés nél -
kül – jo go sult:
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a) a ma gyar ál lam pol gár, a me ne kült ként el is mert, va -
la mint a le te le pe dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel ren -
del ke zõ sze mély, to váb bá

b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Egyez mény -
ben ré szes más tag ál lam ál lam pol gá ra, ha a kül föl di ek be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör -
vény 26.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá -
ro zott jog cí men ren del ke zik EGT tar tóz ko dá si en ge -
déllyel.

(2) A hi tel fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga tó, ta nu ló
(a továb biak ban: hall ga tó)

a) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – ál la mi lag tá mo ga tott,
il le tõ leg költ ség té rí té ses kép zés ben, a Fot. ál tal meg ha tá -
ro zott kép zé si for mák ban, il let ve szint en – ér vé nyes hall -
ga tói, ta nu lói jog vi szonnyal (a továb biak ban: hall ga tói
jog vi szonnyal) ren del kez zen,

b) la kó he lyét kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ba be je len -
tet te, és

c) ta nul má nyai foly ta tá sa cél já ból a kép zé si idõ szak ra
be je lent ke zett, va la mint

d) a hi tel igény lé se kor nincs ér vé nyes hall ga tói köl -
csön szer zõ dé se a Di ák hi tel Köz pont tal.

(3) Nem jo go sult hall ga tói hi tel re az, aki nek ko ráb ban
kö tött köl csön szer zõ dé se meg szûnt és hall ga tói hiteltar -
tozása van.

4.  §

(1) A hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go -
sult sá gi fel té te lek nek meg fe le lõ hall ga tó ra vo nat ko zó jo -
go sult sá gi idõ – a (4) be kez dés ben fog lalt el té rés hi á nyá -
ban – tíz ta nul má nyi fél év, fél éven ként öt ta nul má nyi hó -
nap. Ab ban az eset ben, ha a hall ga tó egy sé ges, osz tat lan
kép zés ben vesz részt és a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek sze rint 
a kép zé si idõ meg ha lad ja a tíz ta nul má nyi fé lé vet, a hi tel -
fel ve võ jo go sult sá gi ide je meg egye zik a kép zé si idõ vel, de 
nem ha lad hat ja meg a ti zen négy ta nul má nyi fé lé vet. A
hall ga tó jo go sult sá gi ide je a hall ga tói hi tel igénybevéte -
lével érin tett ta nul má nyi hó na pok szá má val csök ken.

(2) Az egyes ta nul má nyi fél évek re igény be ve he tõ hall -
ga tói hi tel mind ad dig nem fo lyó sít ha tó a hi tel fel ve võ
 részére, amíg a hi tel fel ve võ nek le járt hall ga tói hi tel tar to -
zá sa áll fenn a Di ák hi tel Köz pont tal szem ben.

(3) A hall ga tó nem ré sze sül het hall ga tói hi tel fo lyó sí tá -
sá ban a 40. élet éve be töl té sé nek idõ pont ját so ron kö ve tõ
ta nul má nyi fél év tõl.

(4) A Di ák hi tel Köz pont az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jo go sult sá gi idõt a hall ga tói hi tel rend szer sta bi li tá sá -
nak ve szé lyez te té se nél kül a 6.  §-ban fog lalt szak ér tõi
 felülvizsgálatok és szá mí tá sok ala pul vé te lé vel meg vál toz -
tat hat ja, azon ban az egyes hi tel fel ve võk re az (1) be kez dé -

sé ben meg ha tá ro zott idõ nél ala cso nyabb mér ték ben nem
ál la pít hat ja meg.

(5) A hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo nat ko zó (4) be -
kez dés sze rint meg vál to zott jo go sult sá gi idõt a Di ák hi tel
Köz pont kö te les üz let sza bály za tá ban rög zí te ni, va la mint
– a ta nul má nyi fél év meg kez dé se elõtt leg alább 7 nap pal –
két or szá gos na pi lap ban, hon lap ján, va la mint hir det mény -
ként a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben köz zé ten ni.

5.  §

(1) A 2006/2007. tan év tõl a fel ve he tõ hall ga tói hi tel leg -
na gyobb össze ge az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
vevõ hall ga tók szá má ra havi 30 000 Ft, a költ ség té rí té ses
kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá má ra havi 40 000 Ft.

(2) A Di ák hi tel Köz pont az egyes tan évek re fel ve he tõ
hall ga tói hi te lek mi ni má lis és ma xi má lis össze gét, il le tõ -
leg a köz tes össze ge ket kö te les – a ta nul má nyi fél év meg -
kez dé se elõtt leg alább 7 nap pal – két or szá gos na pi lap ban,
hon lap ján, va la mint hir det mény ként a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben köz zé ten ni.

(3) A hall ga tói hi telt a hi tel fel ve võ – vá lasz tá sa sze rint – 
ha von ta rész le tek ben vagy ta nul má nyi fél éven ként egy
összeg ben ve he ti fel.

(4) A hi tel fel ve võk ál ta lá nos ka mat tá mo ga tás ban nem
ré sze sül nek, azon ban e ren de let 18–19.  §-ai ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben és fel té te lek mel lett cél zott ka mat tá mo ga -
tás ban vagy tar to zás el en ge dés ben ré sze sül het nek.

A hallgatói hitel kamatának meghatározása

6.  §

(1) A hall ga tók nak nyúj tott hi tel vál to zó ka ma to zá sú.
A ka mat láb a kö vet ke zõ ele mek – szá za lé kos mér ték ben
ki fe je zett – ér té ké bõl áll:

a) a hall ga tói hi tel rend szer fi nan szí ro zá sa ér de ké ben
be vont for rá sok ka mat és ka mat jel le gû, va la mint egyéb já -
ru lé kos költ sé ge it figye lembe vevõ – a so ron kö vet ke zõ
nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ nap tá ri fél év elsõ és utol só nap -
tári nap ja kö zöt ti idõ szak ra szá mí tott – sú lyo zott, át la gos
for rás költ ség,

b) a hall ga tók egy sé ges koc ká zat kö zös sé gé nek tör lesz -
tés nem tel je sí té sét fe de zõ koc ká za ti pré mi um,

c) a hall ga tói hi tel rend szer mû kö dé si költ sé gét fe de zõ
pré mi um.

(2) A ka mat szá mí tás mód ját a Di ák hi tel Köz pont az üz -
let sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) A hall ga tói hi tel ak tu á lis ka ma tát a Di ák hi tel Köz -
pont fél éves ka mat pe ri ó dus ban ál la pít ja meg és an nak
mér té két min den nap tá ri fél év elsõ nap já tól al kal maz za. A
Di ák hi tel Köz pont kö te les a hall ga tói hi tel ka ma tá nak
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mér té két min den nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ 7 nap pal két
 országos na pi lap ban, hon lap ján, va la mint hir det mény ként
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben köz zé ten ni.

(4) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel ka ma tá nak
meg ál la pí tá sa kor figye lembe ve en dõ koc ká za ti pré mi um
vál to zá sát min den év má jus 31-éig ak tu á ri us sal fe lül vizs -
gál tat ja. Az ak tu á ri us ál tal meg ál la pí tott koc ká za ti pré -
mium mér té ket a Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel so ron
kö vet ke zõ két fél évi ka ma tá nak meg ha tá ro zá sa kor figye -
lembe ve szi.

(5) A Di ák hi tel Köz pont a mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mér té két a Tár sa ság könyv vizs gá la tát vég zõ
könyv vizs gá ló val – az éves be szá mo ló könyv vizs gá la tá -
val egy ide jû leg – éven te fe lül vizs gál tat ni kö te les. A fe lül -
vizs gá lat ered mé nyét a Di ák hi tel Köz pont a kö vet ke zõ fél -
évek hall ga tói hi tel ka ma tá nak meg ál la pí tá sá hoz figye -
lembe ve he ti, azon ban a mû kö dé si ka mat elem mér té két a
27.  § (2) be kez dés ben fog lal tak nál ala cso nyab ban nem
 állapíthatja meg.

(6) A Di ák hi tel Köz pont a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt
fe lül vizs gá la tok ered mé nye ként a hall ga tói hi tel ka ma tát a
jö võ re néz ve meg vál toz tat hat ja, azon ban a ka mat mér té ken 
be lül a koc ká za ti pré mi um és a mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um együt tes össze gét 4,5%-nál ma ga sabb ra nem
 növelheti.

(7) A ka mat szá mí tás kez dõ nap ja a hall ga tói hi tel fo lyó -
sí tá sá nak elsõ nap ja.

(8) A tárgy év ben meg nem fi ze tett ka mat tõ ké sí té sé re
éven te de cem ber 31-ei ér ték nap pal ke rül sor. A tõ ké sí tés re 
ke rü lõ ka mat összeg szá mí tá sa napi ka mat szá mí tás sal tör -
té nik. A napi ka mat az adott na pon fenn ál ló, a be fi ze té sek -
kel mó do sí tott tõ ke tar to zás ál lo mány ra szá mí tott egy nap -
ra ve tí tett ka mat össze gé vel azo nos.

A kölcsönszerzõdések

7.  §

A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel fel vé te lé rõl a Di ák hi tel
Köz pont tal ha tá ro zat lan idõ re  szóló köl csön szer zõ dés ben
ál la po dik meg.

8.  §

A Di ák hi tel Köz pont üz let sza bály za tá ban kö te les a
hall ga tói hi tel nyúj tá sá nak az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te -
le it meg ha tá roz ni úgy, hogy az leg alább a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:

a) a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak mér té ke és gya ko ri -
sá ga,

b) a hall ga tói hi tel ka ma to zá sa és a ka mat ki szá mí tá sá -
nak mód ja,

c) a hall ga tói hi tel igény be vé te lé nek, tör lesz té sé nek és
elõ tör lesz té sé nek fel té te lei,

d) a cél zott ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek és a tar -
to zás el en ge dé sé nek fel té te lei,

e) a Di ák hi tel Köz pont ál tal a hi tel fel ve võ ké rel me
alap ján nyúj tott kü lön szol gál ta tá sok dí jai és a hitelfel vevõ 
nem szer zõ dés sze rû ma ga tar tá sa  miatt a Di ák hi tel Köz -
pont ál tal kü lön fel szá mít ha tó költ ség té rí té sek,

f) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ese tei és jogkövetkez -
ményei.

9.  §

A Di ák hi tel Köz pont, a fel sõ ok ta tá si in téz mény és az
Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nyil ván tar tá -
sá ban sze rep lõ, a Fot. 2. szá mú mel lék le té ben „A hall ga -
tók ada tai” ré szé nek 1. ba), bb), bc), bk) pont jai sze rin ti
sze mé lyes és kép zé si ada ta it, va la mint a tar tóz ko dás ra
 jogosító ok irat ér vé nyes sé gi ide jét a hall ga tó nak a köl -
csön szer zõ dés ke re té ben meg adott hoz zá já ru lá sa alap ján,
a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá val, jog sze rû igény be vé te lé vel
és tör lesz té sé vel kap cso lat ban ke ze li, va la mint tör vény ben 
és az e ren de let 16.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 18.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 19.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek nek a di ák hi tel rend szer mû köd te té sé -
nek cél já ra te kin tet tel to váb bít ja az adat vé del mi tör vény
vo nat ko zó ren del ke zé se i nek be tar tá sá val.

10.  §

(1) A hi tel fel ve võ kö te les a 9.  §-ban, va la mint a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kéz be sí té si meg ha tal ma zott ada -
ta i ban be kö vet ke zett min den vál to zást, an nak be kö vet ke -
zé sé tõl szá mí tott 14 na pon be lül a Di ák hi tel Köz pont nak
be je len te ni.

(2) A hi tel fel ve võ, amennyi ben Ma gyar or szág te rü le tét
elõ re lát ha tó lag leg alább két hó na pot meg ha la dó idõ tar -
tam ra el hagy ja, vagy el hagy ta, – a Di ák hi tel Köz pont tá jé -
koz ta tá si és ér te sí té si kö te le zett sé gé nek tel je sít he tõ sé ge
ér de ké ben – kö te les gon dos kod ni a pos tai kül de mé nyek
át vé te lé re jo go sult, bel föl di la kó hellyel ren del ke zõ kéz be -
sí té si meg ha tal ma zott ról.

(3) A kéz be sí té si meg ha tal ma zott sze mély azo no sí tó
ada ta it és lak cí mét a hi tel fel ve võ leg ké sõbb a kül föl di tar -
tóz ko dá sa meg kez dé sé nek idõ pont ját kö ve tõ 45. na pig kö -
te les a Di ák hi tel Köz pont szá má ra be je len te ni. A kéz be sí -
té si meg ha tal ma zott nak írás ban kell nyi lat koz nia a meg ha -
tal ma zás el fo ga dá sá ról.

(4) A Di ák hi tel Köz pont ál tal a kéz be sí té si meg ha tal ma -
zott ré szé re kül dött pos tai kül de mé nyek a hi tel fel ve võ jog -
ha tá lyos ér te sí té sé nek mi nõ sül nek.
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A hallgatói hitel igénylése

11.  §

(1) Ha a hall ga tó több fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel áll
egy idõ ben hall ga tói jog vi szony ban, hi tel igény lé sét csak
az egyik ál ta la vá lasz tott in téz ménnyel fenn ál ló jog vi -
szony alap ján kez de mé nyez he ti.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te les meg ha tá roz ni a
hall ga tói hi tel lel kap cso la tos hall ga tói tá jé koz ta tás mód -
ját, a hall ga tói hi tel lel fog lal ko zó szer ve ze ti egy ség meg je -
lö lé sét, a hi tel igény lés sel és a hall ga tói jog vi szony iga zo -
lás sal össze füg gõ fel ada tok el vég zé sét.

(3) A hi tel fel ve võ a ta nul má nyi fél év so rán a tárgy év
de cem ber 15-éig, il le tõ leg a tárgy év má jus 15-éig kez de -
mé nyez he ti a hall ga tói hi tel fel vé te lét, a hi tel igény lé sé hez 
szük sé ges ma gyar nyel vû do ku men tu mok ki töl té sé vel. A
köl csön szer zõ dés nyom tat vá nya i nak hoz zá fé ré si he lye it a
Di ák hi tel Köz pont kö te les köz le mény ben meg hir det ni,
 valamint a nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gét hon lap ján biz to -
sí ta ni.

(4) A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel igény be vé te lé re vo -
nat ko zó, ma gyar nyel vû köl csön szer zõ dést a Di ák hi tel
Köz pont üz let sza bály za tá ban fog lalt ren del ke zé sek sze -
rint kö te les ki töl te ni és el jut tat ni – a szer zõ dés ben sze rep lõ 
ada tok ala ki és for mai el len õr zé sét köve tõen – Di ák hi tel
Köz pont ré szé re.

12.  §

(1) A hi tel fel ve võ az ak tu á lis ka mat mér ték is me re té ben
szep tem ber 30-áig, il le tõ leg feb ru ár 28-áig dönt het az
 igényelt hi tel összeg mér té ké nek meg vál toz ta tá sá ról.
Amennyi ben a hi tel fel ve võ nem nyi lat ko zik, a hall ga tó és
a Di ák hi tel Köz pont kö zöt ti meg ál la po dás alap ján a Di ák -
hi tel Köz pont vál to zat lan fel té te lek kel fo lyó sít ja ré szé re a
hall ga tói hi telt, ha a fo lyó sí tás egyéb fel té te lei fenn áll nak.
Ez eset ben a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá ra a 13.  § (3)–(5) be -
kez dé se i ben meg ha tá ro zott el len õr zést köve tõen ke rül sor.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel össze -
gét, igény be vé te lé nek gya ko ri sá gát mó do sí ta ni kí ván ja,
mó do sí tá si ké rel mét a Di ák hi tel Köz pont üz let sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben kell el jut tat nia
a Di ák hi tel Köz pont ré szé re.

A hallgatói hitel folyósítása

13.  §

(1) A hall ga tói hi telt a fo lyó sí tás idõ sza ká ban ha von ta
rész le tek ben, vagy ta nul má nyi fél éven ként egy összeg ben
az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint bo csát ja a
Di ák hi tel Köz pont a hi tel fel ve võ ren del ke zé sé re. Az adott

ta nul má nyi fél év ben a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak leg ko -
ráb bi idõ pont ja a ta nul má nyi fél év má so dik ta nul má nyi
hó nap já nak 15. nap ja.

(2) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sát
bank i uta lás sal fo rint ban a hi tel fel ve võ bár mely Ma gyar -
or szá gon be jegy zett hi tel in té zet nél ve ze tett szám lá já ra tel -
je sí ti.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói hi tel jog sze rû
fo lyó sí tá sa ér de ké ben a hi tel fel ve võk hall ga tói jog vi szo -
nyá val kap cso la tos ada to kat a Di ák hi tel Köz pont szá má ra
adja meg. A Di ák hi tel Köz pont min den ta nul má nyi hó nap -
ban elekt ro ni kus adat hor do zó meg kül dé se vagy köz vet len
elekt ro ni kus kap cso lat út ján meg ke re si a fel sõ ok ta tá si
 intézményt an nak ér de ké ben, hogy a hall ga tói hi tel fo lyó -
sí tá sá ra jo go sult hi tel fel ve võk hall ga tói jog vi szo nya fenn -
ál lá sá ra és kép zé sé re vo nat ko zó ada to kat be sze rez ze. A
fel sõ ok ta tá si in téz mény a Di ák hi tel Köz pont ál tal meg kül -
dött ada to kat kö te les a nyil ván tar tá sá ban tá rolt ada tok kal
össze vet ni, el len õriz ni és en nek ered mé nyé rõl a Di ák hi tel
Köz pon tot elekt ro ni kus adat hor do zó meg kül dé se vagy
köz vet len elekt ro ni kus kap cso lat út ján tá jé koz tat ni.

(4) A Di ák hi tel Köz pont és a fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö zött egyez te ten dõ ada tok: a hall ga tó sze mé lyes ada tai;
ta nul má nyok foly ta tá sa cél já ból a hall ga tó kép zé si idõ -
szak ra tör té nõ be je lent ke zé sé nek té nye; a hall ga tói jog vi -
szony fenn ál lá sá nak, szü ne te lé sé nek, meg szû né sé nek
 ténye; a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés fi nan szí ro zá sá nak
tí pu sa. A Di ák hi tel Köz pont és a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek kö zöt ti együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya it kü lön
meg ál la po dás tar tal maz za.

(5) A hall ga tói hi tel jog sze rû fo lyó sí tá sá nak és igény be -
vé te lé nek ér de ké ben a Di ák hi tel Köz pont az Or szá gos Fel -
sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nyil ván tar tá sá ból a hall -
ga tói hi tel fo lyó sí tá sát ké rel me zõ hall ga tó ról ada to kat sze -
rez het be. Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pont a Di ák hi tel Köz pont meg ke re sé sé re ada tot szol gál tat
a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá sá nak, szü ne te lé -
sé nek, meg szû né sé nek, ta nul má nyok foly ta tá sa cél já ból
kép zé si idõ szak ra tör té nõ be je lent ke zé sé nek té nyé rõl,
 valamint a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés fi nan szí ro zá sá -
nak tí pu sá ról.

(6) A Di ák hi tel Köz pont a hi tel fel ve võ hall ga tói hi tel
fo lyó sí tá sá ra tör té nõ jo go sult sá gá nak – (3) vagy (5) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti – el len õr zé sét köve tõen az üz let -
sza bály za tá ban rög zí tett fel té te lek sze rint, vissza me nõ le -
ge sen a ta nul má nyi fél év kez de té re meg kez di, il le tõ leg
foly tat ja a hall ga tói hi tel össze gek fo lyó sí tá sát.

(7) A hi tel fel ve võ a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak szü ne -
tel te té sét a Di ák hi tel Köz pont tól bár mi kor írás ban kér he ti.
Ez eset ben a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sát a Di ák hi tel Köz -
pont a hi tel fel ve võ ál tal meg je lölt idõ pont tól, vagy a ké re -
lem be ér ke zé sé nek idõ pont já ra esõ ta nul má nyi hó nap tól
szü ne tel te ti, ki vé ve, ha a ké re lem ben meg je lölt idõ pont,
vagy a ké re lem be ér ke zé se az adott havi fo lyó sí tá si ha tár -
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na pot leg alább öt mun ka nap pal nem elõ zi meg. Ezek ben
az ese tek ben a Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel fo lyó sí -
tá sát a so ron kö vet ke zõ ta nul má nyi hó nap tól szü ne tel te ti.
A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sa a hi tel fel ve võ ál tal a ké rel mé -
ben meg je lölt idõ pon tig, vagy idõ pont meg je lö lés nél kü li
ké re lem ese tén a fo lyó sí tás új ra in dí tá sá ra vo nat ko zó ké re -
lem Di ák hi tel Köz pont hoz tör té nõ be ér ke zé sé ig szü ne tel.

(8) A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sá nak új ra in dí tá sát – ha
 annak egyéb fel té te lei fenn áll nak – a Di ák hi tel Köz pont a
kö vet ke zõk sze rint tel je sí ti a hi tel fel ve võ ré szé re; ha a ké -
re lem a ta nul má nyi hó nap 15-éig a Di ák hi tel Köz pont hoz
meg ér ke zik, az azt kö ve tõ ta nul má nyi hó nap ban, ha a ké -
re lem a ta nul má nyi hó nap 15-ét köve tõen ér ke zik meg a
Di ák hi tel Köz pont hoz, az azt kö ve tõ má so dik ta nul má nyi
hó nap ban.

A hallgatói hitel törlesztése

14.  §

(1) A hall ga tói hi tel tör lesz té sé re és be haj tá sá ra az adó -
zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Art.) és e ren de let ben meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek az irány adó ak. A tör lesz té si kö te le zett ség kez de te – a
23.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – a hall ga tói
jog vi szony meg szû né sé nek, leg ké sõbb azon ban a 40. élet -
év be töl té sé nek idõ pont ját kö ve tõ má so dik ne gyed év elsõ
nap ja.

(2) A hall ga tói hi tel tör lesz tõ rész le té nek alap ja – a
(3) be kez dés ben sza bá lyo zott ese tet ki vé ve – a tárgy évet
meg elõ zõ má so dik év ben:

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rin ti
össze vont adó alap ba tar to zó és kü lön adó zó, a ma gán sze -
mély adó be val lá sá ban be val lott, vagy az adó be val lást
 helyettesítõ el szá mo lás ban, az adó ha tó ság adat szol gál ta -
tás alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá sa so rán el szá molt éves
jö ve del me, ki vé ve a va gyon át ru há zás ból szár ma zó jö ve -
del met és a vál lal ko zói adó ala pot;

b) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi
XLIII. tör vény sze rin ti, az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó
alap já ul szol gá ló be vé tel;

c) az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról
 szóló 2005. évi CXX. tör vény sze rin ti, az egy sze rû sí tett
köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol gá ló be vé tel.

(3) A tör lesz tés re kö te le zett hi tel fel ve võ a tör lesz tés be -
áll tá nak évé ben és az azt kö ve tõ év ben a tör lesz té si kö te le -
zett ség be áll ta évét, il let ve az azt kö ve tõ évet meg elõ zõ év
ok tó ber 31. nap ján ér vé nyes mi ni mál bér ti zen két sze res
össze ge után kö te les meg fi zet ni a tör lesz tést.

(4) Ha a hall ga tói hi tel hi tel fel ve võ ál tal fi ze ten dõ tör -
lesz tõ rész le té nek éves alap ja nem éri el a mi ni mál bér
 tizenkétszeres össze gét, vagy bár mely ok  miatt a Di ák hi tel
Köz pont nem köz li a tör lesz tõ rész let össze gét, ak kor a
 törlesztõrészlet alap ja ként – ha e ren de let más képp nem

ren del ke zik és fel té ve, hogy tör lesz té si kö te le zett sé ge a
 hitelfelvevõnek fenn áll – a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó -
ber 31-én al kal ma zan dó mi ni mál bér ti zen két sze res össze -
gét kell te kin te ni.

(5) A hall ga tói hi tel tárgy évi havi tör lesz tõ rész le té nek
mér té ke a (2)–(4) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val
szá mí tott éves jö ve de lem hat – a költ ség té rí té ses kép zés re
az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott leg na gyobb hi tel -
össze get akár egy al ka lom mal is igény be vett hi tel fel ve -
võk ese té ben nyolc – szá za lé ká nak 1/12-ed ré sze.

(6) A 6.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt fe lül vizs gá lat ered mé -
nyé tõl füg gõ en a Di ák hi tel Köz pont a Kor mány jó vá ha -
gyá sá val az (5) be kez dés ben fog lalt szá za lék ban meg ha tá -
ro zott mér té ket nap tá ri éven ként leg fel jebb egy szá za lék -
pont tal meg vál toz tat hat ja, de nyolc szá za lék nál – a költ -
ség té rí té ses kép zés re az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott leg na gyobb hi tel össze get akár egy al ka lom mal is
igény be vett hi tel fel ve võk ese té ben tíz szá za lék nál – ma -
ga sabb ra nem nö vel he ti.

(7) Az ál la mi adó ha tó ság nak az Art. 177.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sát köve tõen a
Di ák hi tel Köz pont éven te, min den év de cem ber 15-éig
köz li az (1) be kez dés ha tá lya alá tar to zó hi tel fel ve võk kel a 
kö vet ke zõ nap tá ri évre vo nat ko zó havi tör lesz tõ rész let
össze gét, ab ban az eset ben is, ha a hi tel fel ve võ tör lesz té si
kö te le zett sé ge szü ne tel.

(8) A hi tel fel ve võ a tör lesz tõ rész le tet – amennyi ben
 jelen ren de let más ként nem ren del ke zik – min den hó nap
5. nap já ig kö te les a Di ák hi tel Köz pont ré szé re, az üz let -
sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don bank i át uta lás sal fo -
rint ban meg fi zet ni, leg alább a köl csön szer zõ dés (7.  §)
szer zõ dés szá má nak egy ide jû köz lé sé vel.

15.  §

A Di ák hi tel Köz pont az üz let sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint egyen leg ér te sí tõt küld a hi tel fel ve või
 részére.

A törlesztési kötelezettség szüneteltetése

16.  §

(1) Ha a hi tel fel ve võ a tör lesz té si kö te le zett sé ge kez de -
tét köve tõen is mé tel ten hall ga tói jog vi szonyt lé te sít, a
hall ga tói jog vi szo nya lé te sí té sé nek idõ pont já tól kezdõ -
dõen tör lesz té si kö te le zett sé ge a 14.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé sé ig szü ne tel.

(2) A hi tel fel ve võ – a Di ák hi tel Köz pont ál tal e cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – ké rel met nyújt hat be a
Di ák hi tel Köz pont hoz tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te -
té se iránt:
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a) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély re, a GYED-re,
GYES-re való jo go sult ság, va la mint

b) a rok kant sá gi nyug díj ra, a rok kant sá gi já ra dék ra, a
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra való jo go sult ság

idõ sza ká nak (3)–(4) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott ré -
szé re.

(3) A tör lesz té si kö te le zett ség a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott jog cí mek elsõ nap já ra vissza me nõ le ge sen szü -
ne tel het, ha az nem ko ráb bi idõ pont a ké re lem be nyúj tá sa
évé nek elsõ nap já nál. Amennyi ben a meg ha tá ro zott jog -
cím elsõ nap ja en nél ko ráb bi idõ pont, a tör lesz tés a ké re -
lem be nyúj tá sa évé nek elsõ nap já tól szü ne tel het.

(4) Amennyi ben a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne te lé sé -
nek jog cí me a GYES, a tör lesz té si kö te le zett ség fel éled,
va la mint a 18.  § (3) be kez dé se sze rint biz to sí tott cél zott
ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult ság ér vé nyét vesz ti
azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en a hi tel fel ve võ tel jes
mun ka idõ ben ke re sõ te vé keny sé get foly tat.

(5) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a 
hi tel fel ve võt cél zott ka mat tá mo ga tás biz to sí tá sa okán a
tör lesz té si kö te le zett sé ge szü ne tel te té se meg il le ti. Eb ben
az eset ben a Di ák hi tel Köz pont a Ma gyar Ál lam kincs tár -
nak (a továb biak ban: Kincs tár) a cél zott ka mat tá mo ga tás
tár gyá ban ho zott ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen hoz za meg a (6) be kez dés sze rin ti dön té sét a tör -
lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé rõl. A Kincs tár jog -
erõs, a ké re lem nek helyt adó ha tá ro za ta alap ján a Di ák hi tel 
Köz pont kö te les a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sét
en ge dé lyez ni, egyéb eset ben pe dig ak kor en ge dé lye zi, ha a 
ké re lem a (2)–(3), il let ve (8) be kez dé sek ben fog lalt fel té -
te lek nek meg fe lel.

(6) A hi tel fel ve võ a ké re lem Di ák hi tel Köz pont hoz tör -
té nõ be nyúj tá sát köve tõen a Di ák hi tel Köz pont nak a tör -
lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek tár gyá ban ho zott
dön té sé ben fog lalt idõ pon tig nem kö te les az ese dé kes sé
vált tör lesz tõ rész le te ket meg fi zet ni. Amennyi ben a Di ák -
hi tel Köz pont a hi tel fel ve võ ké rel mét el uta sít ja, a hi tel fel -
ve võ az el uta sí tó dön tés kéz hez vé te lét kö ve tõ má so dik hó -
nap 5. nap já ig kö te les a nem tel je sí tett tör lesz tõ rész le te ket
a ké se de lem idõ sza ká ra járó ké se del mi ka mat tal nö velt
összeg ben meg fi zet ni. Amennyi ben a hi tel fel ve võ fi ze té si
kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a Di ák hi tel Köz pont jo go sult
a köl csön szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mon da ni.

(7) A Di ák hi tel Köz pont a tör lesz té si kö te le zett ség szü -
ne tel te té se irán ti ké rel met el uta sí tó dön té sé ben köz li a
 hitelfelvevõvel az eset le ge sen meg nem fi ze tett tör lesz tõ -
rész let ké se del mi ka mat tal nö velt össze gét. A Di ák hi tel
Köz pont a ké re lem nek helyt adó dön té sé ben meg je lö li a
tör lesz té si kö te le zett ség szü ne te lé sé nek vár ha tó utol só
nap ját, egy út tal tá jé koz tat ja a hi tel fel ve võt a tör lesz té si
kö te le zett ség (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben tör -
té nõ fel éle dé sé rõl és erre az eset re vo nat ko zó be je len té si
kö te le zett sé gé rõl. A tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té -
sé nek en ge dé lye zé se ese tén a Di ák hi tel Köz pont a tör lesz -

té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek elsõ nap já tól szá mí tott 
idõ szak ra jutó, be fi ze tett tör lesz té se ket kö te les vissza utal -
ni a hi tel fel ve võ nek az en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül tett írás be li ké rel me alap ján. Egyéb eset ben 
e tör lesz té sek el szá mo lá sá ra a 17.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint ke rül sor.

(8) A rok kant sá gi nyug díj ban, rok kant sá gi já ra dék ban,
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ hi tel fel ve võ a
tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek alap já ul szol gá -
ló jog cí mét a ké rel mé hez csa tolt em lí tett nyug dí jat, já ra dé -
kot meg ál la pí tó, jog erõs ha tá ro za tot tal, va la mint a leg utol -
só nyug díj-fo lyó sí tá si, já ra dék fo lyó sí tá si csekk szel vén -
nyel vagy bank szám la ki vo nat tal iga zol hat ja. Ab ban az
eset ben, ha a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek
alap já ul szol gá ló jog cí mét a hi tel fel ve võ nem iga zol ja,
 kérelme el uta sí tás ra ke rül.

(9) Ha a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a tör lesz té si
kö te le zett ség szü ne tel te té sé nek alap já ul szol gá ló jog cím
meg szû nik, vagy a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese -
mény be kö vet ke zik, il le tõ leg a Di ák hi tel Köz pont szü ne -
tel te tés nek helyt adó dön tés ben meg ha tá ro zott jog cím ben
vál to zás kö vet ke zik be, úgy a hi tel fel ve võ a meg szû nést,
il let ve a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les azt – a
 Diákhitel Köz pont ál tal az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon – be je len te ni és a tör lesz tést foly tat ni. A jo go sult -
ság meg szû né sé nek hó nap já ra esõ tör lesz tõ rész let idõ ará -
nyos ré szét – az ese dé kes tör lesz tõ rész le ten fe lül – a meg -
szû nést kö ve tõ hó nap 5. nap já ig kell meg fi zet ni.

(10) Amennyi ben a tör lesz té si kö te le zett ség szünetel -
tetésének alap já ul szol gá ló jog cím meg vál to zik, ak kor a
hi tel fel ve võ az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány be -
nyúj tá sá val ké rel mez he ti a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne -
tel te té sét.

A hallgatói hitel elõtörlesztése

17.  §

(1) Az elõ tör lesz tés cél já nak meg je lö lé sé vel, a köl csön -
szer zõ dés fenn ál lá sa alatt bár mi kor, bank i át uta lás út ján
fo rint ban elõ tör lesz tés tel je sít he tõ. Az elõ tör lesz tés össze -
ge a hi tel fel ve võ tõ ke tar to zá sát a (3) be kez dés ben fog lalt
ese tet ki vé ve csök ken ti. Az ön kén tes elõ tör lesz tés el szá -
mo lá sá nak idõ pont ja a Di ák hi tel Köz pont szám lá ján tör -
ténõ jó vá írás nap ja. Az elõ tör lesz tés a tör lesz té si kö te le -
zett ség tel je sí té se alól nem men te sít. A be fi ze tett elõ tör -
lesz té sek bõl a Di ák hi tel Köz pont ki zá ró lag a 19.  §-ban
meg ha tá ro zott záró el szá mo lás po zi tív egyen le ge után tel -
je sít vissza té rí tést.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ ja vá ra  szóló be fi ze tés
nem az elõ tör lesz tés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint tör té -
nik, a Di ák hi tel Köz pont az ilyen be fi ze tést el sõ sor ban a
költ ség re, az után a ka mat ra és vé gül a tõ ke tar to zás ra szá -
mol ja el.
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(3) A Di ák hi tel Köz pont jo go sult az elõ tör lesz tés re
szánt összeg bõl, a hi tel fel ve võ vel szem ben fenn ál ló, le járt
hall ga tói hi tel kö ve te lé sét le von ni. A Di ák hi tel Köz pont az 
elõ tör lesz tés re szánt összeg bõl a le járt kö ve te lés le vo ná sa
után fenn ma ra dó össze get az (1) be kez dés ben fog lal tak
sze rint szá mol ja el.

(4) A hi tel fel ve võ 14.  § (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tel je sí té -
sek re te kin tet tel, an nak mér té ké ig ha lasz tás ra ke rül. A ha -
lasz tás idõ tar ta mát a Di ák hi tel Köz pont a 14.  § (7) be kez -
dés sze rint kö zölt tör lesz tõ rész let össze gé re és a (2) be -
kez dés sze rin ti be fi ze tés össze gé re te kin tet tel ál la pít ja
meg.

A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

18.  §

(1) A hi tel fel ve võ – a köl csön fu tam ide jén be lül – cél -
zott és tel jes ka mat tá mo ga tás ban ré sze sül a 16.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ szak ra, ha cél -
zott ka mat tá mo ga tás irán ti ké rel mét – a Di ák hi tel Köz pont 
ál tal az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – be nyújt ja a 
Di ák hi tel Köz pont hoz, és ah hoz csa tol ja az el lá tá so kat
 folyósító szerv ál tal ki ál lí tott iga zo lást.

(2) A cél zott ka mat tá mo ga tás anya gi fe de ze tét az Ifjú -
sági, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té -
ri um költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni. A cél zott kamat -
támogatás össze gét a mi nisz té ri um a Di ák hi tel Köz pont
szám lá já ra a jo go sult hi tel fel ve võ meg je lö lé sé vel utal ja át.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ira to kat a
 Diákhitel Köz pont to váb bít ja a Kincs tár hoz. A kamat -
támogatásról a Kincs tár hoz ha tá ro za tot, meg je löl ve az
igény jo go sult ság kez dõ és vár ha tó utol só nap ját.

(4) A Kincs tár ha tá ro za tá ról írás ban ér te sí ti a Di ák hi tel
Köz pon tot, a hi tel fel ve võt, to váb bá az If jú sá gi, Csa lád -
ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri u mot.

(5) A cél zott ka mat tá mo ga tás ra való jo go sult ság iga zo -
lá sá ra szol gá ló do ku men tum a tör lesz té si kö te le zett ség
szü ne tel te té sé re való jo go sult ság iga zo lá sá ra is szol gál.

(6) Ha a cél zott ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek alap -
ját ké pe zõ jog cím nek a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban
meg je lölt idõ sza ká ra te kin tet tel vál to zás kö vet ke zik be,
ak kor azt a cél zott ka mat tá mo ga tást igény be vevõ hi tel fel -
ve võ nek a 16.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti jo go sult ság
meg szû né sét, il let ve meg hosszab bí tá sát, va la mint a 16.  §
(4) be kez dé se sze rin ti ke re sõ te vé keny sé ge meg kez dé sét
kö ve tõ 15 na pon be lül a Di ák hi tel Köz pont hoz írás ban – a
Di ák hi tel Köz pont ál tal az erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – be kell je len te nie. A (3)–(4) be kez dés -
ben fog lal ta kat ez eset ben is meg fele lõen al kal maz ni kell
az zal, hogy a jo go sult sá gi idõ nek a (3) be kez dés sze rin ti

ha tá ro zat ban meg je lölt idõ pont elõt ti meg szû né sé hez iga -
zo lást csa tol ni nem kell.

(7) Ha a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ban meg je lölt, a
cél zott ka mat tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jog cím meg vál -
to zik, ak kor a hi tel fel ve võ nek az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ok ira tok be nyúj tá sá val kell a cél zott ka mat tá mo -
ga tást ké rel mez nie.

(8) A cél zott ka mat tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te -
le ese tén, a hi tel fel ve võ a Kincs tár jog erõs ha tá ro za ta alap -
ján a ka mat tá mo ga tás nak az igény be vé tel idõ pont já ban
 érvényes jegy ban ki alap ka mat nak meg fe le lõ ka mat tal nö -
velt össze gét az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély -
egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um szám lá já ra kö te les meg fi zet ni.

(9) Nem szá mít jo go su lat lan igény be vé tel nek az, ha a
hi tel fel ve võ cél zott ka mat tá mo ga tás ra való jo go sult sá gá -
nak meg szû né sét a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül be je len ti, vagy a cél zott ka mat tá mo ga tás ra való
jo go sult ság más jog cí men meg il le ti, azon ban a ka mat tá -
mo ga tást fo lyó sí tó mi nisz té ri um to vább fo lyó sít ja az ere -
de ti jog cím alap ján a Di ák hi tel Köz pont nak a ka mat tá mo -
ga tás össze gét.

A hallgatói hitel záró elszámolása,
a kölcsönszerzõdés megszûnése és felmondása

19.  §

(1) A köl csön szer zõ dés meg szû nik
a) ha a hi tel fel ve võ min den tar to zá sát ka ma tok kal

együtt meg fi zet te – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel,
b) ha a hi tel fel ve võ el ér te a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -

el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény sze rin ti öreg -
ségi nyug díj kor ha tárt, füg get le nül at tól, hogy van-e
 személyi jö ve de lem adó-kö te les jö ve del me,

c) a hi tel fel ve võ ha lá lá val,
d) a hi tel fel ve võ ál ta li fel mon dás sal,
e) a Di ák hi tel Köz pont ál ta li fel mon dás sal.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ese -
mény re a 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tot
meg elõ zõ en vagy a 16.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar tam alatt ke rül sor, a köl csön szer zõ dés meg szû né sé -
hez a hi tel fel ve võ fel mon dá sa szük sé ges.

(3) A köl csön szer zõ dés (1) be kez dés b) és c) pont ja sze -
rin ti meg szû né se ese té ben a hi tel fel ve võ tel jes tar to zá sa
el en ge dés re ke rül.

(4) A ha tá ro zat lan ide jû köl csön szer zõ dést a hi tel fel ve võ
15 na pos fel mon dá si idõ vel fel mond hat ja. A fel mon dá si idõ 
el tel té vel a tar to zás egy összeg ben ese dé kes sé vá lik.

(5) A köl csön szer zõ dés a Di ák hi tel Köz pont ál ta li azon -
na li ha tá lyú fel mon dás sal meg szû nik:

a) ha a hi tel fel ve võ vel szem be ni le járt kö ve te lé sek
össze ge a hi tel fel ve võ tárgy év re elõ írt havi tör lesz tõ rész -
le té nek hat szo ro sát el éri vagy meg ha lad ja, fel té ve, hogy
a hi tel fel ve võ e tar to zá sát a Di ák hi tel Köz pont írás be li fel -
szó lí tá sá ban fog lalt ha tár idõ ben nem tel je sí ti,
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b) ha a hi tel fel ve võ a 3.  §-ban meg ha tá ro zott bár mely
fel té tel hi á nya el le né re vet te igény be a hall ga tói hi telt
( jogosulatlan hi tel fel vé tel),

c) a hi tel fel ve võ üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott
 súlyos szer zõ dés sze gé se ese tén,

d) a 16.  § (6) be kez dé se ese té ben.

(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ja ese té ben a Di ák hi tel
Köz pont kö te les a köl csön szer zõ dést fel mon da ni.

(7) A szer zõ dés fel mon dá sa ese tén a még meg nem fi ze -
tett tel jes tar to zás egy összeg ben ese dé kes sé és le járt tá vá -
lik, és a Di ák hi tel Köz pont jo go sult azt meg nem fi ze tés
ese tén – az Art. ren del ke zé sei sze rint – be haj tás ra át ad ni az 
ál la mi adó ha tó ság nak.

(8) A Di ák hi tel Köz pont a köl csön szer zõ dés meg szû né -
se ese tén záró el szá mo lást ké szít. Amennyi ben a Di ák hi tel
Köz pont a hi tel fel ve võ egyen le gén túl fi ze tést szá mol el, a
záró el szá mo lás ban a túl fi ze tés össze gé rõl a hi tel fel ve võt
ér te sí ti, és a túl fi ze tés össze gét a Ptk. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ mér té kû ké se del mi ka mat tal meg nö vel ve a
 hitelfelvevõ ál tal meg adott szám la szám ra utal ja.

A hallgatói hitel EGT felsõoktatási intézményben
folytatott tanulmányokhoz történõ igénybevételének

különös feltételei

20.  §

A hall ga tói hi tel EGT fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben – a
rész ta nul má nyok foly ta tá sá nak ki vé te lé vel – ok le vél meg -
szer zé sé re irá nyu ló kép zés ben foly ta tott ta nul má nyok hoz
tör té nõ igény be vé te lé nek kü lön fel té te le i re a je len ren de -
let ben fog lal ta kat a 21–23.  §-ban fog lalt el té rés sel kell
 alkalmazni.

21.  §

(1) Hall ga tói hi tel re – egyé ni hi tel bí rá lat és koc ká zat ér -
té ke lés nél kül – jo go sult a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fel so rolt sze mély, aki EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben ok le vél meg szer zé sé re irá nyu ló olyan kép zés ben vesz
részt, amely Ma gyar or szá gon el is mer he tõ fel sõ fo kú vég -
zett sé get ad, és a hall ga tói hi tel igény be vé te lé nek a 3.  §
(2) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te -
le it tel je sí ti, va la mint nem esik a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti 
ki zá ró ok alá.

(2) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok hoz biz to sí tott hall ga tói hi telt a hi tel fel ve võ ta nul -
má nyi fél éven ként ki zá ró lag egy összeg ben ve he ti fel.

22.  §

(1) A hi tel fel ve võ a ta nul má nyi fél év so rán a tárgy év
ok tó ber 31-éig, il le tõ leg a tárgy év már ci us 31-éig kez de -

mé nyez he ti a hall ga tói hi tel fel vé te lét, il let ve a fél éven te
egy össze gû foly ta tó la gos fo lyó sí tást. A hall ga tói hi tel fel -
vé te lét, va la mint a köl csön szer zõ dés meg kö té sét a hi tel fel -
ve võ – a szer zõ dés ben sze rep lõ ada tok ala ki és for mai
 ellenõrzését köve tõen – a Di ák hi tel Köz pont üz let sza bály -
za tá ban fog lalt ren del ke zé sek sze rint kez de mé nye zi.

(2) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok hoz igé nyelt hall ga tói hi tel ese té ben a hi tel fel ve võ
kö te les be nyúj ta ni a Di ák hi tel Köz pont ré szé re

a) elsõ al ka lom mal, a ta nul má nyai meg kez dé se kor az
érin tett EGT fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fenn ál ló hall ga tói
jog vi szo nyá ra, va la mint a fo lyó sí tás hoz szük sé ges kép zé si 
ada ta i ra vo nat ko zó, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény
 által ki ál lí tott iga zo lá so kat, va la mint azok hi te les ma gyar
nyel vû for dí tá sát,

b) a to váb bi ta nul má nyi fél évek so rán az érin tett EGT
fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fenn ál ló hall ga tói jog vi szo -
nyá ra vo nat ko zó, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal
ki ál lí tott iga zo lást, va la mint an nak hi te les ma gyar nyel vû
for dí tá sát.

(3) A Di ák hi tel Köz pont az iga zo lás hoz zá ér ke zé sét
 követõ 8 na pon be lül a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény
jog ál lá sá val, va la mint a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés sel
kap cso lat ban két ség ese tén ál lás fog la lás cél já ból meg ke -
res he ti a ME IK-et. A hi tel fel ve võ ál tal be nyúj tott iga zo -
lás sal kap cso la tos ál lás fog la lá sát a MEIK, az iga zo lás hoz -
zá ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les meg kül de ni a
Di ák hi tel Köz pont ré szé re.

(4) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sát
csak a hi tel fel ve võ vel kö tött ér vé nyes és ha tá lyos köl csön -
szer zõ dés ér tel mé ben – a (2) be kez dés ben fog lalt fel té te -
lek be kö vet ke zé se ese tén – tel je sít he ti, a ta nul má nyi fél év
kez de té re vissza me nõ le ge sen.

23.  §

(1) Az EGT fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok hoz igé nyelt hall ga tói hi telt a Di ák hi tel Köz pont
ta nul má nyi fél éven ként egy összeg ben, a jo go sult sá gi fel -
té te lek fenn ál lá sa ese tén az üz let sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint utal ja a hi tel fel ve võ ré szé re.

(2) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi telt fo rint ban,
bank i uta lás sal, a hi tel fel ve võ bár mely Ma gyar or szá gon
be jegy zett hi tel in té zet nél ve ze tett fo rint szám lá já ra utal ja.

(3) A hall ga tói hi tel fo lyó sí tá sa ér de ké ben a hall ga tói
jog vi szo nya fenn ál lá sát a hi tel fel ve võ min den ta nul má nyi
fél év ben az adott ta nul má nyi fél év má so dik hó nap já nak
utol só nap já ig kö te les iga zol ni – a ren de let 22.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint – a Di ák hi tel Köz pont szá má ra. Ab -
ban az eset ben, ha a hi tel fel ve võ a hall ga tói jog vi szo nya
fenn ál lá sát az adott ta nul má nyi fél év ben nem iga zol ja, a
hall ga tói jog vi szony iga zo lás sal iga zolt ta nul má nyi fél év
el tel tét kö ve tõ má so dik ne gyed év elsõ nap já tól kez dõ dõ en 
tör lesz té si kö te le zett ség ter he li.
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(4) A hi tel fel ve võ hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá sát a
fo lyó sí tás szü ne tel te té sé vel érin tett idõ szak alatt is kö te les
a Di ák hi tel Köz pont szá má ra iga zol ni.

Elnevezések védelme

24.  §

A „hall ga tói hi tel”, a „hall ga tói köl csön”, a „di ák hi tel”
és a „di ák köl csön” el ne ve zé sek és jel zõs alak ja ik, to váb bá
ro kon ér tel mû vagy ide gen nyel vû meg fe le lõ ik csak az
Art. és az e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján
mû kö dõ hall ga tói hi tel rend szer te kin te té ben alkalmaz -
hatóak.

A Diákhitel Központ

25.  §

(1) A Di ák hi tel Köz pont a hall ga tói hi tel rend szer mû -
köd te té sét és a hall ga tói hi te lek fo lyó sí tá sát vég zi. E cé lok
el éré se ér de ké ben szük sé ges te vé keny sé ge ken kí vül
 elsõdleges cél ja és alap ve tõ fel ada tai tel je sí té sé nek ve szé -
lyez te té se nél kül adat fel dol go zói és a hi tel in té ze tek rõl és a 
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
2. szá mú mel lék le té nek I/12. b) pont ja sze rin ti ügy nö ki
 tevékenységet is foly tat hat az adat vé del mi jog sza bá lyok
figye lembe véte lével és a tu laj do no si jo gok gya kor ló já nak
jó vá ha gyá sá val.

(2) A Di ák hi tel Köz pont az ál la mi lag ga ran tált for rá sa it
ki zá ró lag a hall ga tói hi te lek ki he lye zé sé re, az ál la mi
 kezességvállalással ki bo csá tott ér ték pa pí rok és egyéb,
 államilag ga ran tált for rás be vo ná sok alap ján fenn ál ló fi ze -
té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re, mû kö dé si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re és a ki bo csá tott ér ték pa pí rok és for rás be vo -
ná sok alap ján fenn ál ló fi ze té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí -
té sé re hasz nál hat ja fel.

(3) A hall ga tó hoz zá já ru lá sa alap ján a Di ák hi tel Köz -
pont nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za a hi tel fel ve võ
sze mély azo no sí tó ada ta it, a szer zõ dés re, an nak teljesíté -
sére, a cél zott ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada to kat,
 információkat, to váb bá azo kat az ada to kat, ame lyek nyil -
ván tar tá sát jog sza bály kö te le zõ vé vagy le he tõ vé te szi.

(4) A Di ák hi tel Köz pont meg bíz za az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont Rész vény tár sa sá got, hogy a hall ga tói
 hitelrendszer fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges for rá sok biz to -
sí tá sa ér de ké ben a pénz- és tõ ke pi a co kon el jár jon, il le tõ leg 
az ál lam ál tal ga ran tált hi te lek fel vé te lé nek meg szer ve zé -
sé ben köz re mû köd jön.

(5) A Di ák hi tel Köz pont rend sze re sen tá jé koz tat ja a
Pénz ügy mi nisz té ri u mot a hall ga tói hi tel ál lo mány ról, az
igény be vett for rá sok ról és a tör lesz té sek és az ál la mi
 kezesség ér vé nye sí té sé nek va ló szí nû sé gé rõl.

(6) A Di ák hi tel Köz pont ál tal ál la mi ke zes ség vál la lás
mel lett ki bo csá tás ra ke rü lõ, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
 értékpapírok te kin te té ben ér ték pa pír-bi zo má nyo si, ér ték -
pa pír-ke res ke del mi, ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta lát szer -
ve zõ és eh hez kap cso ló dó szol gál ta tá si, ér ték pa pír-le tét -
ke ze lé si és ér ték pa pír-szám la ve ze té si, to váb bá ügy fél -
szám la-ve ze té si te vé keny sé get az Ál lam adós ság Ke ze lõ
Köz pont Rész vény tár sa ság vég zi.

Diákhitel kockázati céltartalék képzése

26.  §

(1) A Di ák hi tel Köz pont a hi te le zé si te vé keny sé gé vel
kap cso la tos koc ká za tok fe de ze té re – egyéb rá for dí tá sai
kö zött el szá mol va – koc ká za ti cél tar ta lé kot ké pez
(a továb biak ban: di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék). A di ák -
hi tel koc ká za ti cél tar ta lék kép zé se a mér leg for du ló nap já -
val a (3) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen tör té nik.

(2) A di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lé kot a be hajt ha tat lan
és a 19.  § (3) be kez dé se alap ján le írt di ák hi te lek bõl ere dõ
vesz te sé gek el len té te le zé sé re, a vesz te ség össze gé ben
– leg fel jebb a cél tar ta lék meg lé võ össze gé ben – kell fel -
hasz nál ni az egyéb be vé te lek kö zött el szá mol va.

(3) A di ák hi tel koc ká za ti cél tar ta lék tárgy évi kép zé se a
mér leg for du ló nap já val a (2) be kez dés ben fog lalt le írá so -
kat és cél tar ta lék fel hasz ná lást köve tõen – an nak figye -
lembe véte lével – a ki nem egyen lí tett ka mat tar to zá sok
 tõkésítését is ma gá ba fog la ló hall ga tói hi te lek ál lo má nyá ra 
az ak tu á ri us ál tal meg ha tá ro zott tárgy évi koc ká za ti szint és 
koc ká za ti pré mi um alap ján meg ál la pí tott tárgy év ben
szük sé ges cél tar ta lék szint jé ig tör té nik. Ha a di ák hi tel koc -
ká za ti cél tar ta lék mér leg-for du ló na pi ál lo má nya meg ha -
lad ja a tárgy év ben szük sé ges cél tar ta lék szint jét, ak kor a
cél tar ta lék több le tet fel kell sza ba dí ta ni az egyéb be vé te -
lek kö zött el szá mol va.

(4) A Di ák hi tel Köz pont a szám vi te li po li ti ká já ban rög -
zí ti a hall ga tói hi te lek (3) be kez dés sze rin ti tárgy évi koc -
ká za ti szint jé nek, a koc ká za ti pré mi um nak és a di ák hi tel
koc ká za ti cél tar ta lék tárgy év ben szük sé ges szint jé nek az
ak tu á ri us ál tal meg ha tá ro zott meg ál la pí tá si mód ját.

A Diákhitel Központ mûködési költségeinek elhatárolása

27.  §

(1) A Di ák hi tel Köz pont az egyes évek ben fel me rü lõ,
a ka mat be vé te lek ben fog lalt mû kö dé si költ sé get fe de zõ
pré mi um mal, il let ve költ ség ve té si tá mo ga tás sal nem fe de -
zett mû kö dé si költ sé ge it ak tív idõ be li el ha tá ro lás ként mu -
tat ja ki.
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(2) A 6.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
mû kö dé si költ sé get fe de zõ pré mi um mér té ke 2007. jú ni us
30-áig leg alább 0,9 szá za lék pont, 2007. jú li us 1-jé tõl az
(1) be kez dés sze rint el ha tá rolt költ sé gek ered mény ter hé re
tör té nõ tel jes fel ol dá sá ig leg alább 1 szá za lék pont.

Záró rendelkezések

28.  §

A 7.  § sze rin ti köl csön szer zõ dés re vo nat ko zó an e ren de -
let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té ben a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ren del ke zé -
sei az irány adó ak.

29.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2006. au gusz tus 15-én lép ha tály ba, ren del ke zé se it
– a (3)–(6) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – a már meg kö -
tött köl csön szer zõ dé sek re is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 16.  § (7) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
va la mint 17.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Je len ren -
de let hatályba lépésétõl 2006. de cem ber 31-éig az elõ tör -
lesz té sek re és a túl fi ze té sek re a 30–31.  §-ban fog lal tak az
irány adók. A 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló túl fi ze té sek
el szá mo lá sá ra a je len ren de let 17.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján 2007. ja nu ár 1-jén ke rül sor.

(3) Azon a Fot. 158.  §-ának (2) be kez dé se sze rint ta nul -
má nyo kat foly ta tó hi tel fel ve võk ese té ben, akik nek az
egye te mi kép zé si ide jük meg ha lad ja a 10 ta nul má nyi fél -
évet, a jo go sult sá gi ide jük az egye te mi alap kép zés sze rin ti
szak ké pe sí té si kö ve tel mé nyé ben megha tá ro zott kép zé si
idõ ta nul má nyi hó na pok ban ki fe je zett mér té ké nek idõ tar -
ta má val egye zik meg.

(4) Je len ren de let 4.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sét
nem kell al kal maz ni a Di ák hi tel Köz pont tal e ren de let
 hatálybalépését meg elõ zõ en köl csön szer zõ dést kö tött
azon hi tel fel ve võk ese té ben, akik a 40. élet évük be töl té sét
köve tõen még a hall ga tói hi tel igény be vé te lé re ren del kez -
nek jo go sult sá gi idõ vel.

(5) A hall ga tói hi tel vissza fi ze té sé nek meg kez dé sé re
szol gá ló, a 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont
az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt hall ga tói hi telt igény be
vett, 40. élet évük be töl té sé nek idõ pont já ban még hi tel -
igény lé si idõ vel ren del ke zõ hi tel fel ve võk ese té ben, a hall -
ga tói jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont ja, leg ké sõbb
azon ban je len ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon a
Di ák hi tel Köz pont ál tal nyil ván tar tott kép zé si ada tok sze -
rint a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let ren del ke zé sei
alap ján szá mí tott hi tel igény lé si idõ el tel té nek idõ pont ját
kö ve tõ hó nap elsõ nap ja.

(6) A 16.  § (4) be kez dé sé nek ren del ke zé sét azok ra a
szer zõ dé sek re kell al kal maz ni, ame lyek nél a hi tel fel ve võ a 
tör lesz tés szü ne tel te té se irán ti ké rel mét a ha tály ba lé pést
köve tõen nyúj tot ta be a Di ák hi tel Köz pont hoz.

30.  §

(1) A hi tel fel ve võ a Di ák hi tel Köz pont ál tal meg ál la pí -
tott tör lesz tõ rész le ten fe lül bár mi kor, az ál ta la meg ha tá ro -
zott összeg ben, az elõ tör lesz té si cél meg je lö lé sé vel tör -
leszt het a Di ák hi tel Köz pont ré szé re (elõ tör lesz tés). A
(3) be kez dés ben fog lalt ese tet ki vé ve az elõ tör lesz tés
össze ge csök ken ti a hi tel fel ve võ tõ ke tar to zá sát. Az ön kén -
tes elõ tör lesz tés el szá mo lá sá nak idõ pont ja a Di ák hi tel
Köz pont szám lá ján tör té nõ jó vá írás nap ja. Az elõ tör lesz tés 
a tör lesz té si kö te le zett ség tel je sí té se alól nem men te sít. A
be fi ze tett elõ tör lesz té sek bõl a Di ák hi tel Köz pont ki zá ró -
lag a záró el szá mo lás po zi tív egyen le ge után tel je sít
vissza té rí tést.

(2) Amennyi ben a hi tel fel ve võ ja vá ra  szóló be fi ze tés – a 
tör lesz tõ rész let ki vé te lé vel – nem az elõ tör lesz tés re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint tör té nik, il le tõ leg a be fi ze tés bõl
min den két sé get ki zá ró an nem is mer he tõ fel az, hogy a be -
fi ze tést elõ tör lesz tés cí mén tel je sí tet ték, a Di ák hi tel Köz -
pont az ilyen be fi ze tést – fi gye lem mel a (3) be kez dés ben
fog lal tak ra is – túl fi ze tés ként tart ja nyil ván.

(3) A Di ák hi tel Köz pont jo go sult az elõ tör lesz tés re
szánt összeg bõl, va la mint a túl fi ze tés bõl a hi tel fel ve võ vel
szem ben fenn ál ló, le járt kö ve te lé se it le von ni. A le vo nást
el sõd le ge sen a túl fi ze tés bõl kell tel je sí te ni. A Di ák hi tel
Köz pont az elõ tör lesz tés re szánt összeg bõl a le járt kö ve te -
lé sek le vo ná sa után fenn ma ra dó össze get elõ tör lesz tés ként 
szá mol ja el.

(4) A hi tel fel ve võ az egyen leg ér te sí tõ ben fog lal tak
alap ján írás ban ren del kez het ar ról, hogy ki mu ta tott túl fi -
ze té sét elõ tör lesz tés ként szá mol ja el a Di ák hi tel Köz pont.
A hi tel fel ve võ írás be li ren del ke zé se alap ján – a (2)–(3) be -
kez dé sek ben fog lal tak figye lembe véte lével – a Di ák hi tel
Köz pont a be ad vány be ér ke zé sé nek nap já ra hajt ja vég re az 
el szá mo lást.

31.  §

Amennyi ben a Di ák hi tel Köz pont a 16.  § (7) be kez dé se
alap ján helyt ad a hi tel fel ve võ tör lesz té si kö te le zett ség
szü ne tel te té se irán ti ké rel mé nek, és a hi tel fel ve võ, az en -
ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ban
nem ren del ke zik a tör lesz té si kö te le zett ség szü ne tel te té sé -
nek elsõ nap já tól szá mí tott idõ szak ra jutó, be fi ze tett tör -
lesz té sek vissza uta lá sá ról, a Di ák hi tel Köz pont a be fi ze -
tést túl fi ze tés ként szá mol ja el.
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32.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let, va la mint a
145/2001. (VIII. 13.) Korm. ren de let; a hall ga tói hi tel rend -
szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról  szóló 119/2001. (VI. 30.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/2002. (I. 30.)
Korm. ren de let; a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel
Köz pont ról  szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 258/2002. (XII. 17.) Korm. ren de let;
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs -
tár Rész vény tár sa ság és az Ál lam ház tar tá si Hi va tal át szer -
ve zé se  miatt szük sé ges sé váló kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. ren de let 74.  §-a és 
az azt meg elõ zõ al cím, 104.  §-ának c) pont ja; a hall ga tói
hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról  szóló 119/2001. 
(VI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 127/2003.
(VIII. 15.) Korm. ren de let; a hi tel in té ze tek és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 250/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 238/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let 20.  §-ának (2) be kez dé se; a hall -
ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról  szóló
119/2001. (VI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
188/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let; to váb bá a hall ga tói
 hitelrendszerrõl és a Di ák hi tel Köz pont ról  szóló 119/2001. 
(VI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 82/2005.
(IV. 28.) Korm. ren de let.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
6/2006. (IV. 12.) MNB

rendelete

a „Munkácsi vár” emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Mun ká csi vár” meg ne ve -
zés sel 5000 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. áp ri lis 20.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl
 készült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le re -
cé zett.

(2) Az em lék ér me elõ lap ján a fel sõ kö zép me zõ ben
 Zrínyi Ilo na ko ra be li arc ké pe lát ha tó ová lis, dí szí tett ke ret -
ben. A ke ret fö lött kör irat ban a „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” fel irat ol vas ha tó. A ke ret tõl bal ra
a „ZRÍNYI”, jobb ra pe dig az „ILONA” fel irat ol vas ha tó.
A ke ret alatt há rom víz szin tes sor ban az „5000” ér ték jel -
zés, a „FORINT” fel irat és a „2006” ve ré si év szám talál -
ható. Az em lék ér me szé lén, az ér ték jel zés tõl bal ra a „BP.”
ver de jel, jobb ra pe dig Szöl lõs sy Eni kõ ter ve zõ mû vész
mes ter je gye ta lál ha tó. Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét
e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján a Mun ká csi vár áb rá zo lá sa
lát ha tó. A vár alatt kö zé pen a „MUNKÁCSI VÁR” fel irat
ol vas ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak ké pét e ren de let
2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 8000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
4000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
hetõ.

4.  §

Ez a ren de let 2006. áp ri lis 20-án lép ha tály ba.

A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke he lyett:

Auth Hen rik s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke

1. melléklet
a 6/2006. (IV. 12.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:
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2. melléklet
a 6/2006. (IV. 12.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
19/2006. (IV. 12.) BM

rendelete

a belügyminiszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az e ren de let 1. mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nyek 
jo go sul tak is ko la rend sze ren kí vü li szak mai vizs gák szer -
ve zé sé re.

(2) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek a 2. mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí té sek meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs gák meg szer ve zé sé re jo -
go sul tak.

(3) A szak mai vizs gák szer ve zé sé re  szóló jo go sult ság
– a köz te rü let-fel ügye lõ szak ké pe sí tés ki vé te lé vel – 2008.
jú li us 31-ig ér vé nyes.

(4) A 2005. de cem ber 13-án el bí rált pá lyá za tok alap ján
a köz te rü let-fel ügye lõ szak mai vizs ga szer ve zé sé re  szóló
jo go sult ság 2010. de cem ber 31-ig ér vé nyes a meg ha tá ro -
zott vizs ga szer ve zé si ré gi ók ban. A vizs ga szer ve zé si ré -
giók fel so ro lá sát a 3. mel lék let tar tal maz za.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré be tar to -
zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs -
ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
30/2003. (VII. 11.) BM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

1. melléklet
a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

A belügyminiszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai

vizsga szervezésére feljogosított intézmények

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

 1. Ady li ge ti Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
2094 Nagy ko vá csi, Nagy ko vá csi út 3.,
1286 Bu da pest, Pf. 9

 2. Bé kés Me gye Ön kor mány za tá nak 
Me zõ he gye si Szak kép zõ In téz mé nye
5820 Me zõ he gyes, Koz ma Fe renc u. 23.

 3. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5601 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1., Pf. 29

 4. Bel ügy mi nisz té ri um Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta -
tá si Köz pont
1033 Bu da pest, Lak ta nya u. 33.

 5. Bor nem issza Ger gely Szak kép zé si In té zet
3300 Eger, Ker tész u. 128.

 6. Bu da pes ti Mun ka erõ pi a ci In ter ven ci ós 
Köz pont
1097 Bu da pest, Gyá li u. 33–35.

 7. Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem Mér nök to vább kép zõ In té zet
1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9., 
1521 Bu da pest

 8. Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Bán ki Do nát 
Gé pész mér nö ki Fõ is ko lai Kar
Gé pé szet ta ni és Biz ton ság tech ni kai In té zet
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8., 
1428 Bu da pest, Pf. 31

 9. Csi ha Gyõ zõ Kö zép- és Szak kép zõ Is ko la
4080 Haj dú ná nás, Ba ross u. 11.

10. Deb re ce ni Egye tem, Mû sza ki Fõ is ko lai Kar
4028 Deb re cen, Ó te me tõ u. 2–4.

11. Deb re ce ni Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4034 Deb re cen, Vá mos pér csi út 84., 
4001 Deb re cen, Pf. 200
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Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

12. Épí tõ ipa ri, Fa ipa ri Szak kép zõ Is ko la 
és Kol lé gi um
7400 Ka pos vár, Cse ri út 6.

13. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Kép zõ Köz pont
3518 Mis kolc, Ere nyõ u. 1., 3510 Mis kolc, 
Pf. 560

14. Ganz Áb ra hám Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak mun kás kép zõ
1441 Bu da pest 70, Pf. 52

15. Ju hász Gyu la Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
6900 Makó, Kál vin u. 2–6.

16. Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko lai Kar
6000 Kecs ke mét, Er dei Fe renc tér 1–3.

17. Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 20.

18. Kör men di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
9900 Kör mend, Al kot mány út 5., Pf. 98

19. Már ci us 15. Gim ná zi um és Szak kép zõ Is ko la
3024 Selyp, Kas tély kert

20. Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
3501 Mis kolc, Szent pé te ri kapu 78., Pf. 82

21. Nyír egy há zi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi I. u. 13.

22. OTKER_NODUS Ki adó Kft.
8200 Veszp rém, Bar tók Béla u. 12.

23. OK-TAT–60 Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

24. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 
Ok ta tá si Igaz ga tó ság
2120 Du na ke szi, Pf. 155

25. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Ren dé sze ti
Szer vek Ki kép zõ Köz pont
1097 Bu da pest, Vá gó híd u. 11–13., 
1903 Bu da pest, Pf. 314

26. Pé csi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
7634 Pécs, Bá zis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90

27. Pol lack Mi hály Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
7621 Pécs, Vö rös marty utca 4., 
7601 Pécs, Pf. 3

28. Rend õr tisz ti Fõ is ko la
1121 Bu da pest, Far kas völ gyi út 12.

29. Ru ha ipa ri Szak kö zép- és Szak is ko la
5000 Szol nok, Áchim A. u. 12–14.

30. Sza bó ky Adolf Mû sza ki Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la
1095 Bu da pest, So rok sá ri út 75–77., 
1450 Bu da pest, Pf. 65

31. Sze ge di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
6728 Sze ged, Ba jai út 14., Pf. 495

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se és címe

32. Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la 
Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar
Szak kép zé si, To vább kép zé si 
és Táv ok ta tá si In té ze te
6725 Sze ged, Bol dog asszony su gár út 6.,
6701 Sze ged, Pf. 396

33. Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
8002 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi út 123., 
Pf. 8

34. Szent György Biz ton ság vé del mi és Szá mí tás -
tech ni kai Szak kö zép is ko la (tul.: Vé de lem 
Ok ta tá si Köz pont)
1118 Bu da pest, Nagy sze ben tér 2.

35. Szom bat he lyi Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
Szom bat hely, Akacs M. u. 1–3., 
9701 Szom bat hely, Pf. 190

36. Szon di György Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
2660 Ba las sa gyar mat, Ré gi ma lom u. 2.

37. Vay Ádám Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um
4561 Bak ta ló ránt há za, Na mé nyi út 7.

38. Veszp ré mi Egye tem Ta nács adó, To vább kép zõ
és Táv ok ta tá si In té zet
8201 Veszp rém, Pf. 158

2. melléklet
a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési
jogosultságok

OKJ szám
A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se

A szak mai vizs gáz ta tás ra
fel jo go sí tott in téz mény

sor szá ma
az 1. mel lék let ben

54 8919 01 Biz ton ság-
szer ve zõ I.

2., 6., 7., 8., 10.,
11., 13., 15., 17.,
21., 24., 25., 26.,
28., 32., 33., 35.

34 8919 01 Biz ton ság-
szer ve zõ II.

2., 3., 6., 7., 8., 10., 
11., 13., 15., 17.,
21., 24., 25., 26.,
28., 29., 32., 33.,
34., 35.

52 8912 01 Ha tár ren dész 1., 18., 20., 28., 31.
71 8912 02 Ha tár ren dész

szer ve zõ (tiszt)
28.

71 8915 02 Ka taszt ró fa- 
és tûz vé del mi
szer ve zõ (tiszt)

4.
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OKJ szám
A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se

A szak mai vizs gáz ta tás ra
fel jo go sí tott in téz mény

sor szá ma
az 1. mel lék let ben

53 8915 02 Ka taszt ró fa- 
és tûz vé del mi
tech ni kus

4.

52 8919 03 Ka taszt ró fa-
vé del mi 
elõ adó

4.

54 8919 03 Ka taszt ró fa-
vé del mi 
fõ elõ adó

4.

33 7899 01 Ké mény sep rõ
és tü ze lés-
tech ni kai 
kar ban tar tó

5., 12., 14., 27.,
30., 36.

31 8912 01 Ku tya ve ze tõ 24.
52 8919 01 Ma gán-

nyo mo zó
1., 6., 11., 18., 20.,
21., 25., 26., 28.,
32., 33., 35.

52 3452 04 Nyil ván tar tá si 
és ok mány-
ügy in té zõ

6., 11., 13., 17.,
21., 26., 28., 33.,
35.

52 8912 02 Rend õr 1., 18., 20., 28., 31.
71 8912 01 Rend õr-

szer ve zõ (tiszt)
28.

33 8919 01 Sze mély- 
és va gyon õr

1., 2., 3., 6., 9., 11., 
13., 17., 18., 20.,
21., 24., 25., 26.,
28., 31., 33., 35.,
37.

52 5812 01 Te le pü lés-
fej lesz té si
szak elõ adó

11., 13., 17., 19.,
21., 33., 35., 38.

51 7899 03 Te met ke zé si
szol gál ta tó

6., 11., 16., 26.

32 8915 01 Tûz ol tó 4.
52 8915 02 Tûz vé del mi 

elõ adó
4.

54 8915 01 Tûz vé del mi 
fõ elõ adó

4.

52 8919 04 Köz te rü let-
fel ügye lõ

1-A,B,C,D,E,F,G
11-A,B,D
13-A
18-A,B,C,D,E,F,G
20-A,B,C,D,E,F,G
22-D,G
23-A,B,C,D,E,F,G
24-B,D,E
25-D
26-G
28-A,B,C,D,E,F,G
31-A,B,C,D,E,F,G
35-A,B,C,D,E,F,G
38-E,F

3. melléklet
a 19/2006. (IV. 12.) BM rendelethez

Tervezési statisztikai régiók

A. Észak-ma gyar or szá gi
B. Észak-al föl di
C. Dél-al föl di
D. Kö zép-ma gyar or szá gi
E. Kö zép-du nán tú li
F. Nyu gat-du nán tú li
G. Dél-du nán tú li

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

30/2006. (IV. 12.) FVM
rendelete

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság
országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé se c) pont ja
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let sza bá lyoz za az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo -
ga tá si jo go sult ság nak (a továb biak ban: tá mo ga tá si jo go -
sult ság) az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság
or szá gos tar ta lé ká ról  szóló 93/2005. (X. 21.) FVM ren de -
let ál tal meg ha tá ro zott or szá gos tar ta lék ból (a továb biak -
ban: or szá gos tar ta lék) tör té nõ igény lé sé nek rend jét.

2.  §

(1) Tá mo ga tá si jo go sult ság az or szá gos tar ta lék ból
a kö vet ke zõ szem pon tok figye lembevétele mel lett ke rül
ki osz tás ra:

a) jog erõs ha tá ro za ton ala pu ló igénnyel ren del ke zõ;
b) anya juh-, il let ve anya te hén-tar tá si tá mo ga tá si jo go -

sult ság gal nem ren del ke zõ,
ba) a „Fia tal gaz dál ko dók in du ló tá mo ga tás”-ban

 részesülõ,
bb) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia 

Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos 
egyes kér dé sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let
sze rin ti tá mo ga tás alap ját ké pe zõ, a Nem ze ti Vi dék fej lesz -
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té si Terv ki hir de té sé rõl, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da -
sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben a ked ve zõt len
adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM ren de let meg -
ha tá ro zá sa sze rint ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten fek võ
me zõ gaz da sá gi ha szon te rü le ten gaz dál ko dó (a továb biak -
ban: ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten gaz dál ko dó),

bc) egyéb me zõ gaz da sá gi ha szon te rü le ten gaz dál ko dó;
c) anya juh-, il let ve anya te hén-tar tá si tá mo ga tá si jo go -

sult ság gal ren del ke zõ, ezen te vé keny sé get bõ ví te ni szán -
dé ko zó,

ca) ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten gaz dál ko dó,
cb) egyéb me zõ gaz da sá gi ha szon te rü le ten gaz dál ko dó

ter me lõk kö zött.

(2) Az or szá gos tar ta lék nak az (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti igé nyek ki elé gí té sét köve tõen fenn ma ra dó ré sze
egyen lõ arány ban ke rül szét osz tás ra az (1) be kez dés b) és
c) pont ja sze rin ti igé nyek kö zött, az azok ban meg ha tá ro -
zott sor rend ben. Amennyi ben az (1) be kez dés b), il let ve
c) pont ja sze rin ti igé nyek ki elé gí té sét köve tõen ma rad
 kiosztható tá mo ga tá si jo go sult ság, úgy le he tõ ség van
 annak az (1) be kez dés b), il let ve c) pont já ba tör té nõ át cso -
por to sí tá sá ra.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben az igé nyel he tõ
tá mo ga tá si jo go sult ság leg ki sebb mér té ke:

a) anya juh tar tás ese tén tíz tá mo ga tá si jo go sult ság;
b) anya te hén tar tás ese tén há rom tá mo ga tá si jogo -

sultság.

(4) Az igé nyel he tõ tá mo ga tá si jo go sult ság leg ma ga sabb 
mér té ke:

a) anya juh tar tás ese tén leg fel jebb há rom száz tá mo ga -
tá si jo go sult ság;

b) anya te hén tar tás ese tén az or szá gos tar ta lék leg fel -
jebb 2%-a.

(5) Tá mo ga tá si jo go sult ság irán ti ké rel met csak az a ter -
mé sze tes sze mély, jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban: ter me lõ)
nyújt hat be, aki/amely

a) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si,
 illetve ter mé sze tes sze mély ese tén vég re haj tá si el já rás alatt,

b) to váb bá a 2.  § (1) be kez dés b) pont ja ese tén maga
vagy a fog lal koz ta tott ja leg alább kö zép fo kú me zõ gaz da -
sá gi szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zik.

(6) A ter me lõ az or szá gos tar ta lék ból igé nyelt támoga -
tási jo go sult ság meg szer zé sét kö ve tõ tá mo ga tá si éven
 belül a ren del ke zé sé re álló tá mo ga tá si jo go sult sá got nem
ru ház hat ja át, il let ve nem ad hat ja bér be, azt maga kö te les
 kihasználni.

3.  §

(1) Az or szá gos tar ta lék ból tá mo ga tá si jo go sult ság az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap

 Garancia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú 
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó anya juh- és anya te hén tar tás
tá mo ga tá sa irán ti ké rel men, an nak be nyúj tá sá val egy ide -
jû leg igé nyel he tõ.

(2) A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) a be ér ke zett igé nyek kö zött a 2.  §
(1) és (2) be kez dé se alap ján sor ren det ál lít fel. Az or szá gos 
tar ta lék ki me rü lé se ese tén, a fel ál lí tott sor rend vé gén álló,
azo nos fel té te lû igé nyek ese té ben ará nyos vissza osz tás
 kerül al kal ma zás ra.

(3) Az igé nyelt – il let ve vissza osz tás al kal ma zá sa ese tén 
az zal ará nyos mér té kû – tá mo ga tá si jo go sult ság a ter me lõ
ja vá ra ab ban az eset ben és olyan mér ték ben ke rül
 jóváírásra, aho gyan tel je sí ti az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan -
szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kapcso -
lódó anya juh- és anya te hén tar tás tá mo ga tás ra vo nat ko zó
fel té te le ket. Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ról
 szóló ha tá ro zat ban ér te sí ti a ter me lõt egyé ni tá mo ga tá si
fel sõ ha tá rá nak változásáról.

4.  §

(1) Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de le tet a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó
köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá
a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló, 2003.
szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 118. cikk
(3) és 128. cikk (3) be kez dé sé re fi gye lem mel kell al kal -
maz ni.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Az igazságügy-miniszter
18/2006. (IV. 12.) IM

rendelete

a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes
mûnyilvántartás részletes szabályairól

A szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szjt.) 112.  §-ának (5) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal el nö ké vel, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
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XCIII. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jak tár gyá ban a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Szjt. ha tá lya alá tar to zó mû, il let ve tel je sít mény
(a továb biak ban együtt: mû) ön kén tes mû nyil ván tar tás ba
vé te lét [Szjt. 94/B.  § (2) bek.] a szer zõ, il let ve a szer zõi
jog hoz kap cso ló dó jo gok jo go sult ja (a továb biak ban
együtt: szer zõ) kér he ti a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal tól.

2.  §

(1) A mû ön kén tes mû nyil ván tar tás ba vé te lé re irá nyu ló
ké rel met a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal rend sze re sí -
tett, e ren de let 1. mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vá nyon,
sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján kell be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a mû ere de ti vagy má -
so la ti pél dá nyát (a továb biak ban: mû pél dány). A mû pél -
dány nak olyan mé re tû nek kell len nie, hogy egy A/4-es
szab vány mé re tû bo rí ték ban el he lyez he tõ le gyen. Ha a mû -
pél dány ezt meg ha la dó mé re tû, mû pél dány ként a mû vet
tar tó san rög zí tõ és a mû azo no sí tá sá ra al kal mas, leg fel jebb 
A/4-es mé re tû hor do zót (kü lö nö sen fény ké pet, elekt ro ni -
kus adat hor do zót, mág nes sza la got) kell mel lé kel ni.

3.  §

(1) A ké re le mért 5000 fo rint igaz ga tá si szol gál ta tá si
 díjat kell fi zet ni, amely a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal be -
vé te le.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal pénz tá rá ban kész pénz ben vagy bank -
kár tyá val POS-ter mi nál út ján adott fi ze té si ren del ke zés sel
kell a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-01731842-00000000 szá -
mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra a ké re lem
be nyúj tá sá val egy ide jû leg meg fi zet ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj meg fi ze té sé re 
ked vez mény és men tes ség nem ad ha tó.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj ke ze lé sé re,
el szá mo lá sá ra, nyil ván tar tá sá ra és vissza té rí té sé re az
 államháztartás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bá lyi elõ írá -
so kat kell al kal maz ni.

4.  §

(1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a 2–3.  §-ok ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel met azon nal tel je -
sí ti, és ki ál lít ja az e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti ta nú sít -

ványt. A ta nú sít vány hoz hoz zá fû zi a szer zõ ál tal be nyúj -
tott mû pél dányt a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal bé lyeg zõ jé -
vel és a ta nú sít vány nyil ván tar tá si szá má val el lá tott, le zárt
bo rí ték ban.

(2) A ta nú sít vány és az ah hoz az (1) be kez dés nek meg -
fele lõen hoz zá fû zött le zárt bo rí ték ban el he lye zett mû pél -
dány az Szjt. 94/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti iga zo lás -
hoz ak kor hasz nál ha tó fel, ha a zár és a bo rí ték sé rü lés men -
tes ál la pot ban van.

5.  §

(1) A szer zõ az e ren de let 3. mel lék le te sze rin ti for ma -
nyom tat vá nyon bár mi kor kér he ti a ta nú sít vány vissza -
vonását.

(2) A ta nú sít vány vissza vo ná sá ra irá nyu ló ké rel met két
pél dány ban kell sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján be nyúj -
ta ni, és ah hoz – ha csak ez le he tet len nek nem bi zo nyul –
csa tol ni kell a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti ta nú sít ványt és az 
ah hoz hoz zá fû zött, a mû pél dányt tar tal ma zó le zárt borí -
tékot.

(3) A ta nú sít vány vissza vo ná sá ra irá nyu ló ké re lem díj -
men tes.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az (1)–(2) be kez dé -
sek nek meg fe le lõ ké rel met azon nal tel je sí ti, és a ta nú sít -
ványt ér vény te le ní ti, va la mint a vissza vo nó nyi lat ko za tot
tar tal ma zó ké re lem má sod pél dá nyát a szer zõ ré szé re át -
adja.

6.  §

(1) Ha a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá ban meg ál la pít ja a
szer zõ sze mé lyét, a szer zõ az e ren de let 4. mel lék le te sze -
rin ti for ma nyom tat vá nyon bár mi kor kér he ti a ko ráb ban
szer zõ ként be jegy zett sze mély tör lé sét az ön kén tes mû -
nyil ván tar tás ból.

(2) Az ön kén tes mû nyil ván tar tás ból való tör lés re irá -
nyu ló ké rel met két pél dány ban kell sze mé lye sen vagy
kép vi se lõ út ján be nyúj ta ni. A ké re lem hez a jog erõs bíró -
sági ha tá ro za tot csa tol ni kell.

(3) Az ön kén tes mû nyil ván tar tás ból való tör lés re irá -
nyu ló ké re lem díj men tes.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az (1)–(2) be kez dé -
sek nek meg fe le lõ ké rel met azon nal tel je sí ti, és a szer zõ -
ként be jegy zett sze mélyt a mû nyil ván tar tás ból tör li, va la -
mint a tör lés re vo nat ko zó nyi lat ko za tot tar tal ma zó ké re -
lem má sod pél dá nyát a szer zõ ré szé re át ad ja.

(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a tör lés rõl ho zott
 határozatát köz li a ko ráb ban szer zõ ként be jegy zett sze -
méllyel is.
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7.  §

A szer zõ írás ban meg adott hoz zá já ru lá sa ese tén a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal a 2.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett
for ma nyom tat vá nyon meg adott ada to kat nyil vá nos ság ra
hoz hat ja, és az ada tok ból a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá nak
cél ja i ra adat bá zist szer keszt het.

8.  §

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak az ön kén tes mû nyil -
ván tar tás sal össze füg gõ el já rá sá ra egye bek ben a köz igaz -

ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sza bá lya it kell alkal -
mazni.

9.  §

Ez a ren de let 2006. áp ri lis 15-én lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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1. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

A nyil ván tar tás ba vé tel sor szá ma:

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vétel iránt

1. A szer zõ(k) neve és címe: ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. A szer zõ kép vi se lõ jé nek neve és címe (szék he lye)*: ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

3. A nyil ván tar tás ba ven ni kért mû címe: ........................................................................................................................

4. A nyil ván tar tás ba ven ni kért mû mû fa ja: .....................................................................................................................

5. A mû egye di azo no sí tá sát se gí tõ to váb bi ada tok**: ....................................................................................................

6. A nyil ván tar tás ba ven ni kért mû hor do zó ja: ................................................................................................................

7. Egyéb köz len dõk**: .....................................................................................................................................................

8. Mel lék let: ° meg ha tal ma zás
° mû pél dány
° egyéb: ..................................

Kelt Bu da pes ten, 200.... év ......................... hó ....... nap ján.

......................................................................
a szer zõ(k) vagy a kép vi se lõ alá írá sa

Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az 1–7. pon tok ban meg adott ada to kat nyil vá nos ság ra hoz za,
és az ada tok ból a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá nak cél ja i ra adat bá zist szer kesszen.

Kelt Bu da pes ten, 200.... év ......................... hó ....... nap ján.

......................................................................
a szer zõ(k) vagy a kép vi se lõ alá írá sa

 * Csak ak kor kell ki töl te ni, ha van kép vi se lõ.
** Szük ség ese tén töl ten dõ ki.



2. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
1054 Bu da pest, Ga ri bal di u. 2.
Az ügy in té zõ neve:
A nyil ván tar tás ba vé tel sor szá ma:

TANÚSÍTVÁNY

Iga zo lom, hogy XY (név, lak cím) mint ké rel me zõ(k) a mel lé kelt do ku men tu mot sa ját mûve(ük)ként/
 elõadása(uk)ként/hang fel vé te le(ük)ként/film je(ük)ként/rá dió mû so ra(uk)ként/te le ví zió mû so ra(uk)ként/adat bá zi sa(uk) -
ként vetet te(ék) nyil ván tar tás ba.

E ta nú sít ványt a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal ve ze tett ön kén tes mû nyil ván tar tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
18/2006. (IV. 12.) IM ren de let alap ján ál lí tot tam ki.

Kelt Bu da pes ten, 200.... év .......................... hó ....... nap ján.

......................................................................
(ki ad má nyo zó neve, be osz tá sa)
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3. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásba vételrõl kiállított tanúsítvány

visszavonása iránt

1. A szer zõ(k) neve és címe: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2. A szer zõ kép vi se lõ jé nek neve és címe (szék he lye): ....................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3. A nyil ván tar tás ba vett mû címe: ..................................................................................................................................

4. A nyil ván tar tás ba vett mû mû fa ja: ...............................................................................................................................

5. A nyil ván tar tás ba vett mû nyil ván tar tá si szá ma: .........................................................................................................

6. Mel lék let: ° meg ha tal ma zás
° mû pél dány
° egyéb: ..................................

Alul írott ........................................ (szer zõ neve), ké rem a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va talt, hogy az 5. pont ban meg je -
lölt nyil ván tar tá si szá mon nyil ván tar tás ba vett mû rõl ki ál lí tott ta nú sít ványt 200.... év ................ hó ...... napi ha tállyal 
von ja vissza.

Kelt Bu da pes ten, 200.... év ...................... hó ....... nap ján.

......................................................................
a szer zõ(k) vagy a kép vi se lõ alá írá sa

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal töl ti ki!

A ta nú sít ványt 200.... év .................... hó ...... napi ha tállyal vissza von tam.

Kelt Bu da pes ten, 200.... év .................... hó ....... nap ján.

......................................................................
(ki ad má nyo zó neve, be osz tá sa)
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4. melléklet a 18/2006. (IV. 12.) IM rendelethez

Kérelem
a Magyar Szabadalmi Hivatal általi önkéntes mûnyilvántartásból való törlés iránt

1. A szer zõ(k) neve és címe: ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. A szer zõ kép vi se lõ jé nek neve és címe (szék he lye): ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

3. A nyil ván tar tás ban szer zõ ként sze rep lõ sze mély neve: ...............................................................................................

4. A nyil ván tar tás ba vett mû címe: ..................................................................................................................................

5. A nyil ván tar tás ba vett mû mû fa ja: ...............................................................................................................................

6. A nyil ván tar tás ba vett mû nyil ván tar tá si szá ma: .........................................................................................................

7. Mel lék let: ° meg ha tal ma zás
° jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat
° egyéb: ..................................

Alul írott ........................................ (szer zõ neve), ké rem a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va talt, hogy a 6. pont ban meg je lölt
nyil ván tar tá si szá mon sze rep lõ nyil ván tar tá si be jegy zést 200.... év .................... hó ...... napi ha tállyal tö röl je.

Kelt Bu da pes ten, 200.... év .................... hó ....... nap ján.

......................................................................
a szer zõ(k) vagy a kép vi se lõ alá írá sa
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A pénzügyminiszter
12/2006. (IV. 12.) PM

rendelete

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl  szóló

36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
124.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján 
a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi
szol gál ta tá sok tel je sí té si rend jé rõl  szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let (a továb biak ban: R.) az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

1.  §

Az R. 12.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép.

„(7) A Kincs tár ban ve ze tett fo rint szám la ter hé re be nyúj -
tott, de vi za át uta lá si meg bí zá sok ese té ben hasz nált, a
Kincs tár ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kon nem kell
fel tün tet ni a KTK-t. A de vi za át uta lá si meg bí zá so kat az
Igaz ga tó ság ré szé re, il let ve a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be
vont elõ irány za tok ese tén a Kincs tár hoz kell be nyúj ta ni. A
meg bí zá sok fel dol go zá sát köve tõen a Kincs tár a meg bí zás
adat tar tal mát to váb bi ügy in té zés re meg kül di az MNB
 részére. Az MNB ter he lé si ér te sí té se alap ján az Igaz ga tó -
ság az el len ér ték kel – tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ
ki adás ként – meg ter he li a kincs tá ri ügy fél szám lá ját. A ter -
he lést köve tõen a kincs tá ri ügy fél nek át uta lá si meg bí zás
ki egé szí tõ szel vény be nyúj tá sá val kell kez de mé nyez ni a
meg fe le lõ ki emelt ki adá si elõ irány zat ra tör té nõ ren de zést.”

2.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:



„(1) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai költ ség ve -
té si tör vény ben jó vá ha gyott elõ irány za tai kö zöt ti, a Korm.
ren de let 53/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt át cso por -
to sí tá sok ról az arra jo go sult nak a 4/a. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat la pon kell ér te sí te nie a Kincs tárt.”

3.  §

Az R. 17.  §-ának (7)–(9) be kez dé sei he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) A Korm. ren de let 109.  §-ának (7) be kez dé sé ben
fog lalt elõ re ho zást a 8/a–8/b. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott adat la po kon 2 pél dány ban – a 8/a. adat lap ese té -
ben az elõ re ho zás in do ka it tar tal ma zó, a 8/c. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott Adat lap pal ki egé szí tett ké re lem
csa to lá sá val – kell kér nie a fel ügye le ti szerv nek a Kincs -
tár tól. Az elõ re ho zást a kö vet ke zõ havi ke ret nyi tá sok
 kiszámítása so rán idõ ará nyo san ve szi figye lembe a Kincs -
tár. Az idõ ará nyos havi üte me zés tõl el té rõ en fo lyó sí tan dó
és/vagy vissza té rí ten dõ elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
elõ re ho zás vissza pót lá sa az adat la pon rög zí tett havi rész -
le te zés ben tör té nik. A Kincs tár az adat la pok be ér ke zé sét
kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül az adat lap egy pél dá nyá nak
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a fel ügye le ti szer vet az elõ re -
ho zás nyil ván tar tás ba vé te lé rõl vagy az elõ re ho zás el uta sí -
tá sá ról és an nak in do ka i ról.

(8) A Korm. ren de let 109.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti
kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok fi nan -
szí ro zá sá nak üte me zé sét a (7) be kez dés ben fog lalt Adat la -
po kon kell kér nie a fel ügye le ti szerv nek a Kincs tár tól. A
hi vat ko zott tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás hoz nem
kap cso ló dik idõ ará nyos vagy at tól el té rõ vissza pót lá si kö -
te le zett ség. A Kincs tár az Adat la pok be ér ke zé sét kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül az Adat lap 1 pél dá nyá nak meg kül dé -
sé vel tá jé koz tat ja a fel ügye le ti szer vet az üte me zés nyil -
ván tar tás ba vé te lé rõl.

(9) A Korm. ren de let 109.  §-ának (10) be kez dé sé ben
fog lalt, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó
 finanszírozási ter vet a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott for má ban, 2 pél dány ban kell a Kincs tár ré szé re be -
nyúj ta ni, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig. A
Kincs tár a fi nan szí ro zá si ter vet a terv egy pél dá nyá nak
vissza kül dé sé vel vissza iga zol ja a fe je zet ré szé re. Ha a
 fejezet ál tal igé nyelt tá mo ga tás össze ge a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok tárgy ha vi ak tu á lis tá mo ga tá si elõ irány za tá -
nak hal mo zott havi idõ ará nyos ke re tét meg ha lad ja, a
 támogatás elõ re ho zá sá nak en ge dé lye zé sét kell kez de mé -
nyez ni a Kincs tár nál. Az idõ ará nyos rész szá mí tá sá nál fi -
gyel men kí vül kell hagy ni a köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za -
to kat, a fel adat fi nan szí roz ás ba be vont elõ irány za to kat, az
Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ra
ter ve zett elõ irány za to kat, az elõ irány zat-mó do sí tá si kö te -
le zett ség nél kül túl lép he tõ ki adá si elõ irány za to kat, az
Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat köz pon to sí tott be vé -
tel lel fi nan szí ro zott ki adá si elõ irány za tát, va la mint a fe je -

ze ti tar ta lé kok elõ irány za tai, to váb bá a jog sza bály alap ján
kö te le zõ jel leg gel nor ma tív vagy idõ ará nyos tól el té rõ mó -
don fi nan szí ro zan dó fel ada to kat tar tal ma zó tör vényi so ro -
kat. A tárgy ha vi idõ ará nyos ke re tet a ko ráb ban már en ge -
déllyel elõ re ho zott összeg gel is csök ken te ni kell. Az Eu ró -
pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok ra ter ve -
zett elõ irány za tok fi nan szí ro zá sa a tény le ges igény be vé -
tel nek meg fele lõen tör té nik. Rend kí vü li eset ben, ha a költ -
ség ve té si elõ irány za tok tel je sü lé se a fi nan szí ro zá si terv tõl
el té rõ en ala kul, a fe je zet hó köz ben is be nyújt hat ke ret nyi -
tás ra vo nat ko zó ké rel met a 9. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott for má ban. Az idõ ará nyos mér té ket meg ha la dó ke -
ret meg nyi tá sá ra eb ben az eset ben is a fel ügye le ti szerv kü -
lön in dok lás sal el lá tott ké rel me alap ján a Kincs tár en ge dé -
lyé vel ke rül het sor.”

4.  §

Az R. 17/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Korm. ren de let 113.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ne gyed éves, havi fi nan szí ro zá si ter vet a
Mun ka erõ pi a ci Alap nál a 7/e. szá mú, a Köz pon ti Nuk le á -
ris Alap nál a 7/f. szá mú, a Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel -
víz vé del mi Kár ta la ní tá si Alap nál a 7/g. szá mú, a Ku ta tá si
és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap nál a 7/h. szá mú, a Szü lõ -
föld Alap nál a 7/i. szá mú, a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap nál a
7/j. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban és tar ta -
lom mal elekt ro ni kus úton és két ki nyom ta tott pél dány ban,
a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 25. nap já ig a Kincs tár
ré szé re kell meg kül de ni, ame lyet az jó vá ha gyás ra a Pénz -
ügy mi nisz té ri um nak to váb bít. A jó vá ha gyott ter vet a
Kincs tár az Alap ke ze lõ ré szé re vissza iga zol ja.”

5.  §

Az R. 17/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„17/C.  § A Korm. ren de let 22. szá mú mel lék le te sze rint
a tár sa dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok,
köz hasz nú tár sa sá gok, egy há zak és köz tes tü le tek ré szé re
jut ta tott ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ról a tá mo ga tást
nyúj tó szer vek a 8. szá mú mel lék let ben fog lal tak nak meg -
fele lõen adat szol gál ta tást tel je sí te nek a Kincs tár ré szé re.”

6.  §

Az R. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Korm. ren de let 140.  §-ában meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gét a Kincs tár a 12–13. szá mú
mel lék let, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ra vonatko -
zóan pe dig a 12/a–12/b. és a 12/e–12/h. szá mú mel lék let
sze rin ti tar ta lom mal és for má ban ké szí ti el.”
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7.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, 1/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te, 1/f. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 3. szá mú mel lék le te, 2. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 5. szá mú mel lék le te, 3. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 6. szá mú mel lék le te, 5/b. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 8. szá mú mel lék le te, 7/b. szá mú mel lék -
le te he lyé be e ren de let 9. szá mú mel lék le te, 7/c. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 10. szá mú mel lék le te,
7/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 11. szá mú mel -
lék le te, 7/e. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 12. szá mú 
mel lék le te, 7/f. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
13. szá mú mel lék le te, 7/g. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 14. szá mú mel lék le te, 7/h. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 15. szá mú mel lék le te, 8. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 18. szá mú mel lék le te, 9. szá mú mel lék le te he -
lyé be e ren de let 19. szá mú mel lék le te, 10. szá mú mel lék le -
te he lyé be e ren de let 20. szá mú mel lék le te, 12. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 21. szá mú mel lék le te, 12/a. szá -
mú mel lék le te he lyé be e ren de let 22. szá mú mel lék le te,
12/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 23. szá mú mel -
lék le te, 12/c. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 24. szá -

mú mel lék le te, 12/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
25. szá mú mel lék le te, 12/e. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 26. szá mú mel lék le te, 12/f. szá mú mel lék le te he -
lyé be e ren de let 27. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 5/a. szá mú mel lék le té nek ki töl té si út mu ta tó ja
he lyé be e ren de let 7. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. ki egé szül az e ren de let 4. szá mú mel lék le te
sze rin ti 1/g. szá mú mel lék let tel, az e ren de let 16. szá mú
mel lék le te sze rin ti 7/i. szá mú mel lék let tel, az e ren de let
17. szá mú mel lék le te sze rin ti 7/j. szá mú mel lék let tel, az
e ren de let 28. szá mú mel lék le te sze rin ti 12/g. szá mú mel -
lék let tel, az e ren de let 29. szá mú mel lék le te sze rin ti
12/h. szá mú mel lék let tel.

Záró rendelkezések

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 

Központi Lebonyolítási F osztály

Azonosító száma ( törzsszám ) Szakágazat Szektor Fejezet Terület Érvénybelépés kelte**

A szervezet megnevezése:
Közp./fejezeti kez. el ir. esetén
az el irányzat és kezel jének
megnevezése:
Adószáma:
Egységes statisztikai számjele:
A szervezet székhelye és címe:
A szervezet államháztartás
egyedi azonosítója ( ÁHT-I ):
Nem önálló intézmény eseté
az irányító szerv ÁHT-I-je:
Számlaszáma:
Számla megnevezése:
Fejezeti számla költségvisel
ÁHT-T azonosítója:
Fejezeti számla költségvisel
számlájának száma:
Díjszámlán feltüntetend
név és cím:***
Számlavezet  ÁPI neve:

Intézményi kártyafedezeti számla:
VIP kártyafedezeti számla:

Pótlólagos eredeti kivonat
jogosultja (név, cím) a 
…..….……..……………….sz.
jogszabályhely szerint****:

                        V Á L T O Z Á S    E S E T É N 

A változást érint  adat
megnevezése

Számlamegszüntetés esetén
Jogutód számlaszáma:
Jogutód költségvisel
számlájának száma:
Jogutód nélkül
számlamegszüntetés esetén
a költségvisel  számla száma:
Jogutód megnevezése:

*     Számlanyitás és -megszüntetés esetén minden egyes számláról;
      az intézmény adatainak változásakor csak az el ir. felh. keretszláról kell törzsadatbejelent  lapot kiállítani!
**    Visszamen leges dátummal nem lehetséges!
***   Ha eltér a költségvisel  számla tulajdonosának nevét l és/vagy címét l.
**** Csak a szükséges esetekben töltend  ki.

( Felügyeleti szerv. )

Kártyafedezeti számla:

           Régi adat

                          INTÉZMÉNY- ÉS SZÁMLA TÖRZSADATOK BEJELENTÉSE*

              A bejelentés oka: számlanyitás, -megszüntetés, adatmódosítás ( a kívánt szöveg aláhúzandó ! )

    Újonnan bejelentett adat



Megjegyzés:

Számlamegszüntetés csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla esetén lehetséges.
Az átvezetéssel kapcsolatos teendõk:

Ha az intézmény számláit a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda

vezeti, van-e fiókbérlete: igen – nem* száma: ………………………………

A Pénzügyminisztérium engedélyének száma**: ……………………………………………

PM aláírása: ……………………………………………

Az intézmény megszûnt, a kincstári nyilvántartásból törlését kérjük***:

Esetleges egyéb közlendõk:

Dátum: ………………………………………

……………………………………… ………………………………………
Magyar Államkincstár Felügyeleti Szerv

Törzskönyvi nyilvántartó cégszerû aláírása

………………………………………
Magyar Államkincstár

Engedélyezõ szervezete

Iktatószám:

Ügyintézõ:

Dátum:

………………………………………
Magyar Államkincstár

Központi Lebonyolítási Fõosztály

* A kívánt szöveg aláhúzandó!
** Szükséges esetekben kitöltendõ!

*** Törlés kérése esetén aláhúzandó!
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2. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[1/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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Sorszám Megnevezés

1. A szervezet megnevezése:

2. A szervezet rövid neve:

3. A szervezet székhelye és címe:

4.
Nyilvántartási szám
a bejegyzésr l:

5. Adószáma:

6. Egységes statisztikai számjele:

7. TEÁOR szám:

8. Terület (megye):

9.
A szervezet alapító/ja/i a
a tulajdoni hányad
megjelölésével:

10.
Hitelintézetnél vezetett
számlái (számlaszám
és hitelintézet):

lakásépítési:

deviza:

11. Kincstári számlaszáma:

12. Érvénybelépés kelte**:

13. Számla megnevezése:

14.
Díjszámlán feltüntetend  név
és cím***:

15.
Számlavezet  Állampénztári
Iroda neve:

Intézményi kártyafedezeti számla:
VIP kártyafedezeti számla:

*** Ha eltér a költségvisel  számla tulajdonosának nevét l és/vagy címét l.

*   Számlanyitás és -megszüntetés esetén minden egyes számláról.
**  Visszamen leges dátummal nem lehetséges!

Számlamegszüntetés esetén jogutód 
számlaszáma:

Jogutód megnevezése:

Jogutód nélküli számlamegszüntetés esetén 
a költségvisel  számla száma:

    Újonnan bejelentett adat

Az 1–10. sorokat, valamint a 12. és a 14. sort a számlatulajdonosnak kell kitöltenie.

Magyar Államkincstár

16.

A változást érint  adat megnevezése

Pénzforgalmi számlatulajdonosok – közalapítványok kivételével – törzsadatainak bejelentése *
A bejelentés oka: számlanyitás, -megszüntetés, adatmódosítás ( a kívánt szöveg aláhúzandó ! )

V Á L T O Z Á S    E S E T É N 

Kártyafedezeti számla:

Adatok



Megjegyzés:

Számlamegszüntetés csak egyenleg és díjtartozás nélküli számla esetén lehetséges.
Az átvezetéssel kapcsolatos teendõk:

Ha a szervezet számláit a Fõvárosi Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda vezeti,

van-e fiókbérlete: igen – nem* száma: ………………………………

A szervezet megszûnt, a kincstári nyilvántartásból törlését kérjük**:

Esetleges egyéb közlendõk:

Dátum: ………………………………………

……………………………………… ………………………………………
Számlatulajdonos Magyar Államkincstár
cégszerû aláírása Számlavezetõ Állampénztári Irodája

………………………………………
Magyar Államkincstár

Engedélyezõ szervezete

Iktatószám:

Ügyintézõ:

Dátum:

………………………………………
Magyar Államkincstár

Központi Lebonyolítási Fõosztály

* A kívánt szöveg aláhúzandó!
** Törlés kérése esetén aláhúzandó!

3. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[1/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Kizárólag a Kincstárban alkalmazott és rendszeresített pénzforgalmi bizonylatok jegyzéke

– Kifogás határidõs beszedési megbízás ellen
– Készpénzfelvételi utalvány
– Befizetési szelvény
– Fedezetigazolás
– Deviza-átutalási megbízás
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4. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[1/g. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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 Magyar Államkincstár  
DEVIZA-ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

A MEGBÍZÁS SORSZÁMA 

                

A MEGBÍZÓ SZÁMLASZÁMA 

        -         -         

A MEGBÍZÓ NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT SZÁMLASZÁMA 

                 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK SWIFT-BIC KÓDJA 

           

A KEDVEZMÉNYEZETTEL KÖZLEND
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KÖLTSÉGVISEL  SZÁMLA SZÁMA 

        -         -         

DÁTUM  ……………………………….,  ………………………………………………………………… 
ALÁÍRÁS A KINCSTÁRNÁL BEJELENTETT MÓDON 

    -   -   

AZ ÜGYINTÉZ  NEVE, TELEFONSZÁMA 

A MEGBÍZÁS ÖSSZEGE a megbízás devizanemében 
számmal

                   
                ,

bet vel

A MEGBÍZÁS DEVIZANEME

A MEGBÍZÁS JOGCÍMKÓDJA

A KÖLTSÉGVISELÉS MÓDJA 

BEN: kedvezményezett, SHA: osztott, OUR: megbízó 

A KEDVEZMÉNYEZETT ORSZÁGKÓDJA

A SZÁMLA DEVIZANEME

AZ UTALÁS DEVIZANEME

VALUTANAP     -   -   

A FIZETÉS MÓDJA
D: dev. forg., A: átvezetés, S: STEP2 
C: csekk 



5. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[2. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

A kincstári tranzakciós kódok közlése alól mentességet élvezõ számlák köre

– A kincstári pénzforgalmi számlatulajdonosok számlái
– A kincstári ügyfelek letéti számlái
– A nemzetgazdasági számlák (kivéve a fiatalok életkezdési támogatásának folyósítására szolgáló számlák)
– Jogszabályi felhatalmazás alapján meghatározott célra, arra jogosult szervezetek részére nyitott bizalmas számlák
– Nyugdíjfolyósító Igazgatóság technikai számlái (visszaérkezett ellátások számlái kivételével)
– Feladatfinanszírozás lebonyolítási számlák
– EU forrásból finanszírozott programok pénzforgalmi lebonyolítási számla
– EMOGA Garancia részleg pénzforgalmi lebonyolítási számlák
– EMOGA pénzforgalmi megelõlegezési számla
– NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla
– Cukorilleték pénzforgalmi megelõlegezési számla

6. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[3. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Általánosan használt kódok

100 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása
105 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása visszatérülése
111 Rendszeres személyi juttatások
116 Rendszeres személyi juttatások visszatérülése
112 Nem rendszeres személyi juttatások
117 Nem rendszeres személyi juttatások visszatérülése
113 Külsõ személyi juttatások
118 Külsõ személyi juttatások visszatérülése
121 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz hozzájárulás
126 Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi és táppénz hozzájárulás visszatérülése
122 Munkaadói járulék
127 Munkaadói járulék visszatérülése
131 Dologi kiadások
136 Dologi kiadások visszatérülése
132 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)
137 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) visszatérülése
140 Ellátottak pénzbeli juttatásai
147 Ellátottak pénzbeli juttatásai visszatérülése
152 Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
157 Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre visszatérülése
153 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások
158 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások visszatérülése
160 Kamatkiadás
167 Kamatkiadás visszatérülése
170 Támogatás értékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek
175 Támogatás értékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek visszatérülése
171 Támogatás értékû mûködési kiadás elkülönített állami alapoknak
176 Támogatás értékû mûködési kiadás elkülönített állami alapoknak visszatérülése
172 Támogatás értékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára
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177 Támogatás értékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós
lebonyolítási számlára visszatérülése

173 Támogatás értékû mûködési kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos
kisebbségi önkormányzatnak

178 Támogatás értékû mûködési kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos
kisebbségi önkormányzatnak visszatérülése

174 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
179 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre visszatérülése
200 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átadása
205 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átadása visszatérülése
210 Intézményi beruházási kiadások
217 Intézményi beruházási kiadások visszatérülése
220 Felújítás
227 Felújítás visszatérülése
232 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre
237 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre visszatérülése
233 Intézményi egyéb felhalmozási kiadás
238 Intézményi egyéb felhalmozási kiadás visszatérülése
240 Központi beruházás
247 Központi beruházás visszatérülése
250 Lakástámogatás
257 Lakástámogatás visszatérülése
260 Lakásépítés
267 Lakásépítés visszatérülése
270 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
277 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások visszatérülése
280 Támogatás értékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek
285 Támogatás értékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek visszatérülése
281 Támogatás értékû felhalmozási kiadás elkülönített állami alapoknak
286 Támogatás értékû felhalmozási kiadás elkülönített állami alapoknak visszatérülése
282 Támogatás értékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára
287 Támogatás értékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek, fejezeti kezelésû elõirányzatnak, Uniós

lebonyolítási számlára visszatérülése
283 Támogatás értékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos

kisebbségi önkormányzatnak
288 Támogatás értékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, helyi és országos

kisebbségi önkormányzatnak visszatérülése
290 Kölcsönök nyújtása és törlesztése
297 Kölcsönök nyújtása és törlesztése visszatérülése
410 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások
417 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások visszatérülése
411 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások
418 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások visszatérülése
420 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezése
427 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek rendezésének helyesbítése
421 Elõzõ évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez kapcsolódó befizetés (csak külön rendelkezés alapján használ-

ható)
428 Elõzõ évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez kapcsolódó befizetés visszatérülése (csak külön rendelkezés

alapján használható)
430 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
435 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás visszatérülése
431 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
436 Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás visszatérülése
432 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
437 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás visszatérülése
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433 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
438 Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás visszatérülés
002 Költségvetési támogatás csökkentés
004 Elõirányzat-felhasználási keret átadás
006 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számlái közötti keretátadás
300 Adók és adójellegû bevételek
307 Adók és adójellegû bevételek visszautalása
310 Mûködési bevétel
317 Mûködési bevétel visszautalása
320 Kamatbevétel
327 Kamatbevétel visszautalása
330 Támogatás értékû mûködési bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl
335 Támogatás értékû mûködési bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl visszautalása
331 Támogatás értékû mûködési bevételek elkülönített állami alapoktól
336 Támogatás értékû mûködési bevételek elkülönített állami alapoktól visszautalása
332 Támogatás értékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós lebo-

nyolítási számláról
337 Támogatás értékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós lebo-

nyolítási számláról visszautalása
333 Támogatás értékû mûködési bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól
338 Támogatás értékû mûködési bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól visszautalása
334 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl
339 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl visszautalása
340 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
345 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
351 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések
356 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések visszautalása
353 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
358 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
3541 Mûködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól
3591 Mûködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól visszautalása
360 Támogatás értékû felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl
365 Támogatás értékû felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól és kezelõitõl visszautalása
361 Támogatás értékû felhalmozási bevételek elkülönített állami alapoktól
366 Támogatás értékû felhalmozási bevételek elkülönített állami alapoktól visszautalása
362 Támogatás értékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós

lebonyolítási számláról
367 Támogatás értékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzatból, Uniós

lebonyolítási számláról visszautalása
363 Támogatás értékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól
368 Támogatás értékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, helyi és országos

kisebbségi önkormányzattól visszautalása
370 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
375 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
381 Felhalmozási és tõke jellegû bevétel
386 Felhalmozási és tõke jellegû bevétel visszautalása
383 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl
388 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
3841 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól
3891 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Uniótól visszautalása
390 Maradvány bevétel (csak a Kincstár használja)

1 Csak EU Integráció fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén használható
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397 Maradvány bevétel korrekció (csak a Kincstár használja)
540 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
547 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése visszautalása
000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszautalása
510 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
517 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszautalása
511 Hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek
518 Hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek visszautalása, továbbutalása
521 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások rendezése
526 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások rendezésének helyesbítése
522 Elõzõ évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása
527 Elõzõ évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználásának helyesbítése
523 Elõzõ évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása
528 Elõzõ évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználásának helyesbítése
530 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson belülrõl
535 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson belülrõl visszautalása
531 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson belülrõl
536 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson belülrõl visszautalása
532 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson kívülrõl
537 Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
533 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson kívülrõl
538 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson kívülrõl visszautalása
001 Költségvetési támogatásnövelés
003 Elõirányzat-felhasználási keret átvétel
005 Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számlái közötti keret átvétel

A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

600 Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés
607 Eredeti elõirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés visszautalása
620 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
627 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés visszautalása
630 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség
637 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség visszautalása
640 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés
647 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés visszautalása
650 Egyéb befizetési kötelezettség
657 Egyéb befizetési kötelezettség visszautalása

A fejezeti maradvány-elszámolási számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

660 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség
667 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetési kötelezettség visszautalása
670 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése
677 Normatív állami hozzájárulás maradványának visszafizetése visszautalása
680 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése
687 Egyéb központi támogatás maradványának visszafizetése visszautalása
690 Pénzmaradványt terhelõ egyéb befizetési kötelezettség
697 Pénzmaradványt terhelõ egyéb befizetési kötelezettség visszautalása
340 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
345 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
370 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
375 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszautalása, továbbutalása
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Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz
kapcsolódó tranzakciós kódok

Valamennyi alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszatérítése

Munkaerõpiaci Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Munkaadói járulék
826 Munkaadói járulék visszatérítése
802 Munkavállalói járulék
827 Munkavállalói járulék visszatérítése
803 Területi egyéb bevétel
828 Területi egyéb bevétel visszatérítése
804 Központi egyéb bevétel
829 Központi egyéb bevétel visszatérítése
805 Vállalkozói járulék
830 Vállalkozói járulék visszatérítése
806 Költségvetési támogatás
831 Költségvetési támogatás visszatérítése
808 Rehabilitációs hozzájárulás
833 Rehabilitációs hozzájárulás visszatérítése
809 Visszterhes támogatások törlesztése
834 Visszterhes támogatások törlesztésének visszatérítése
810 Szakképzési hozzájárulás
835 Szakképzési hozzájárulás visszatérítése
811 Szakképzési egyéb bevétel
836 Szakképzési egyéb bevétel visszatérítése
812 Bérgarancia támogatás törlesztése
837 Bérgarancia támogatás törlesztés visszatérítése
813 Hitelfelvétel
838 Hitelfelvétel visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
823 Fejlesztési és Képzési Alaprész befizetõre be nem azonosított bevétele
848 Fejlesztési és Képzési Alaprész befizetõre be nem azonosított bevételének visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Aktív foglalkoztatási eszközök
726 Aktív foglalkoztatási eszközök visszatérítése
702 Szakképzési célú kifizetések
727 Szakképzési célú kifizetések visszatérítése
703 Munkanélküli ellátások
728 Munkanélküli ellátások visszatérítése
704 Jövedelempótló támogatás
729 Jövedelempótló támogatás visszatérítése
705 Bérgarancia kifizetések
730 Bérgarancia kifizetések visszatérítése
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706 Munkahelyteremtõ támogatás
731 Munkahelyteremtõ támogatás visszatérítése
707 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
732 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
708 Álláskeresési támogatások
733 Álláskeresési támogatások visszatérítése
709 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak
734 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak visszatérítése
710 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
735 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás visszatérítése
711 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak központosított keretre
736 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak központosított keretre visszatérítése
712 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra
737 Támogatásértékû mûködési kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra visszatérítése
713 Hitel visszafizetése
738 Hitel visszafizetés visszatérítése
714 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának támogatása
739 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása támogatásának visszatérítése
715 Támogatásértékû mûködési kiadás OMMF-nek
740 Támogatásértékû mûködési kiadás OMMF-nek visszatérítése
716 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggõ költségvetési befizetés
741 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggõ költségvetési befizetés visszatérítése
717 Vállalkozói járadék
742 Vállalkozói járadék visszatérítése
718 Vállalkozók aktív eszköz támogatása
743 Vállalkozók aktív eszköz támogatásának visszatérítése
719 Normatív járulékkedvezmény visszatérítése
744 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés visszatérítése
720 Ötven év felettiek járulékkedvezménye
745 Ötven év felettiek járulékkedvezményének visszatérítése
722 Közmunka céljára pénzeszköz átadás
747 Közmunka céljára pénzeszköz átadás visszatérítése
723 Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása
748 Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatásának visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
758 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Munkanélküliség kezelésére
783 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Munkanélküliség kezelésére visszatérítése
759 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Felnõttképzésre
784 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Felnõttképzésre visszatérítése
760 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Szakképzés fejlesztésére
785 Támogatásértékû mûködési kiadás EU társfinanszírozásra: Szakképzés fejlesztésére visszatérítése
761 Tranzakciós díj
786 Tranzakciós díj visszatérítése
762 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
787 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
763 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak
788 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak visszatérítése
764 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra
789 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak fejlesztési programra visszatérítése
765 Támogatásértékû felhalmozási kiadás OMMF-nek
790 Támogatásértékû felhalmozási kiadás OMMF-nek visszatérítése
003 Elõirányzat-felhasználási keret átvétel
004 Elõirányzat-felhasználási keret átadás
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Központi Nukleáris Pénzügyi Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Paksi Atomerõmû Rt. befizetése
826 Paksi Atomerõmû Rt. befizetéseinek visszatérítése
802 Költségvetési támogatás
827 Költségvetési támogatás visszatérítése
803 Egyéb bevétel
828 Egyéb bevétel visszatérítése
804 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
829 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezésének visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének elõkészítése
726 Kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítése elõkészítésének visszatérítése
702 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás
727 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztásának visszatérítése
703 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának bõvítése
728 Kiégett kazetták átmeneti tárolója bõvítésének visszatérítése
704 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai
729 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásainak visszatérítése
705 Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása
730 Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatásának visszatérítése
706 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
731 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
708 Paksi Atomerõmû leszerelésének elõkészítése
733 Paksi Atomerõmû leszerelése elõkészítésének visszatérítése
709 Püspökszilágyi RHFT beruházásai
734 Püspökszilágyi RHFT beruházásainak visszatérítése
710 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának felújítása
735 Kiégett kazetták átmeneti tárolója felújításának visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Szerzõdés alapján rendszeres befizetés
826 Szerzõdés alapján rendszeres befizetés visszatérítése
802 Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok
827 Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok visszatérítése
802 Költségvetési támogatás
828 Költségvetési támogatás visszatérítése
804 Nemzetközi segélyek
829 Nemzetközi segélyek visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
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821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Káreseménnyel összefüggõ kártalanítás
726 Káreseménnyel összefüggõ kártalanítás visszatérítése
702 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
727 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
702 Egyéb mûködési kiadás
728 Egyéb mûködési kiadás visszatérítése
704 Kártalanítással összefüggõ mûködési kiadás
729 Kártalanítással összefüggõ mûködési kiadás visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Innovációs járulék
826 Innovációs járulék visszatérítése
802 Költségvetési támogatás
827 Költségvetési támogatás visszatérítése
802 Visszterhes támogatások törlesztései
828 Visszterhes támogatások törlesztései visszatérítése
804 Elõzõ évrõl áthúzódó elszámolásból származó bevétel
829 Elõzõ évrõl áthúzódó elszámolásból származó bevétel visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól visszatérítése
806 Kamat és egyéb bevétel
831 Kamat és egyéb bevétel visszatérítése
807 Egyéb bevétel
832 Egyéb bevétel visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
702 Vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása
727 Vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatásának visszatérítése
702 Regionális innováció elõsegítése
728 Regionális innováció elõsegítésének visszatérítése
704 Tudás- és technológiatranszfer, az együttmûködés és az infrastruktúra fejlesztése
729 Tudás- és technológiatranszfer, az együttmûködés és az infrastruktúra fejlesztésének visszatérítése
708 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
732 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
709 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
734 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
710 Postaköltség (átfutó)
735 Postaköltség (átfutó) visszatérítése
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711 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása
736 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása visszatérítése
712 Tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása
737 Tudományos és technológiai attasék munkája támogatásának visszatérítése
712 Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása
738 Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatásának visszatérítése
714 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása
739 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkája támogatásának visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Szülõföld Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Önkéntes befizetések, adományok
826 Önkéntes befizetések, adományok visszatérítése
802 Adomány-kiegészítés
827 Adomány-kiegészítés visszatérítése
802 Egyéb bevételek
828 Egyéb bevételek visszatérítése
804 Elõzõ évrõl áthúzódó elszámolásból származó bevétel
829 Elõzõ évrõl áthúzódó elszámolásból származó bevétel visszatérítése
805 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
830 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól visszatérítése
806 SZJA 1%-a
831 SZJA 1%-ának visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
702 Egyéb támogatások
727 Egyéb támogatások visszatérítése
702 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
728 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
704 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
729 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
705 Deviza utóterhelési, számlavezetési díj (átfutó)
730 Deviza utóterhelési, számlavezetési díj (átfutó) visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

Nemzeti Kulturális Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Kulturális járulékbevétel
826 Kulturális járulékbevétel visszatérítése
802 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költégvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól
827 Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl, fejezeti kezelésû elõirányzattól visszatérítése
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802 Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései
828 Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetéseinek vissza-

térítése
804 Különféle egyéb bevétel
829 Különféle egyéb bevétel visszatérítése
820 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel
845 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
821 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel
846 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel visszatérítése
824 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
849 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
825 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel
850 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevétel visszatérítése
701 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének támogatása
726 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megõrzése, terjesztése támogatásának visszatérítése
702 Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatása
727 Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatásának visszatérítése
702 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatása
728 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények, és azokon való részvétel támogatásának visszatérítése
704 Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
729 Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatásának visszatérítése
705 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
730 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatásának visszatérítése
706 Épített örökség, építõmûvészet támogatása
731 Épített örökség, építõmûvészet támogatásának visszatérítése
707 Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
732 Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatásának visszatérítése
708 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
732 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás visszatérítése
709 Nemzetközi tagdíjak
734 Nemzetközi tagdíjak visszatérítése
710 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek
735 Támogatásértékû mûködési kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
711 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek
736 Támogatásértékû felhalmozási kiadás Alapkezelõnek visszatérítése
724 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
749 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése
725 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás
750 Elõzõ évi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadás visszatérítése

A Nyugdíjbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek
600 Nyugdíjbiztosítási járulékbevételek visszatérítése
701 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
601 Magánnyugdíjpénztárak átutalásainak visszatérítése
702 Megállapodás alapján fizetõk járulékai
602 Megállapodás alapján fizetõk járulékainak visszatérítése
702 Közteherjegy után befolyt járulék
602 Közteherjegy után befolyt járulék visszatérítése
704 START-kártya program MPA által történõ megtérítése
604 START-kártya program MPA által történõ megtérítésének visszatérítése
705 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
605 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás visszatérítése
706 Késedelmi pótlék, bírság
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606 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése
710 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülõk utáni központi költségvetési térítés
610 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülõk utáni központi költségvetési térítés visszatérítése
711 Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás
611 Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás visszatérítése
712 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás
612 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás visszatérítése
720 Véglegesen visszaérkezett ellátások
620 Véglegesen visszaérkezett ellátások visszatérítése
721 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek
621 Jogalap nélküli ellátások, egyéb bevételek visszatérítése
722 Megtérített ellátások bevétele
622 Megtérített ellátások bevételének visszatérítése
722 Mulasztási bírság befizetésébõl származó bevétel
622 Mulasztási bírság befizetésébõl származó bevétel visszatérítése
724 Kötelezõ biztosítás baleseti ellátás átalánya
624 Kötelezõ biztosítás baleseti ellátás átalány visszatérítése
729 Vagyongazdálkodás bevétele
629 Vagyongazdálkodás bevételének visszatérítése
731 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése
631 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetésének visszatérítése
732 Elõzõ évi mûködési elõirányzat-maradvány átvétele
632 Elõzõ évi mûködési elõirányzat-maradvány átvételének visszatérítése
734 Visszaérkezett ellátás
634 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása
735 Nem tb ellátás elõzõ évhez kapcsolódó megtérítése
635 Nem tb ellátás elõzõ évhez kapcsolódó megtérítésének visszatérítése
736 Tb Alapok közötti elõzõ évi elszámolás bevétele
636 Tb Alapok közötti elõzõ évi elszámolás kiadása
737 Záráshoz kapcsolódó elszámolás
637 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszatérítése
740 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl bevétel
640 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl bevétel visszatérítése
741 Pénzbeli kárpótlás bevétel
641 Pénzbeli kárpótlás bevétel visszatérítése
742 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás bevétele
642 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás bevételének visszatérítése
742 NFA termõföld életjáradék bevétele
642 NFA termõföld életjáradék bevételének visszatérítése
745 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás bevétel
645 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás bevétel visszatérítése
746 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel
646 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás bevétel visszatérítése
747 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás bevétele
647 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás bevételének visszatérítése
900 Elsõdleges nyugellátási kiadás
800 Elsõdleges nyugellátási kiadás visszatérítése
902 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátási kiadása
802 Nyugdíjbiztosítási Alap nyugellátási kiadásának visszatérítése
910 Postaköltség kiadás
810 Postaköltség kiadás visszatérítése
911 Postaköltség elõleg bevétel
811 Postaköltség elõleg bevételének visszatérítése
912 Késedelmi kamat és egyéb kiadás
812 Késedelmi kamat és egyéb kiadás visszatérítése
912 OEP-ONYF elszámolás
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812 OEP-ONYF elszámolás visszatérítése
915 Vagyongazdálkodás kiadása
815 Vagyongazdálkodás kiadásának visszatérítése
920 Készpénzfelvétel ellátásra
820 Készpénzfelvétel ellátásra visszatérítése
921 Nem tb ellátások forrásrendezése
821 Nem tb ellátások forrásrendezésének visszatérítése
922 Egyéb átvezetés
822 Egyéb átvezetés visszatérítése
922 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezése
822 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezésének visszatérítése
924 Év végi egyenleg átvezetés
824 Év végi egyenleg átvezetés visszatérítése
930 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl kiadás
830 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatás a költségvetésbõl kiadás visszatérítése
931 Pénzbeli kárpótlás kiadás
831 Pénzbeli kárpótlás kiadás visszatérítése
932 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás kiadása
832 Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás kiadásának visszatérítése
932 NFA termõföld életjáradék kiadása
832 NFA termõföld életjáradék kiadásának visszatérítése
935 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás kiadás
835 ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás kiadás visszatérítése
936 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás
836 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás kiadás visszatérítése
937 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás kiadása
837 Átmeneti rokkant és baleseti ellátás kiadásának visszatérítése

Az Egészségbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Egészségbiztosítási járulékbevételek
600 Egészségbiztosítási járulékbevételek visszatérítése
701 Megállapodás alapján fizetõk járulékai
601 Megállapodás alapján fizetõk járulékainak visszatérítése
702 Munkáltatói táppénz hozzájárulás
602 Munkáltatói táppénz hozzájárulás visszatérítése
702 Közteherjegy után befolyt járulék
602 Közteherjegy után befolyt járulék visszatérítése
704 START-kártya program MPA által történõ megtérítése
604 START-kártya program MPA által történõ megtérítésének visszatérítése
705 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
605 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás visszatérítése
706 Egészségügyi hozzájárulás
606 Egészségügyi hozzájárulás visszatérítése
707 Késedelmi pótlék, bírság
607 Késedelmi pótlék, bírság visszatérítése
710 Terhességmegszakítás költségvetési térítése
610 Terhességmegszakítás költségvetési térítésének visszatérítése
711 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulása
611 Egészségügyi feladatok költségvetési hozzájárulásának visszatérítése
712 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz
612 Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz visszatérítése
712 GYED folyósítás kiadásának megtérítése
612 GYED folyósítás kiadása megtérítésének visszatérítése
714 Központi költségvetésbõl pénzeszköz átadás
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614 Központi költségvetésbõl pénzeszköz átadás visszatérítése
720 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
620 Terhességmegszakítás egyéni térítési díjának visszatérítése
721 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
621 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések visszatérítése
722 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
622 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek visszatérítése
722 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése
622 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetésének visszatérítése
724 Nemzetközi – EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítése
624 Nemzetközi – EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítésének visszatérítése
725 Nemzetközi – nem EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítése
625 Nemzetközi – nem EU tagállammal kapcsolatos ellátás megtérítésének visszatérítése
726 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
626 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetésének visszatérítése
728 Vagyongazdálkodás bevétele
628 Vagyongazdálkodás bevételének visszatérítése
730 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése
630 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetésének visszatérítése
731 Elõzõ évi mûködési elõirányzat-maradvány átvétele
632 Elõzõ évi mûködési elõirányzat-maradvány átvételének visszatérítése
732 Ellátás fedezetére átfutó bevétel
632 Ellátás fedezetére átfutó bevétel visszatérítése
734 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásainak megtérítése
634 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott egészségügyi ellátás kiadásai megtérítésének

visszatérítése
735 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés
635 Egyéb bevétel, számlák közötti átvezetés visszatérítése
736 Záráshoz kapcsolódó elszámolás
636 Záráshoz kapcsolódó elszámolás visszatérítése
739 Közgyógyellátás megtérítése központi költségvetésbõl
639 Közgyógyellátás megtérítése központi költségvetésbõl visszatérítése
740 Közgyógyellátás önkormányzati megtérítése
640 Közgyógyellátás önkormányzati megtérítésének visszatérítése
741 Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítése
641 Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítésének visszatérítése
900 Nyugellátások
800 Nyugellátások visszatérítése
901 Terhességi-gyermekágyi segély
801 Terhességi-gyermekágyi segély visszatérítése
902 Táppénz
802 Táppénz visszatérítése
902 Külföldi gyógykezelés
802 Külföldi gyógykezelés visszatérítése
904 Egyszeri segély
804 Egyszeri segély visszatérítése
905 Baleseti és kártérítési járadék
805 Baleseti és kártérítési járadék visszatérítése
906 Gyermekgondozási díj
806 Gyermekgondozási díj visszatérítése
910 Gyógyító-megelõzõ ellátás felmerülési helyre el nem számolt kiadása
810 Gyógyító-megelõzõ ellátás felmerülési helyre el nem számolt kiadásának visszatérítése
911 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
811 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás visszatérítése
912 Védõnõi szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
812 Védõnõi szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem visszatérítése
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912 Fogászati ellátás
812 Fogászati ellátás visszatérítése
914 Gondozóintézeti gondozás
814 Gondozóintézeti gondozás visszatérítése
915 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás
815 Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás visszatérítése
916 Járóbeteg-szakellátás
816 Járóbeteg-szakellátás visszatérítése
917 CT, MRI
817 CT, MRI visszatérítése
918 Mûvesekezelés
818 Mûvesekezelés visszatérítése
919 Házi szakápolás
819 Házi szakápolás visszatérítése
920 Laboratóriumi ellátás
820 Laboratóriumi ellátás visszatérítése
921 Mûködési költségelõleg
821 Mûködési költségelõleg visszatérítése
922 Célelõirányzatok
822 Célelõirányzatok visszatérítése
922 Mentés
822 Mentés visszatérítése
924 Aktív fekvõbeteg szakellátás
824 Aktív fekvõbeteg szakellátás visszatérítése
925 Speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás
825 Speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás visszatérítése
926 Krónikus fekvõbeteg ellátás
826 Krónikus fekvõbeteg ellátás visszatérítése
927 Összevont szakellátás
827 Összevont szakellátás visszatérítése
930 Gyógyfürdõ szolgáltatás és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
830 Gyógyfürdõ szolgáltatás és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának visszatérítése
931 Anyatej ellátás
831 Anyatej ellátás visszatérítése
935 Gyógyszertámogatás kiadásai
835 Gyógyszertámogatás kiadásainak visszatérítése
936 Gyógyszertámogatás elõleg
836 Gyógyszertámogatás elõleg visszatérítése
937 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás
837 Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás visszatérítése
938 Vénykezelési díj
838 Vénykezelési díj visszatérítése
945 Kötszertámogatás
845 Kötszertámogatás visszatérítése
946 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
846 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatásának visszatérítése
947 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
847 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás visszatérítése
955 Utazási költségtérítés
855 Utazási költségtérítés visszatérítése
960 Nemzetközi – EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásai
860 Nemzetközi – EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásainak visszatérítése
961 Nemzetközi – nem EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásai
861 Nemzetközi – nem EU tagállamokkal kapcsolatos ellátások kiadásainak visszatérítése
962 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés
862 Külföldi sürgõsségi gyógykezelés visszatérítése
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970 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés
870 Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés visszatérítése
971 Postaköltség
871 Postaköltség visszatérítése
972 Egyéb kiadások
872 Egyéb kiadások visszatérítése
972 Orvosspecifikus vények
872 Orvosspecifikus vények visszatérítése
974 Gyógyszergyártók ellentételezése
874 Gyógyszergyártók ellentételezésének visszatérítése
975 Gyógyszergyártók elszámolási különbözetének rendezése
875 Gyógyszergyártók elszámolási különbözete rendezésének visszatérítése
978 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás
878 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadás visszatérítése
981 Készpénzfelvét ellátásra
881 Készpénzfelvét ellátásra visszatérítése
982 Kifizetõhelyi ellátások
882 Kifizetõhelyi ellátások visszatérítése
982 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalása
882 Visszaérkezett ellátás újbóli kiutalásának visszatérítése
984 Ellátási átfutó kiadás
884 Ellátási átfutó kiadás visszatérítése
985 TB Alapok közötti elõzõ évi elszámolás kiadása
885 TB Alapok közötti elõzõ évi elszámolás bevétele
986 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezése
886 Elõzõ évi ellátási átfutó tételek rendezésének visszatérítése
987 Év végi egyenleg átvezetése
887 Év végi egyenleg átvezetésének visszatérítése
991 Közgyógyellátás
891 Közgyógyellátás visszatérítése
992 Hadigondozotti közgyógyellátás kiadása
892 Hadigondozotti közgyógyellátás kiadásának visszatértése

Az Igazgatóságok ellátási és finanszírozási számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

451 Családi pótlék
551 Családi pótlék visszatérítése
452 Anyasági támogatás
552 Anyasági támogatás visszatérítése
452 Gyermekgondozási segély
552 Gyermekgondozási segély visszatérítése
454 Gyermeknevelési támogatás
554 Gyermeknevelési támogatás visszatérülése
455 Megváltozott munkaképesség keresetkiegészítés
555 Megváltozott munkaképesség keresetkiegészítés visszatérülése
456 Fogyatékossági támogatás
556 Fogyatékossági támogatás visszatérülése
457 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások
557 Tárgyévi függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások visszatérülése
458 Apát megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
558 Apát megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának visszatérülése
000 Nem azonosítható bevétel
007 Nem azonosítható bevétel visszautalása
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Fiatalok életkezdési támogatásának folyósításához kapcsolódó tranzakciós kódok

460 Elsõ utalási összeg kiadás
470 Elsõ utalási összeg kiadás visszatérülés
461 Második utalási összeg kiadás
471 Második utalási összeg kiadás visszatérülés
462 Harmadik utalási összeg kiadás
472 Harmadik utalási összeg visszatérülés
463 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után ki-

adás
473 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után ki-

adás visszatérülés
464 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után kiadás
474 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után kiadás visszatérülés
465 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után kiadás
475 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után kiadás visszatérülés
466 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat kiadás
476 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat kiadás visszatérülés
467 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat kiadás
477 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat kiadás visszatérülés
560 Elsõ utalási összeg bevétel
570 Elsõ utalási összeg bevétel visszatérülés
561 Második utalási összeg bevétel
571 Második utalási összeg bevétel visszatérülés
562 Harmadik utalási összeg bevétel
572 Harmadik utalási összeg bevétel visszatérülés
563 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után be-

vétel
573 Állami támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére befizetett összeg után be-

vétel visszatérülés
564 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után bevétel
574 Állami támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után bevétel visszatérülés
565 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után bevétel
575 Állami támogatás a gyermek részére befizetett összeg után bevétel visszatérülés
566 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat bevétel
576 Kincstári számlán nyilvántartott követelés után fizetett kamat bevétel visszatérülés
567 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat bevétel
577 Kincstár által felróható határidõ elmulasztás miatt fizetett késedelmi kamat bevétel visszatérülés
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7. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[5/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

Kitöltési útmutató
az EG-03F számú „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására” elnevezésû ûrlaphoz

A felügyeleti szerv az Országgyûlés és a Kormány hatáskörében végrehajtott módosítás végrehajtását szolgáló elõ-
irányzat-módosításról, valamint a felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott elõirányzat-módosításról az EG-03F szá-
mú, „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására” elnevezésû ûrlapon – minden egyes módosításról külön-
külön – tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a módosítást követõ 5 munkanapon belül.

A Belügyminisztérium a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok „helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulá-
sai” elõirányzataiban a külön jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján végrehajtott módosításokról ugyancsak az
EG-03F számú adatlapon tájékoztatja a Kincstárt.

Az ûrlapot két példányban kell benyújtania a felügyeleti szervnek (vagy a Belügyminisztériumnak) a Kincstár részére.
A Kincstár az elõirányzat-módosítás kincstári nyilvántartásban történõ átvezetését követõen az adatlap egy példányának
visszaküldésével visszaigazolja a módosítást.

Az ûrlap adatai:
– A bizonylat sorszáma: A fejezet (vagy a Belügyminisztérium) által a fenti hatáskörû módosításokról a Kincstárhoz

benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
– Összes oldal: Amennyiben az elõirányzat-módosítás feltüntetésére az adott oldalon lévõ sorok száma nem elegendõ

(több költségvetési szervet érint a módosítás), az ahhoz kapcsolódó összes oldal száma.
– Fejezet száma: A tárgyévi költségvetési törvénynek megfelelõ fejezetrend szerinti sorszám.
– Fejezet neve: A felügyeleti szerv (vagy a Belügyminisztérium) nevének feltüntetésére szolgál.
– Tételszám: A tételszám oszlopában az összetartozó elõirányzat-módosításokat ugyanazzal a sorszámmal kell ellátni.
– Költségvetési szerv, elõirányzat államháztartási egyedi azonosító száma: Az államháztartási egyedi azonosító szám

alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.
– Költségvetési szerv, elõirányzat megnevezése: A költségvetési szerv vagy az elõirányzat nevének feltüntetésére

szolgál.
– Költségvetési elõirányzat azonosítója: A rovatokban a kincstári tranzakciós kódok elsõ két számjegyét (kiadási, be-

vételi rovat) kell feltüntetni.
– Módosítás jogcíme: A kincstári körbe tartozók költségvetési elõirányzatai tervezésének, módosításának és várható

teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjérõl szóló PM tájékoztatóban meghatározott megfelelõ elõirányza-
ti kódszámot kell feltüntetni a rovatban.

– A módosítás elõjele: Az elõirányzat növekedése esetén + jelet, az elõirányzat csökkenése esetén – jelet kell a rovat-
ban feltüntetni.

– A módosítás összege: A módosítás összegét ezer forintban kell feltüntetni.
– A K/B/T oszlopban kell feltüntetni, hogy kiadásra, bevételre vagy támogatásra vonatkozik a módosítás.
– (+) módosítás esetén a forrás ÁHT azonosítója: Elõirányzat-növekedés esetén fel kell tüntetni az elõirányzat forrásá-

nak államháztartási azonosító számát is. Más esetben ezt a rovatot nem kell kitölteni.
– Dátum, aláírás, iktatószám: Az elõirányzat-módosításról történõ adatszolgáltatás dátumát, a cégszerû aláírást, a feje-

zet (vagy Belügyminisztérium) pecsétjét és iktatószámát kell feltüntetni.
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8. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[5/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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EG-03I
Magyar Államkincstár Intézményi el irányzatok módosítása
Költségvetési szerv neve: Bizonylat sorszáma:

                              címe: Korrigált bizonylat sorszáma:

Államháztartási egyedi azonosítószám:

Számlaszám (1–16 pozíció):

El irányzat módosítás jogcíme

Sor- Kiemelt el irányzat

szám megnevezése
KTK
1-2.p.  +/– Összege ezer Ft-ban

01 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadása 10

02 Személyi juttatások 11

03 Munkaadókat terhel  járulékok 12

04 Dologi és egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 13

05 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14

06 Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások 15

07 Kamatkiadás 16

08 Támogatás érték  m ködési kiadások 17

09 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadása 20

10 Intézményi beruházási kiadások 21

11 Felújítás 22

12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 23

13 Központi beruházási kiadások 24

14 Lakástámogatás 25

15 Lakásépítés 26

16 Központi beruházások (13+14+15)

17 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 27

18 Támogatás érték  felhalmozási kiadások 28

19 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 29

20
Törvény szerinti kiadások 
(01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+16+17+18+19)

21 Adó és adójelleg  bevételek 30

22 M ködési bevételek 31

23 Kamatbevétel 32

24 Támogatás érték  m ködési bevételek 33

25 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel 34

26 Egyéb m ködési célú  pénzeszköz átvétel, bevételek 35

27 Támogatás érték  felhalmozási bevételek 36

28 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 37

29 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevételek 38

30 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 54

31 Törvény szerinti bevételek (21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)  

32 Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (20-31)  

33 El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 39

                                                                      p. h.
............................... 20..... ...........................… ___________________________________

aláírás (a Magyar Államkincstárnál bejelentett módon)



Kitöltési útmutató
az EG-03I számú „Intézményi elõirányzatok módosítása” elnevezésû ûrlaphoz

A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott elõirányzat-módosításról az EG-03I számú, „Intézményi elõ-
irányzatok módosítása” elnevezésû ûrlapon – minden egyes módosításról külön-külön – tájékoztatja a Magyar Állam-
kincstárt a módosítást követõ 5 munkanapon belül.

Az ûrlapot 1 példányban kell benyújtania a költségvetési szervnek a Kincstár Területi Igazgatóság (a továbbiakban:
Igazgatóság) részére. Az Igazgatóság az elõirányzat-módosítás kincstári nyilvántartásban történõ átvezetését követõen
a napi számlakivonatban visszaigazolja a költségvetési szerv részére a módosítást.

Az ûrlap adatai:
– A bizonylat sorszáma: Az intézmény által az Igazgatósághoz benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámo-

zására szolgál.
– A korrigált bizonylat sorsz: Hivatkozás az intézmény által az Igazgatósághoz, – tárgyévben korábban – tévesen

(átvett elõirányzat-maradvány, vállalkozási tartalék, elõirányzat-maradvány, vagy többletbevétel terhére) benyújtott
elõirányzat-módosítást tartalmazó bizonylat sorszámára. Ha a benyújtott bizonylaton csak negatív elõjelû adatok szere-
pelnek és nem került kitöltésre a korrigált bizonylat sorsz. mezõ a Kincstár visszautasítja a bizonylat feldolgozását.

– Költségvetési szerv neve, címe: a módosítást benyújtó költségvetési szerv nevének, címének feltüntetésére szolgál.
– Költségvetési elõirányzat államháztartási egyedi azonosítója: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazá-

sáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.
– Elõirányzat-felhasználási keretszámla száma a számlaszám 1–16 pozícióját tartalmazza.
– Az elõirányzat-módosítási jogcíme: a 8001/1997. (PK 3.) PM tájékoztatója a kincstári körbe tartozók költségvetési

elõirányzata tervezésének, módosításának és várható teljesítésének adatszolgáltatási és nyilvántartási rendjérõl elõírása
szerinti kódszámot kell feltüntetni a rovatban.

– Az elõirányzat-módosítás elõjele, összege: A módosítás összegét ezer forintban kell feltüntetni a módosítással érin-
tett megfelelõ kiemelt elõirányzati sorban a megfelelõ elõjellel.

– Dátum, aláírás: Az elõirányzat-módosításról történõ adatszolgáltatás dátumát, a Kincstárnál bejelentett aláíró aláírá-
sát és a költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni.

Az adatlap kitöltésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy
A) Az elõirányzat-maradvány, valamint a vállalkozási tartalék igénybevétele jogcímkóddal (x1959999,
x1969999) történõ módosítás esetében a törvény szerinti kiadások soron a módosítás összege az Elõzõ évi elõ-
irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele sor összegével egyezik meg.

– a kiadások között – a Támogatás értékû mûködési kiadások és a Támogatás értékû felhalmozási kiadások
sor kivételével – minden sorba kerülhet adat;

– a bevételek között egyetlen soron sem szerepelhet adat;
– az Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele sor kötelezõen kitöltendõ.

B) Többletbevétel terhére (x1949999 jogcímkóddal) történõ módosítás esetében a törvény szerinti kiadások
soron a módosítás összege a törvény szerinti bevételek soron szereplõ összeggel egyezik meg.

– a kiadások között az Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása és az Elõzõ évi felhalmozási
célú elõirányzat-maradvány átadása;

– a bevételek között az Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel és az Elõzõ évi felhalmozási
célú elõirányzat-maradvány átvétel;

– az Elõzõ évi elõirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
sorokon adat nem szerepelhet.

C) Kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás (x1939999 jogcímkóddal történõ módosítás) esetében a törvény
szerinti kiadások soron és/vagy a törvény szerinti bevételek soron csak nulla összeg szerepelhet.

– a kiadások között az Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadása, az Elõzõ évi felhalmozási
célú elõirányzat-maradvány átadása, a Központi beruházási kiadások, a Lakástámogatás, a Lakásépítés és
a Központi beruházások;

– a bevételek között az Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel és az Elõzõ évi felhalmozási
célú elõirányzat-maradvány átvétel;

– az Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
sorokon adat nem szerepelhet.
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D) Az átvett elõirányzat-maradvány forrás terhére (x1979999 jogcímkóddal) történõ módosítás esetében a tör-
vény szerinti kiadások soron a módosítás összege a törvény szerinti bevételek soron szereplõ összeggel egyezik
meg.

– a kiadások között a Támogatás értékû mûködési kiadások és a Támogatás értékû felhalmozási kiadások so-
rokon adat nem szerepelhet;

– a bevételek között csak az Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel és/vagy az Elõzõ évi fel-
halmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel sorokon szerepelhet adat;

– az Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele soron adat nem szerepelhet.
Ettõl eltérõ módon benyújtott módosítást a Kincstár visszautasítja.

Központi beruházáshoz és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó elõirányzat-módosítást tartalmazó bizonylat más elõ-
irányzat-módosítást nem tartalmazhat. A feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó elõirányzat-módosításról az ûrlap benyúj-
tása elõtt a Fejezeti Fõosztályt írásban értesíteni kell.
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9. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/b. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
2006/42.szám
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 E FIN-04.
  Magyar Államkincstár Bizonylat sorszáma:

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése

... év  január–december között

(millió forint)

Megtérítés id pontja

Terhesség-
megszakítással

kapcsolatos
költségvetési térítés

Egészségügyi
feladatok ellátásával 
kapcsolatos központi 

ktvg. hozzájárulás

Központi
költségvetésb l

járulék címen átvett 
pénzeszköz

GYED kiadásainak 
megtérítése

Közgyógyellátás
megtérítése

Összesen

január 10.
február 10.
március 10.
április 10.
május 10.
június 9.
július 10.
augusztus 10.
szeptember 8.
október 10.
november 10.
december 8.
december 29.
I–XII. hó összesen
20... évi el irányzat
Eltérés az el irányzattól

Budapest, …………..

                             Benyújtó:          Jóváhagyó:
OEP Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár
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   Magyar Államkincstár NY FIN-04.

Bizonylat sorszáma:

(millió forint)

Megtérítés id pontja
Ny. Alap kiadásainak 

támogatása

Magánnyugdíjpénztárba
átlép k miatti járulék 

kiesés pótlása

GYES, GYED, 
GYET

nyugdíjbiztosítási
járulék megtérítése

Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei

Folyósított
ellátások utáni 
költségtérítés

Távf.-díj támog. 
kapcsolatos

feladatokhoz
hozzájárulás

Összesen

január 10.
január 31.
február 10.
február 28.
március 10.
március 31.
április 10.
április 28.
május 10.
május 31.
június 9.
június 30.
július 10.
július 31.
augusztus 10.
augusztus 31.
szeptember 8.
szeptember 29.
október 10.
október 31.
november 10.
november 30.
december 8.
december 29.

I–XII. hó összesen

20... évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, ………………………………….

Benyújtó:_______________________ Jóváhagyó:________Jóváhagyó:________ _________________
Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

... év  január–december között

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások



10. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/c. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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E FIN-01. 
  Magyar Államkincstár

(millió forint)
Betét állomány (+) Betét állomány (+)

Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/–)
Hitel állomány (–)

(MÁK tölti ki)
Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/–)

Hitel állomány (–) 
(MÁK tölti ki)

tárgyhót megel z  hóvég
egyenleg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összesen:

Budapest, ……………………………………………
Benyújtó:

OEP Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában
… év …………………… hónap

Naptári napok
Alapot terhel Nem az Alapot terhel

________________________ __________________________
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   Magyar Államkincstár

E FIN-02.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek

... év ………………………hó

(millió forint)

Megnevezés Járulékbevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások

Egészségbiztosítási
tevékenységgel

kapcsolatos egyéb 
bevételek

Vagyongazdálkodással
kapcsolatos bevételek

M ködési célú
bevételek

E. Alap 
bevételei
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Bevételek
összesen

1
Megel z  hónap végéig tervezett 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
tervezett el irányzat (3 = 2+1)

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
(6 = 2–4)

7
Eltérés azid arányos el irányzattól
(7 = 3–5)

8 Éves el irányzat

Budapest, ……………………………………

Benyújtó:
OEP
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   Magyar Államkincstár E FIN-03.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

... év ………………………………… hó

(millió forint)

Megnevezés Nyugellátások
Pénzbeni Természetbeni ellátások Egészségbiztosítás 

Vagyon-
gazdálkodásra

M ködésre Fejezeti
E. Alap 
kiadásai Kiadások

ellátások

Összesen
ebb l: Túl nem 

léphet
el irányzatok

egyéb kiadásai fordított 
kiadások

fordított
kiadások

államháztartási
tartalék

összesen összesen

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2
Tárgyhavi tervezett / igényelt 
el irányzat

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
tervezett el irányzat (3 = 2 + 1)

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
(6 = 2 – 4)

7
Eltérés az id arányos
el irányzattól
(7 = 3 – 5)

8 Éves el irányzat

Budapest, …………………………………….
       Benyújtó:

OEP

Nem az Alapot 
terhel

ellátások
kiadásai
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E FIN-03/A

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok
Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz  támogatások kiadásai

... év ………………………………… hó

(millió forint)

Megnevezés
Speciális

beszerzés
gyógyszerkiadás

Vénykezelési díj
Zárt gyógyszer 
el irányzatok

együtt
Kötszertámogatás

GYSE kölcsönzés 
támogatása

Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás

Gyógyászati
segédeszköz támogatás

összesen

1 Megel z  hónap végéig jóváhagyott el irányzat

2
Megel z  hónap végéig várható felhasználás
(OEP tölti ki)

3 Tárgyhavi igényelt el irányzat

4
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett
el irányzat (4 = 1 + 3)

5
Megel z  hónap végéig várható maradvány
(OEP tölti ki)

6
El z  hónap végén rendelkezésre álló maradvány 
(MÁK tölti ki) 

7
Tárgyhóra megnyitott el irányzat
(MÁK tölti ki)

8
Tárgyévben a tárgyhó végéig megnyitott
el irányzat  (MÁK tölti ki)

9 Havi el irányzat

10 Id arányos el irányzat

11
Eltérés a havi el irányzattól
(11 = 3 – 9)

12
Eltérés az id arányos el irányzattól
(12 = 4 – 10)

13 Éves el irányzat

Budapest, ……………………………………

Benyújtó:         Jóváhagyó:       _____________________              _____________________

                         Pénzügyminisztérium              Magyar Államkincstár       OEP
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E FIN-03/B

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok

Gyógyító-megel z  ellátások kiadásai 

... év ………………………………… hó
(millió forint)

Járóbeteg-
szakellátás

CT, MRI
Aktív

fekv beteg-
szakellátás

Speciális
finanszírozású

fekv beteg

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2 Tárgyhavi igényelt el irányzat

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett 
el irányzat (3 = 1 + 2)

4
El z  hónap végén rendelkezésre álló 
maradvány (MÁK tölti ki) 

5
Tárgyhóra megnyitott el irányzat
(MÁK tölti ki)

6
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
megnyitott el irányzat
(MÁK tölti ki)

7 Havi el irányzat

8 Id arányos el irányzat

9
Eltérés a havi el irányzattól
(9 = 2 – 7)

10
Eltérés az id arányos el irányzattól
(10 = 3 – 8)

11 Éves el irányzat

Budapest, ………………………………        Benyújtó:  ___________ __________________ __________________
OEP  Pénzügyminisztérium  Magyar Államkincstár

Felmerülési
helyre el nem 

számolt kiadás

Gyógyító-megel z
ellátások összesenÖsszesen

Ebb l:

Összevont szakellátás

Krónikus
fekv beteg-
szakellátás

Zárt
el irányzatok

együtt

Gyógyszer-
rendelés

érdekeltségi
rendszere

M ködési
költségel leg

Célel -
irányzatok

Mentés
Laboratóriumi

ellátás

Gondozó-
intézeti

gondozás

Betegszállítás
és orvosi rend. 
halottszállítás

M vese-
kezelés

Házi
szakápolás

Megnevezés
Háziorvosi, h.ügyeleti 

ellátás

Véd n i szolg,
anya-, gyermek-

és
ifjúságvédelem

Fogászati
ellátás
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NY FIN-01. 

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Betét állomány (+) Betét állomány (+)

Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/–)
Hitel állomány (–)

(MÁK tölti ki)
Bevétel Kiadás Napi likviditás (+/–)

Hitel állomány (–) 
(MÁK tölti ki)

tárgyhót megel z
hóvégi egyenleg

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összesen:

Budapest, ………………………………….

Benyújtó:
ONYF Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában

… év … ……………………………… hónap

Naptári napok
Alapot terhel Nem az Alapot terhel

________________________ __________________________
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NY FIN-02.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

1
El z  hónap végéig 
visszaigazolt el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
tervezett el irányzat
(3 = 2 + 1)

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
(6 = 2 – 4)

7

Eltérés az id arányos
el irányzattól
(7 = 3 – 5)

8 Éves el irányzat

Budapest, ……………………………………….

Benyújtó: ________________________

M ködési célú 
bevételek

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Ny. Alap 
bevételei
összesen

ONYF Magyar Államkincstár

Vagyongazdál-
kodással

kapcsolatos
 bevételek

Bevételek
összesen

_____________________

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
 Bevételek

… év … …………………………………………hó

Megnevezés
Járulék-

bevételek

Központi
költségvetési

hozzájárulások

Nyugdíjbiztosítási
tevékenységgel

kapcsolatos
egyéb bevételek
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NY FIN-03.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

1
El z  hónap végéig 
visszaigazolt el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett kiadás

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig 
tervezett el irányzat
(3 = 2 + 1)

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6

Eltérés a havi 
el irányzattól
(6 = 2 – 4)

7

Eltérés az id arányos
el irányzattól
(7 = 3 – 5)

8 Éves el irányzat

Budapest, ………………………………………

Benyújtó:
MagyarONYF  Államkincstár

Nem az Alapot 
terhel  ellátások

kiadásai

Ny. Alap 
kiadásai
összesen

Kiadások
összesen

_____________________

Fejezeti
államháztartási

tartalék

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

… év … …………………………………hó

Megnevezés Nyugellátások Egyéb kiadások

Vagyongazdál-
kodással

kapcsolatos
kiadások

M ködési célú 
kiadások



Kitöltési útmutató az NY FIN 01-04. és NY.A.-Ht.1-4. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók
– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban milliós nagyságrendben kell kitölteni az NY FIN-04.,

NYA-Ht.4. adatlapok kivételével. December hónapra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal,
a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell kitölteni.

– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális hónap kerül megjelölésre.
– Az NY FIN jelölésû adatlapok az ún. fõtáblák, a bevételek, a kiadások és a likviditás tervezésére szolgálnak. A fõ-

táblák kerülnek jóváhagyásra.
– Az NY.A.-Ht. jelölésû adatlapok az ún. háttértáblák a bevételek és kiadások finanszírozási napokra történõ bontását,

az egyéb és a költségvetési forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének havi ütemezését tartalmazzák.
– A terv egy példányát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) aláírásával visszaigazolja a Nyugdíjbiz-

tosítási Alap részére.
– A terv hóközi módosítását a módosult fõtáblákra és az érintett háttértáblákra vonatkozóan jóváhagyásra a PM szak-

fõosztályára kell megküldeni.

2. Az adatlapok adatai

NY FIN-01. Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése a finanszírozási terv hónapjában
A napi bontásban készült bevételi (NY.A.-Ht.1.) és kiadási (NY.A.-Ht.2.) táblázatok napi összesen sorainak e tábla

bevételi-kiadási adataival kell megegyezniük. A Napi likviditás (+/–) a „Bevétel”-ek és a „Kiadás”-ok különbözete. Ha
az eredmény negatív hitel igénybevétel, ha pozitív visszatörlesztés történik. Az adatlapot „tárgyhót megelõzõ hóvégi
egyenleg” halmozott tényadatával, valamint az ebbõl számított napi hitel/betét állományi adatokkal a visszaigazolás
alkalmával a Kincstár egészíti ki. A betétállomány (+), a hitelállomány (–) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.

NY FIN-02. Bevételek
Az 1. sor „Elõzõ hónap végéig visszaigazolt”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig a Kincstár által visszaigazolt össze-

geket tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett bevétel” az aktuális hónap várható bevételét tartalmazza. Ez az összeg meg kell egyez-

zen a napi bontásban készült bevételi háttértáblázat tárgyhó összesen sorával.
A 3. a „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” sorba a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett sor együttes összege kerül.
A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adatsor. A költségvetésben szereplõ bevételek éves elõirányzatának 1/12-ét kell

kimutatni a „központi költségvetési hozzájárulások” oszlop kivételével. Ennél az adatnál a megtérítés ütemezésének
költségvetési törvény szerinti elõírása figyelembevételével kitöltött NY FIN-04. adatlap aktuális havi megtérítése alap-
ján kell meghatározni a havi elõirányzatot.

Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor is számított adat. A havi elõirányzat szorozva a hónapok számával. A „központi
költségvetési hozzájárulások” jogcím idõarányos elõirányzatának meghatározásánál az elõzõek szerint számított megté-
rítést kell figyelembe venni.

A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves bevétel.
A „központi költségvetési hozzájárulások” oszlop az NY FIN-04. adatlap aktuális havi jóváhagyott összegét tartal-

mazza az ellátások utáni költségtérítés kivételével.
A „mûködési célú bevételek” oszlopnak a saját bevétel mellett tartalmaznia kell az NY FIN-04. adatlap aktuális havi

jóváhagyott „Ellátások utáni költségtérítés” összegét is.
A „Nem az Alapot terhelõ ellátások megtérítése” oszlopban kell feltüntetni az Egészségbiztosítási Alappal történõ

elszámolás bevételét, a költségvetési és egyéb forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének (NY.A.-Ht.3., 4. adat-
lap) összesen sorából számított együttes összeget.

NY FIN-03. Kiadások
Az 1. sor „Elõzõ hónap végéig visszaigazolt elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig jóváhagyott elõirányza-

tot tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett kiadás” az aktuális hónap tervezett kiadásait tartalmazza. Ez az összeg meg kell egyez-

zen az NY.A.-Ht.2. finanszírozási naponkénti bontásban készült kiadási táblázat tárgyhó összesen adatával.
A 3. sorba „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett kiadás sor együttes összege kerül.
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A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adatsor. A költségvetésben szereplõ kiadások éves elõirányzatának 1/12-e.
A nyugellátások oszlopban – a Tizenharmadik havi nyugdíj elõirányzatát – a kifizetés ütemezésére vonatkozó jogsza-
bály figyelembevételével kell meghatározni.

Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor is számított adat. A havi elõirányzat szorozva a hónapok számával. A „Nyugellátá-
sok” oszlop idõarányos elõirányzatának meghatározásánál a tizenharmadik havi nyugdíj elõirányzatát csak a jogszabály
szerinti kifizetés hónapjaiban kell figyelembe venni.

A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves kiadás.
A „Nem az Alapot terhelõ ellátások kiadásai” oszlopában kell megtervezni az Egészségbiztosítási Alapot terhelõ,

a költségvetési és az egyéb forrásból finanszírozott ellátási kiadások várható összegét.

NY FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások
A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-

lésével a tárgyévet megelõzõ hó 25-ig kell benyújtani pénzügyminiszteri jóváhagyásra. A megtérítések összegét a támo-
gatás utalásának költségvetési törvény szerinti elõírása alapján kell meghatározni.

A tervet az év során csak akkor kell módosítani, ha azt jogszabályi változás indokolja. Módosításkor a bizonylatot
folyamatos sorszámmal kell ellátni.

NY.A.-Ht.1. Bevételek
A háttértábla az NY FIN-02. bevételek elnevezésû fõtábla tárgyhavi bevételek sorának finanszírozási napokra történõ

bontását tartalmazza.

NY.A.-Ht.2. Kiadások
A háttértábla az NY FIN-03. kiadások elnevezésû fõtábla tárgyhavi kiadások sorának finanszírozási napokra történõ

bontását tartalmazza.

NY.A.-Ht.3. Egyéb forrásból finanszírozott ellátások várható kiadásainak megtérítése
A háttértábla az Egyéb forrásból finanszírozott ellátások megtérítésének forrásonkénti havi ütemezését tartalmazza.

NY.A.-Ht.4. Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások várható kiadásainak megtérítése
A költségvetési forrásból finanszírozott ellátások éves várható elszámolásának ütemezését tartalmazza havi bontás-

ban, melyet a január havi tervdokumentációval együtt kell benyújtani. A tervet az év során folyamatosan módosítani
szükséges a pénzügyi folyamatok alakulásának megfelelõen. Az elszámolt idõszakra vonatkozóan a tényleges térítés
összegét kell a táblában szerepeltetni.

Kitöltési útmutató az E FIN 01-04. és E.A.-Ht.1-4. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók
– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban, milliós nagyságrendben kell kitölteni. December hó-

napra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell
kitölteni.

– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális hónap kerül megjelölésre.
– Az E FIN jelölésû adatlapok ún. fõtáblák bevételek, kiadások és a likviditás tervezésére szolgálnak. A fõtáblák ke-

rülnek jóváhagyásra.
– Az E.A.-Ht. jelölésû adatlapok ún. háttértáblák a bevételek és a kiadások finanszírozási napokra történõ bontását, a

túlléphetõ és elõrehozott kiadási elõirányzatok jogcím szerinti részletezését és egyéb, a döntést elõsegítõ háttérinformá-
ciókat tartalmaznak.

– A terv egy példányát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) aláírásával visszaigazolja az Egészségbiz-
tosítási Alap részére.

2. Az adatlapok adatai
E FIN-01. Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése a finanszírozási terv hónapjában
A napi bontásban készült bevételi (E.A.-Ht.1.) és kiadási (E.A.-Ht.2.) táblázatok napi összesen sorainak e tábla bevé-

teli-kiadási adataival kell megegyezniük.
A „Napi likviditás (+/–)” a „Bevétel”-ek és a „Kiadás”-ok különbözete. Ha az eredmény negatív hitel igénybevétel,

ha pozitív visszatörlesztés történik. Az adatlapot „tárgyhót megelõzõ hóvégi egyenleg” halmozott tényadatával, vala-
mint az ebbõl számított napi hitel/betét állományi adatokkal a visszaigazolás alkalmával a Kincstár egészíti ki. A betétál-
lomány (+), a hitelállomány (–) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.
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E FIN-02. Bevételek
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig tervezett összegeket tar-

talmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Tárgyhavi tervezett bevétel” az aktuális hónap bevételét tartalmazza jogcímenként. Ez az összeg meg kell

hogy egyezzen az E.A.-Ht. 1. finanszírozási naponkénti bontásban készült bevételi táblázat tárgyhó összesen sorával.
A 3. a „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” sorba a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

tervezett sor együttes összege kerül.
A következõ hónapban ez a halmozott összeg kerül a megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat 1. sorába.
A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adat, a költségvetésben szereplõ bevételek éves elõirányzatának 1/12-e.
Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hó 1/12).
A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves bevétel.
A „központi költségvetési hozzájárulások” címû oszlop tartalmazza az E FIN-04. adatlap havonkénti összegét a köz-

gyógyellátás megtérítése jogcím kivételével.
A „Nem az Alapot terhelõ ellátások megtérítése” oszlopba kell tervezni a közgyógyellátás központi és önkormányzati

megtérítéseinek együttes összegét.

E FIN-03. Kiadások – a tervezett kiadásokat összefoglaló adatlap
A táblázat sorainak kitöltése azonos az E FIN-02. Bevételek adatlapnál leírtakkal, a nyugellátások jogcímcsoport

kivételével. Ennél az oszlopnál a 4. és 5. sor számításánál – a Tizenharmadik havi nyugdíj elõirányzatát – csak a jogsza-
bály szerinti kifizetés hónapjaiban kell figyelembe venni.

A „Pénzbeni ellátások” oszlopában tervezett összegnek meg kell egyezni az E.A.-Ht.3. háttértábla összesen sorával.
A „Természetbeni ellátások” összesen oszlopában kell tervezni az alcím kiadásait és ebbõl ki kell emelni a nem túllép-

hetõ elõirányzatok összegét.

E FIN-03/A Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig jóváhagyott/megnyitott elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszíro-

zási tervében szereplõ Kincstár által kitöltött 8. sor adatait tartalmazza (január hóban üresen marad).
A 2. sor „Megelõzõ hónap végéig várható felhasználás” az OEP tárgyhónapot megelõzõ hónap kiadásaira vonatkozó

prognózisát tartalmazza.
A 3. sorban „Tárgyhavi igényelt elõirányzat” az aktuális hónap tervezett elõirányzati keret szükségletét tartalmazza.
A 4. sorban „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” a megelõzõ hónap végéig megnyitott és a tárgyhavi

tervezett kiadás sor együttes összegét kell kimutatni.
Az 5. sorban „Megelõzõ hónap végéig várható maradvány” az OEP prognózisát tartalmazza a tárgyhónapot megelõzõ

hónap végéig várható kiadásainak alakulása alapján.
A 6., 7., 8. sort a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.
A 9. sor „Havi elõirányzat” a költségvetésben szereplõ kiadások éves elõirányzatának 1/12-e.
A 10. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hó 1/12).
A 11–12. sor a tárgyhavi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 13. sor „Éves elõirányzat” a költségvetés szerinti, illetve a módosított éves elõirányzat.

E FIN-03/B Gyógyító-megelõzõ ellátások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
A felmerülési helyre el nem számolt kiadás oszlopban kell szerepeltetni a gyógyító-megelõzõ ellátás elõrehozott

kiadásait és azok visszatörlesztéseit az E.A.-Ht.4. jelû táblázat alapján.

E FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése
A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-

lésével tárgyévet megelõzõ hó 25-éig kell benyújtani, melyet a pénzügyminisztérium hagy jóvá.
A tervet az év során csak akkor kell módosítani, ha azt jogszabályi változás indokolja, vagy a megtérítés tartósan eltér

a tényleges kiadástól. Év közbeni módosítás esetén az adatlapot folyamatos sorszámmal kell ellátni.

E.A.-Ht.1. Bevételek
A háttértábla az E FIN-02. bevételek elnevezésû fõtábla tárgyhavi tervezett bevételek sorának finanszírozási napokra

történõ bontását tartalmazza.
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E.A.-Ht.2. Kiadások
A háttértábla a tervezett havi kiadások finanszírozási napokra történõ bontását tartalmazza. A gyógyító-megelõzõ

ellátás és a gyógyszertámogatás jogcímcsoport kiadásainak napi bontásában az igénybe vett elõlegek tárgyhavi vissza-
pótlását is figyelembe kell venni.

E.A.-Ht.3. Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphetõ elõirányzatai
Az „Éves elõirányzat” 1. oszlopban a költségvetésben szereplõ éves kiadási elõirányzatot kell szerepeltetni.
A 2. oszlop „Megelõzõ hónap végéig megnyitott*/tervezett kiadás” a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszírozási

terveiben szereplõ megnyitott elõirányzati kereteket tartalmazza (január hóban üresen marad). A Kincstár a túlléphetõ
kiadási elõirányzatok esetében havonta a tervezett elõirányzati kereteket nyitja meg, de csak az éves elõirányzat mér-
tékéig.

A 3. oszlop tartalmazza a tárgyhóra tervezett kiadást.
A 4. oszlop a második és a harmadik oszlop összege.
Éves elõirányzatot meghaladó tervezés esetén a 2. és 4. oszlopban tervezett kiadás halmozott összegét kell szerepel-

tetni.
Az 5. és 7. oszlopokat a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.
A 6. oszlop a tervezett és az éves elõirányzat különbségét tartalmazza.

E.A.-Ht.4. Elõrehozott kiadások
A háttértábla a gyógyító-megelõzõ ellátás elõrehozott kiadásait és a gyógyszertámogatás finanszírozási elõlegének

igénybevételét és visszapótlásuk ütemezését tartalmazza.
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11. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/d. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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E. A. - Ht 1.

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek

(millió forint)

Járulék- Egészségügyi
Központi

költségvetési
Egészségbiztosítási

tevékenységgel Vagyongazdálkodási M ködési célú E. Alap bevételei
Nem az Alapot terhel  ellátások 

megtérítése Bevételek
bevételek hozzájárulások hozzájárulások kapcsolatos egyéb 

bevételek
bevételek bevételek összesen

közgyógyellátás egyéb
összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
összesen

Budapest, ……………………

       Benyújtó:
OEP

Naptári
napok
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E. A. - Ht 2.

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

... év ……...… hó
(millió forint)

Pénzbeni
Természetbeni ellátások

M ködésre

Nem az Alapot terhel
ellátások kiadásai Kiadások

ellátások
Gyógyító-
megel z
ellátások

Gyógyszer-
támogatás
összesen

Gyógyászati
segédeszköz
támogatás

Gyógyfürd
és egyéb 

gyógyászati
ellátás tám.

Anyatej-
ellátás

Utazási
költség
térítés

Nemzetközi
egyezményi

kiadások

fordított
kiadások közgyógy-

ellátás
egyéb

összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
összesen

Benyújtó:
Budapest, ……………………. OEP

E. Alap 
kiadásai
összesen

Naptári
napok

Egészségbizt.
egyéb kiadásai

Nyugellátások
Vagyon-

gazd.
Kiadásai
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E. A. - Ht 3.

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphet  el irányzatai

... év ………..… hó
(millió forint)

Megnevezés Éves el irányzat
Megel z  hónap 
végéig megnyitott
/*tervezett kiadás

Tárgyhavi
tervezett kiadás

Tárgyévben
tárgyhó végéig 

megnyitott/
 tervezett kiadás

Megel z  hónap 
végéig teljesített 

kiadás + tárgyhóra 
igénybe vehet  ei. 

(MÁK tölti ki)

Éves ei. 
maradványa

/túllépés

Éves ei. teljesítési 
maradványa

/túllépés      (MÁK 
tölti ki)

1 2 3 4 5 6=1–4 7=1–5

Nyugellátások

Pénzbeni ellátások összesen:

ebb l: Terhességi-gyermekágyi segély

        Táppénz

       Betegséggel kapcsolatos segélyek

        Kártérítési, baleseti járadék

       Gyermekgondozási díj

Természetbeni ellátások
Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati 
ellátás támogatása
Anyatej-ellátás

Gyógyszertámogatás kiadásai 

ebb l: Gyógyszertámogatás kiadása 

           Gyógyszerel leg

Utazási költségtérítés

Nemzetközi egyezményb l ered  és 
külföldön történ  ellátások kiadásai

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó 
kiadások

Nem Alapot terhel  kiadások

Közgyógyellátás kiadásai 

* Az eredeti el irányzatot meghaladó összeg esetén

Budapest, …………………

   Benyújtó: ____________________

OEP Magyar Államkincstár
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E. A. - Ht 4.

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
El rehozott kiadások

... év ……….… hó

(millió forint)

Gyógyító-megel z
ellátás

Gyógyszertámogatás

13. havi illetmény 
el lege

Finanszírozási el leg

1
Tárgyhó végéig igényelt el leg

2
Tárgyhónapban igényelt el leg

3

Tárgyhónapot megel z  hónap végéig 
igénybe vett el leg

4

Tárgyhónapot megel z  hónap végéig 
visszapótolt el leg

5
Tárgyhavi el leg visszapótlás

6=2+3–4–5
Vissza nem pótolt el leg

Budapest,  ……………………….

Benyújtó: _________________

OEP

Megnevezés Egyéb Összesen
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NY.A.-Ht.1.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nem az Alapot 

Egészségbiztosítási
Alapból

Közp.
költségvetésb l

Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

Budapest, …………..………… Benyújtó:

Tárgyhó össz.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
 Bevételek

… év ……….... hó

Naptári napok Járulék-bevételek
Központi

költségvetési
hozzájárulások

Nyugdíjbiztosítási
tevékenységgel

kapcsolatos egyéb 
bevételek

Vagyongazdálko-
dással kapcsolatos 

bevételek

Bevételek
összesen

terhel  ellátások megtérítéseM ködési célú 
bevételek

Ny. Alap 
bevételei
összesen

______________________
ONYF
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NY.A.-Ht.2.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nem az Alapot 

Egészségbiztosítási
Alapból

Közp.
költségvetésb l

Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

Budapest,  ………………………….. Benyújtó:

Tárgyhó össz.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

… év ……….... hó

Naptári napok Nyugellátások Egyéb kiadások
M ködési célú 

kiadások

Ny. Alap 
kiadásai
összesen

______________________
ONYF

Vagyongazdálkodással
kapcsolatos kiadások

terhel  ellátások kiadásai Kiadások
összesen
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   Magyar Államkincstár NY.A.-Ht.3

(millió forint)

Megtérítés id pontja

Munkáltatói
befizetésb l

korengedményes
nyugdíj

NFA term föld
életjáradék

ÁPV Rt. által 
finanszírozott életjáradék

Hadigondozottak
Közalapítványa által 

finanszírozott járadék

NKÖM által 
megtérített

Kiváló M vész,
Érdemes M vész,

Népm vészet Mestere 
járadék

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I–XII. hó összesen:

20. . évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest,  ………………….

Benyújtó: _______________________
ONYF

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Egyéb forrásból finanszírozott ellátások 

 kiadásainak megtérítése
……...… év
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NY.A.-Ht.4.

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások

Megtérítés id pontja
Rokk.

járadék

Megvált.
m.kép.

járadéka

Egészség-
károsod.
járadék

Bányászok
koreng.

nyugdíja

Mez gazd.
járadék

Polit. rehab. 
ny. kieg.

Házastársi
pótlék

Egyéb
támogatások

Nyugdíjasok
távf tési-díj
támogatása

Pénzbeli
kárpótlás

1947. Párizsi 
Békeszerz.

Ellátások
összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I–XII. hó összesen:

20... évi el irányzat

Elt.az el irányzattól:

Budapest,  ………………….. Benyújtó: 

ONYF

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások 

kiadásainak megtérítése

____________________

……... év 



12. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/e. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

2006/42. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3407

 MPA FIN-01
                           E*

Magyar Államkincstár M**

A Munkaer piaci Alap tervezett likviditása
 20...  év  .... negyedév

                        (millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg
Költségvetési

támogatás
I.

II.
III.

I. negyedév együtt 
IV.
V.
VI.

II. negyedév együtt 
VII.
VIII.
IX.

III. negyedév együtt 
X.
XI.
XII.

IV. negyedév együtt 

Budapest, 20…………

Benyújtó: Jóváhagyó:
Alapkezel

Ellen rizte:

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

Bevétel Kiadás Egyenleg

... havi teljesítés 

... havi telj. / 
finansz. terv (%)

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

Magyar Államkincstár

Pénzügyminisztérium
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MPA FIN - 02

     E*
Magyar Államkincstár M**

Munkaer piaci Alap finanszírozási terve
Bevételek  20...  év  .... negyedév

                        (millió forint)

Megnevezés
Munkaadói

járulék
Munkavállalói

járulék
Vállalkozói

járulék
Területi

egyéb bevétel
Központi

egyéb bevétel
Szakképzési

egyéb bevétel
Rehabilitációs
hozzájárulás

Visszterhes
támogatá-
sok tör-
lesztése

Szakképzési
hozzájárulás

Bérgarancia
támogatás
törlesztése

Költség-
vetési

támogatás
Összesen

1
Tárgynegyedév els  hónapjában 
tervezett bevételek

2
Tárgynegyedév második
hónapjában tervezett bevételek

3
Tárgynegyedév harmadik 
hónapjában tervezett bevételek

4
Tárgynegyedévben tervezett 
bevételek együtt

5
El z  negyedév/negyedévekben 
tervezett bevétel

6
El z  negyedév/negyedévekben 
tényleges bevétel

7 Éves el irányzat

8
Bevétel a tárgynegyedév végéig/éves 
el irányzat (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
... havi teljesítés

10
... havi teljesítés és finanszírozási terv 
aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l
engedélyezte: ellen rizte:

 20…. év …. hó…. nap

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

P. H.P. H.
 20…. év …. hó…. nap

Pénzügyminisztérium részér l

P. H.

Alapkezel  cégszer  aláírása:

20…. év …. hó…. nap
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MPA FIN - 03
     E*

M**
Magyar Államkincstár

Munkaer piaci Alap finanszírozási terve
Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:      2/1

                        (millió forint)

Rehabilitációs célú kifizetések

Munkanélküli
ellátások

Álláskeresési
támogatások

Munkahely-
teremt

támogatás

Megváltozott
mukakép. személyek 
foglalk. támogatása

ÁFSZ átadott 
pénzeszköz

ÁFSZ
fejlesztési
program

1
Tárgynegyedév els
hónapjában tervezett 
kiadások

2
Tárgynegyedév második 
hónapjában tervezett 
kiadások

3
Tárgynegyedév harmadik 
hónapjában tervezett 
kiadások

4
Tárgynegyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ 
negyedévekbentervezett
kiadás

6
El z  negyedév/ 
negyedévekbentényleges
kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgynegyedév 
végéig/ éves el irányzat   (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
    ... havi teljesítés

10
    ... havi teljesítés és 
finanszírozási terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l
engedélyezte: ellen rizte:

P. H. P. H. P. H.
20…. év …. hó…. nap

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

20…. év …. hó…. nap

Aktív
foglalkoztatási

eszközök

Szakképzési
célú kifizetések 

Passzív ellátások

Jövedelempótló
támogatás

Összesen
Alapkezel nek

átadott
pénzeszköz

20…. év …. hó…. nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

Megnevezés
Bérgarancia
kifizetések

Pénzügyminisztérium részér l

ÁFSZ m ködése és fejlesztése

ÁFSZ
központosított

kerete



3410
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/42.szám
MPA FIN - 03

     E*
M**

Magyar Államkincstár
Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:          2/2

                        (millió forint)

Áthozat:

2/1 oldal 
összesen

Munkanélküliség
kezelése

Feln ttképzés
Szakképzés
fejlesztése

Normatív
járulékkedv.
visszatérítés

Ötven év 
felettiek

járulékkedv.

Vállalkozói
járadék

Vállalkozók
aktív eszköz 
támogatása

1
Tárgynegyedév els
hónapjában tervezett 
kiadások

2
Tárgynegyedév második 
hónapjában tervezett 
kiadások

3
Tárgynegyedév harmadik 
hónapjában tervezett 
kiadások

4
Tárgynegyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ 
negyedévekbentervezett
kiadás

6
El z  negyedév/ 
negyedévekbentényleges
kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgynegyedév 
végéig/ éves el irányzat   (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
    ... havi teljesítés

10
    ... havi teljesítés és 
finanszírozási terv aránya (%)

Pénzügyminisztérium részér l Magyar Államkincstár részér l
engedélyezte: ellen rizte:

P. H. P. H. P. H.
20…. év …. hó…. nap 20…. év …. hó…. nap

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

20…. év …. hó…. nap

Átadás EU társfinanszírozásra

OMMF-nek
pénzeszköz-

átadás

Non-profit
szektorbeli
munkaváll.
támogatása

Munkanélküli
ellátórendszer

vált.összefügg
kltsgv. befizetés

Járulékkedvezmény
visszatérítése

Megnevezés

Alapkezel  cégszer  aláírása:

NY. Alapnak 
átadás

Közmunka
céljára

pénzeszköz-
átadás

Fejezeti
tartalék

Vállalkozók pü.ell. és tám.

Tranzakciós
díj

Mindösszesen



13. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]

2006/42. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3411

 KNPA FIN-01
                           E*

Magyar Államkincstár M**

A  Központi  Nukleáris  Pénzügyi  Alap tervezett likviditása
20… év ..... negyedév

(millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg
I.

II.
III.

I. negyedév együtt 
IV.
V.
VI.

II. negyedév együtt 
VII.
VIII.
IX.

III. negyedév együtt 
X.
XI.
XII.

IV. negyedév együtt 

Budapest, 20…  …… …

Benyújtó:                         Jóváhagyó:

Alapkezel Pénzügyminisztérium

                        Ellen rizte:
Magyar Államkincstár

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

Bevétel Kiadás Egyenleg

... havi teljesítés 

... havi telj. / finansz. 
terv  (%)

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv
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KNPA  FIN - 02

Magyar Államkincstár      E*

A Központi Nukleáris Pénzügyi  Alap finanszírozási terve M**

Bevételek  20… év ..... negyedév

(millió forint)

Megnevezés Paksi atomer m  RT befizetései 
Radioaktív hulladékok 

végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési

támogatás
Egyéb bevételek Összesen

1
Tárgynegyedév els hónapjában tervezett
bevételek

2
Tárgynegyedév második hónapjában 
tervezett bevételek

3
Tárgynegyedév harmadik hónapjában 
tervezett bevételek

4
Tárgynegyedévben tervezett bevételek 
együtt

5
El z  negyedév/negyedévekben 
tervezett bevétel

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges bevétel

7 Éves el irányzat

8
Bevétel a tárgynegyedév végéig  /
éves el irányzat   (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
... havi teljesítés

10

... havi teljesítés és finanszírozási terv 
aránya (%)

P. H.

20…. év…. hó…. nap 20…. év…. hó…. nap

P. H.

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:

20…. év…. hó…. nap

P. H.

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l
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KNPA  FIN - 03

Magyar Államkincstár

     E*

M**

(millió forint)

Megnevezés

Kis-  és közepes 
aktivitású hulladék-
tároló létesítésének 

el készítése

Püspökszilágyi RHFT 
beruházásai

Nagy aktivitású 
hulladéktároló telephely

kiválasztás

Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójának 

b vítése, felújítása

Nukleáris létesítmények 
leszerelésének

el készítése

Hulladéktárolók és az 
RHK Kht. 

üzemeltetési kiadásai

Társadalmi ell. és
inf. társulások 

támogatása

Alapkezel nek
m ködési célra

Összesen

1
Tárgynegyedév els hónapjában tervezett 
kiadások

2
Tárgynegyedév második hónapjában 
tervezett kiadások

3
Tárgynegyedév harmadik hónapjában 
tervezett kiadások

4
Tárgynegyedévben tervezett kiadások 
együtt

5
El z  negyedév/negyedévekben 
tervezett kiadás

6
El z  negyedév/negyedévekben 
tényleges kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgynegyedév végéig  /     éves 
el irányzat   (%)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
... havi teljesítés

10

... havi teljesítés és finanszírozási terv 
aránya (%)

Alapkezel  cégszer  aláírása:

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

A Központi Nukleáris Pénzügyi  Alap finanszírozási terve
Kiadások  20… év ..... negyedév

Magyar Államkincstár részér l

ellen rizte:

20…. év…. hó…. nap

P. H.

20…. év…. hó…. nap

P. H. P. H.

20…. év…. hó…. nap

Pénzügyminisztérium részér l

engedélyezte:



Kitöltési útmutató
az MPA és KNPA FIN-01., 02., 03. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók
– Az adatlapokon az E és M jelölések az eredeti finanszírozási terv és a módosított finanszírozási terv közül az aktuális

terv meghatározását szolgálják a megfelelõ jel aláhúzásával.
– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapokat milliós nagyságrendben, egytizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell

kitölteni.
– A finanszírozási terv adatlapjai a várható bevételek, kiadások és ezek egyenlegeinek, a hitel/betétállomány tervezé-

sére szolgálnak.
– Tervmódosítási kötelezettség esetén visszamenõleges, a megelõzõ idõszak jóváhagyott tervadatainak módosítására

nincs lehetõség.
– A finanszírozási tervek adatlapjain a tényleges teljesítési adatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-

tár) tölti ki.
– A jóváhagyott terv egy példányát a havi teljesítési adatokkal kiegészítve a Kincstár havonta visszaigazolja.

2. Az adatlapok adatai
MPA FIN-01. és a KNPA FIN-01. Tervezett likviditás
Havi, negyedéves bontású tervezett bevétel, kiadás és egyenleg részletezettségû adatlap. Az aktuális negyedév hónap-

jaira vonatkozó sorai meg kell hogy egyezzenek az MPA, KNPA FIN-02., 03. adatlapoknak az adott hónapokra (az 1., 2.,
3. sor) tervezett bevétel, kiadás összesen adataival. A tervezett tárgynegyedévet megelõzõ idõszak tényadataival az adat-
lapot a kincstár egészíti ki.

MPA FIN-02-03. és KNPA FIN-02-03. Bevételek, Kiadások
Az adatlapok 1., 2., 3. és 4. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeinek a tárgynegyedév hónapjaira

és a negyedév egészére a tervezett bevételi és kiadási adatokat kell feltüntetni.
Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatokat kell szerepeltetni (elsõ negyedévben

üresen marad).
A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait tartalmazza (elsõ ne-

gyedévben üresen marad).
7. sor a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
A 8. sort a Kincstár tölti ki. A bevétel, illetve kiadás a tárgynegyedév végéig az éves elõirányzat %-ban kifejezett vi-

szonyszám kiszámításánál a tárgynegyedévre tervezett és az elõzõ idõszakra vonatkozó tényadatok együttes összegét
kell érteni.

3414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/42. szám
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Magyar Államkincstár WA-FIN

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap finanszírozási terve

20…. év .... negyedév

(adatok ezer Ft-ban)

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás
Káreseménnyel

összefügg  kártalanítás
M ködési kiadások

1 Tárgynegyedév els hónapja

2 Tárgynegyedév második hónapja

3 Tárgynegyedév  harmadik hónapja

4 Tárgynegyedév összesen

5
El z  negyedév/negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

8
El irányzat felhasználás %-ban
(4+6 / 7*100)

Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte: Magyar Államkincstár részér l ellen rizte:

20…. év …. hó…. nap 20…. év …. hó…. nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

Bevétel Kiadás

EgyenlegTervezett id szak

P. H. P. H. P. H.

20…. év …. hó…. nap



Kitöltési útmutató
a „Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap”

WA-FIN jelölésû finanszírozási tervéhez

Az adatlap a várható bevételek, kiadások és ezek egyenlegeinek, a hitel/betétállomány tervezésére szolgál.
A negyedéves havi bontású finanszírozási tervet a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 25. munkanapjáig kell elkészíte-

ni, melyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumnak továbbít.
– Az adatlap fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapot egész számokban, ezer forintos nagyságrendben kell kitölteni.
Az 1., 2., 3. és 4. sorban a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeinek a tárgynegyedév hónapjaira és a negyed-

év egészére a tervezett adatokat kell feltüntetni. Az egyéb kiadás oszlop év közben rendkívüli, csak jogszabályi felhatal-
mazás alapján történõ eseti kiadás tervezésére szolgál.

Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett adatokat kell szerepeltetni (elsõ negyedévben üresen marad).
A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges teljesítési adatait tartalmazza.
A 7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
A 8. sort a Kincstár tölti ki. Az „Elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre ter-

vezett és az elõzõ idõszakra vonatkozó tényadatok együttes összegét kell az éves elõirányzathoz viszonyítani.
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15. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/h. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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KIA-FIN-01
E*
M**

Magyar Államkincstár

                       ( millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg
Költségvetési

támogatás

I.
II.
III.

I. negyedév együtt 
IV.
V.
VI.

II. negyedév együtt 
VII.
VIII.
IX.

III. negyedév együtt 
X.
XI.
XII.

IV. negyedév együtt 
Éves el itányzat

Budapest, 20…………

               Benyújtó:   Jóváhagyó:
Alapkezel Pénzügyminisztérium

  Ellen rizte:
Magyar Államkincstár

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

Bevétel Kiadás Egyenleg

…   havi teljesítés 
...  havi telj. / finansz. 
terv  (%)

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
 20...  év  .... negyedév
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KIA-FIN-02

E*

Magyar Államkincstár M**

(millió forint)

Tervezett id szak Innovációs járulék 
Költségvetési

támogatás

Visszterhes
támogatások
törlesztései

Egyéb bevétel Bevétel összesen

1 Tárgynegyedév els hónapja

2 Tárgynegyedév második hónapja

3 Tárgynegyedév harmadik hónapja

4 Tárgynegyedév összesen

5 El z  negyedév/negyedévek tervadata

6 El z  negyedév/negyedévek teljesítése

7 Éves el irányzat

8 El irányzat felhasználás %-ban (4+6/7*100)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
... havi teljesítés

10
... havi teljesítés és finanszírozási terv aránya 
(%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte:
ellen rizte:

P. H.

 20…. év …. hó…. nap

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve

Bevételek

   20…. év …. negyedév

 20…. év …. hó…. nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

P. H.P. H.

20…. év …. hó…. nap

Pénzügyminisztérium részér l
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KIA-FIN-03

E*
Magyar Államkincstár M**

(millió forint)

Tervezett id szak

Vállalati
innováció és a 
gazdaságban

hasznosuló K+F 
támogatása

Regionális
innováció
el segítése

Tudás és techn. 
együttm ködés

és az 
infrastruktúra

fejlesztése

Tud. és tehn. 
attasék

munkájának
támogatása

Nemzeti
Kutatásnyilv.

Rendszer
támogatása

Tudomány és 
Techn.T.

T.munkájának
támogatása

Alapkezel nek
átadott

pénzeszköz

Új fejlesztési 
tervekre való 
felkészülés
támogatása

Kiadás összesen

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

8
El irányzat felhasználás %-ban
(4+6 / 7*100)

....  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
... havi teljesítés

10
... havi teljesítés és finanszírozási 
terv aránya (%)

Pénzügyminisztérium részér l Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte: ellen rizte:

20…. év …. hó…. nap 20…. év …. hó…. nap

E* :  eredeti finanszírozási terv
M**: módosított finanszírozási terv

                                      Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
                 Kiadások

             20…. év …. negyedév

Alapkezel  cégszer  aláírása:

P. H.

20…. év …. hó…. nap

P. H.P. H.



Kitöltési útmutató
a KIA-FIN-01, 02, 03. számú ûrlapjaihoz

1. Általános tudnivalók
– Az adatlapokon az E és M jelölések az eredeti finanszírozási terv és a módosított finanszírozási terv közül az aktuális

terv meghatározását szolgálják a megfelelõ jel aláhúzásával.
– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapokat milliós nagyságrendben, egytizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell

kitölteni.
– A finanszírozási terv adatlapjai a várható bevételek, kiadások és a likviditás tervezésére szolgálnak.
– Tervmódosítási kötelezettség esetén visszamenõleges, a megelõzõ idõszak jóváhagyott tervadatainak módosítására

nincs lehetõség.
– A finanszírozási terv adatlapjain a tényleges teljesítési adatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

tölti ki.
– A jóváhagyott terv egy példányát a havi teljesítési adatokkal kiegészítve a Kincstár havonta visszaigazolja.

2. Az adatlapok adatai
KIA-FIN-01.
Havi, illetve negyedéves bontású tervezett bevétel, kiadás, egyenleg és költségvetési támogatás részletezettségû adat-

lap. A költségvetési támogatás oszlopban a támogatás lehívásának havi ütemezését kell kimutatni. Az aktuális negyedév
hónapjaira vonatkozó sorai meg kell hogy egyezzenek a KIA-FIN-02., 03. adatlapoknak az adott hónapokra (az 1., 2.,
3. sor) tervezett bevétel, kiadás összesen adataival. Az aktuális negyedévet megelõzõ hónapokra vonatkozóan az elõzõ
idõszakra jóváhagyott finanszírozási terv adatait kell feltüntetni.

KIA-FIN-02-03. Bevételek, Kiadások
Az adatlapok 1., 2. és 3. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeken a tárgynegyedév hónapjaira, a

4. sorban a negyedév egészére (összesen) tervezett bevételi és kiadási adatokat kell feltüntetni.
Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatokat kell szerepeltetni (elsõ negyedévben

üresen marad).
A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait tartalmazza (elsõ ne-

gyedévben üresen marad).
7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
A 8. sort a Kincstár tölti ki. Az „Elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre ter-

vezett és az elõzõ idõszakra vonatkozó tényadatok együttes összegét kell az éves elõirányzathoz viszonyítani.
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16. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[7/i. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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Magyar Államkincstár SZA-FIN

20…. év .... negyedév

(millió forint)

Tervezett id szak Adomány-kiegészítés SZJA 1%-a

1 Tárgynegyedév  els hónapja

2 Tárgynegyedév  második hónapja

3 Tárgynegyedév  harmadik hónapja

4 Tárgynegyedév összesen

5
El z  negyedév/negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

8
El irányzat felhasználás %-ban
(4+6 / 7*100)

.…..  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
….. havi teljesítés

10

….. havi teljesítés és finanszírozási 
terv aránya (%)

Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte:

P. H. P. H.

20…. év …. hó…. nap 20…. év …. hó…. nap20…. év …. hó…. nap

Szül föld Alap finanszírozási terve

Bevétel Kiadás

Alapkezel  cégszer  aláírása: Magyar Államkincstár részér l ellen rizte:

Egyéb támogatások
Alapkezel  m ködési

költségei
Önkéntes befizetések, 

adományok

Költségvetési támogatás

Egyenleg

P. H.



Kitöltési útmutató

a ,,Szülõföld Alap”
SZA-FIN jelölésû finanszírozási tervéhez

Az adatlap a várható bevételek, kiadások és ezek egyenlegeinek, a hitel/betétállomány tervezésére szolgál.
A negyedéves havi bontású finanszírozási tervet a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 25. munkanapjáig kell elkészíte-

ni, melyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumnak továbbít.
–- Az adatlap fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapot milliós nagyságrendben, egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell

kitölteni.
– Tervmódosítási kötelezettség esetén visszamenõleges, a megelõzõ idõszak jóváhagyott tervadatainak módosítására

nincs lehetõség.
– A jóváhagyott terv egy példányát a havi teljesítési adatokkal kiegészítve a Kincstár havonta visszaigazolja.
– Az adatlap 1., 2., és 3. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeken a tárgynegyedév hónapjaira, a

4. sorban a negyedév egészére (összesen) tervezett bevételi és kiadási adatokat kell feltüntetni.
– Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatokat kell szerepeltetni (elsõ negyedév-

ben üresen marad).
– A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait tartalmazza (elsõ ne-

gyedévben üresen marad).
– 7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
– A 8. sort a Kincstár tölti ki. Az ,,Elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre

tervezett és az elõzõ idõszakra vonatkozó tényadatok együttes összegét kell az éves elõirányzathoz viszonyítani.
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Magyar Államkincstár NKA-FIN

(millió forint)

Központi
költségvetési

el irányzatokból
átvett

pénzeszközök

Term. és jogi 
személyek,
gazdasági
társaságok
befizetései

Különféle
egyéb

bevételek
 Összesen:

Nemzeti és 
egyetemes

értékek
létrehozása,
meg rzése,
terjesztése

Évfordulók,
hazai

fesztiválok és 
rendezvények,

valamint
azokon való 

részvétel

Nemzetközi
fesztiválok,

rendezvények
és azokon való 

részvétel

M vészeti
alkotások új 
irányzatai, új 

kulturális
kezdeménye-

zések

Kulturával
kapcsolatos
tudományos
kutatások

Épített
örökség,

épít m vészet

Kultúrateremt ,
közvetít ,

valamint egyéni 
és közösségi 

tevékenységek

Szakmai
díjazáshoz

való
hozzájárulás

Nemzetközi
tagdíjak

1 Tárgy negyedév els hónapja

2
Tárgy negyedév második 
hónapja

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

8
El irányzat felhasználás 
%-ban (4+6 / 7*100)

.…..  havi teljesítés  (Magyar Államkincstár tölti ki!)

9
….. havi teljesítés

10
….. havi teljesítés és 
finanszírozási terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l ellen rizte:

P. H. P. H.

20…. év …. hó…. nap20…. év …. hó…. nap20…. év …. hó…. nap

Bevételek

Egyéb bevételek

P. H.

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte:

Összes
kiadás

Nemzeti Kulturális Alap

Pályázatok támogatása

Tervezett id szak

20…. év .... negyedév

Egyenleg
Összes
bevétel

Kiadások

Kulturális
járulék bevétel

M ködési
kiadások
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NKA-Ht
   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Bevételek Kiadások Egyenleg Bevételek Kiadások Egyenleg Bevételek Kiadások Egyenleg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó össz.:

Budapest, ……….……….. Készítette: P. H.

Nemzeti Kulturális Alap

20… év ... negyedév

Naptári napok
I. hónap III. hónapII. hónap



Kitöltési útmutató

a ,,Nemzeti Kulturális Alap”
finanszírozási tervéhez

1. Általános tudnivalók
Az adatlapok a várható bevételek, kiadások és ezek egyenlegeinek, a hitel/betétállomány tervezésére szolgál.
A negyedéves havi és napi bontású finanszírozási tervet a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 25. munkanapjáig kell el-

készíteni, melyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) jóváhagyásra a Pénzügyminisztériumnak továbbít.
– Az adatlap fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapot milliós nagyságrendben, egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell

kitölteni.
– Tervmódosítási kötelezettség esetén visszamenõleges, a megelõzõ idõszak jóváhagyott tervadatainak módosítására

nincs lehetõség.
– A jóváhagyott terv egy példányát a havi teljesítési adatokkal kiegészítve a Kincstár havonta visszaigazolja.

2. Az adatlapok adatai
Az NKA-FIN jelû tervtábla jóváhagyásra kerülõ adatlap.
Az 1., 2., és 3. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeken a tárgynegyedév hónapjaira, a 4. sorban a

negyedév egészére (összesen) tervezett bevételi és kiadási adatokat kell feltüntetni.
– Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatokat kell szerepeltetni (elsõ negyedév-

ben üresen marad).
– A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait tartalmazza (elsõ ne-

gyedévben üresen marad).
– 7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
– A 8. sort a Kincstár tölti ki.
– Az ,,Elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre tervezett és az elõzõ idõszak-

ra vonatkozó tényadatok együttes összegét kell az éves elõirányzathoz viszonyítani.
NKA-Ht jelû tervtábla napi bontású háttértábla, amely nem kerül jóváhagyásra. A napi likviditás alakulása bemutatá-

sára szolgáló adatlapot az NKA-FIN fõtábla havonkénti bevételek/kiadások összesen sorának és egyenlegének adott ne-
gyedévre vonatkozó tervezete alapján kell kitölteni, finanszírozási napokra lebontva.
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Adatszolgáltatás a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, 
közhasznú társaságok, egyházak és köztestületek részére juttatott 

támogatásokról

1. Kedvezményezett szervezet adatai
1.1. Neve: ….......................................................................……………………................................................. 
1.2. Szervezet székhelye: …......................................................…………………............................................... 
1.3. Adóazonosító száma: …....................................................…………………............................................... 
1.4. Statisztikai számjele: ….....................................................………………….............................................. 
1.5. Szervezet típusa: ….............................................................…………………............................................. 

2. Támogatással kapcsolatos adatok
2.1. A támogatást nyújtó költségvetési szerv, fejezet neve: ….......…………………........................................
2.2. Költségvetési forrás Áht. azonosítója (ÁHTT/ÁHTI kód): ….......………………….................................. 
2.3. Támogatás céljának konkrét szöveges leírása: 

2.4. Támogatott cél kódja: ….......................................................................……………………........................ 
2.5. Folyósító adóazonosító száma: ….....................................................……………………............................ 
2.6. Támogatás jellege (P/N/E): …...........................................................…………………...............................
2.7. Egyéb, azaz: …..................................................................................……………………............................ 
2.8. Kötelezettségvállalás dátuma: év: ….……….......... hó: …..……............... nap: ….…............................... 
2.9. Kötelezettségvállalás lejárata: év: …...………........ hó: …......……........... nap: …....……....................... 
2.10.A. Kötelezettségvállalás kincstári hivatkozási száma: ......................................…………………............. 
2.10.B. Támogató által adott szerz désszám: ………………………………………………………..……….. 
2.11. Támogatás teljes összege (Ft): …............................................................…………………......................
2.12. Folyósítás gyakorisága: ….....................................................................…………………........................ 

3. Pénzügyi teljesítési adatok
3.1. Kedvezményezett bankszámlaszáma: ….............................................…………………............................. 
3.2. Folyósítás kumulált összege (Ft) ........................................................…………......................................... 

4. Módosítás

Kitöltési útmutató 
a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú 

társaságok, egyházak és köztestületek részére juttatott támogatásokról 
cím  adatszolgáltatáshoz

A Korm. rendelet 22. számú mellékletében meghatározott adatszolgáltatás teljesítése érdekében társadalmi 
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyházak és köztestületek (a továbbiakban: 
kedvezményezettek) részére nyújtott állami költségvetési támogatásokról, a rájuk vonatkozó kötelezett-
ségvállalásokról és azok pénzügyi teljesítésér l a támogatást nyújtó költségvetési szerveknek, fejezeteknek, 
alapoknak a Kincstár részére adatokat kell szolgáltatniuk. Egyházakon, mint kedvezményezetteken az adat-
szolgáltatás szempontjából egyházi jogi személyek értend k.
Ezen adatszolgáltatás vonatkozásában állami költségvetési támogatás: a központi költségvetésb l, elkülönített 
állami pénzalapokból és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból végs   soron a kedvezményezettek részére 
nyújtott támogatás – függetlenül a támogatás céljától és rendeltetését l. Az állami költségvetési támogatások 
közül nem képezik ezen adatszolgáltatás tárgyát a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott – nem 
állami intézmény fenntartójának járó – humánszolgáltatási normatívák.  

Az adatszolgáltatást a támogatást nyújtó költségvetési szerv, fejezet, alap elektronikus úton nyújtja be 
Kincstár részére. A tárgyhónapban történt kötelezettségvállalásokról, pénzügyi teljesítésekr l és módosításokról 
tárgyhót követ  hó 12. napjáig kell teljesíteni az adatszolgáltatást. 
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Az elektronikusan megjeleníthet  „Adatszolgáltatás a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, 
közhasznú társaságok, egyházak és köztestületek részére nyújtott támogatásokról” cím  adatlap adattartalma:  

1. Kedvezményezett szervezet adatai (törzsadatok): 
– neve, 
– székhelye (irányítószám, település, utca, házszám), 
– adóazonosító száma (els  nyolc számjegy megjelöléssel), 
– kedvezményezett szervezet statisztikai számjele. A Központi Statisztikai Hivatal 9001/2002. (SK 3.) KSH 

közleményében megjelölt statisztikai számjelnek megfelel en, amely tartalmazza a szervezet: 
= törzsszámát (1–8 jegyig), 
= szakágazati kódját, 
= gazdálkodási forma kódját, 
= területi kódját. 

A KSH nyilvántartásában szerepl  társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú 
társaságok, egyházak és köztestületek statisztikai számjelét a Kincstár elektronikus úton hozzáférhet vé teszi a 
költségvetési szervek, fejezetek számára. 

Kedvezményezett szervezet típusa: 
   – Társadalmi szervezet  jelölése: 1 
   – Alapítvány  jelölése: 2 
   – Közalapítvány  jelölése: 3 
   – Közhasznú társaság 
   – Határon túli szervezetek 
   – Köztestületek 
   – Egyházak 

 jelölése: 4 
 jelölése: 5  
 jelölése: 6 
 jelölése: 7 

2. Támogatással kapcsolatos adatok: 
– a támogatást nyújtó költségvetési szerv, fejezet neve, a támogatás céljának lehet  legkonkrétabb szöveges 

meghatározása (max. 200 karakter) 
– költségvetési forrás: az ÁHTT kód azonosítja, hogy a támogatás a Költségvetési Törvénynek melyik 

el irányzatából történik. Az ÁHTI kód azonosítót akkor kell szerepeltetni, ha a támogatást költségvetési szerv 
biztosítja 

– a támogatott cél kódja: a támogatott tevékenységet kell az e mellékletben megadott kódok alá besorolni 
– a folyósító adóazonosító száma: abban az esetben kell kitölteni, ha a támogatás nyújtója és a pénzügyi 

lebonyolító (Pl. Kht) nem azonos szervezet 
– a támogatás jellege pályázatos, normatív, vagy egyéb támogatás az alábbiak szerint: 

a) Pályázatos: Jogszabály szerint pályázat alapján folyósított támogatás 
– jelölése: P 

b) Normatív: Jogszabály szerint folyósított normatív támogatás 
– jelölése: N 

c) Egyéb: egyéb módon történt támogatás 
– jelölése: E 

– egyéb esetén a támogatástípus szöveges megnevezése 
– a kötelezettségvállalás dátuma: a szerz déskötés dátuma, év-hónap-nap megjelöléssel (pl. 2005-01-14) 
– a kötelezettségvállalás lejáratának dátuma: a felhasználás dátuma, év-hónap-nap megjelöléssel 

(pl. 2005-06-30) 
kötelezettségvállalás kincstári hivatkozási száma: a Korm. Rendelet 162.§-a alapján teljesített „kiadási 
kötelezettségvállalás bejelentés” nyomtatványon szerepl  bizonylat sorszám 
támogató által adott szerz désszám: támogatónak a szerz dés egyedi azonosítására adott sorszáma 
(egyedi azonosítója) 

(A kötelezettségvállalás kincstári hivatkozási számát minden estben fel kell tüntetni, ha a támogatási 
el irányzat  a Korm. rendelet 162.§-a alapján kötelezettségvállalás bejelentési kötelezettség alá esik. Egyéb 
esetben a támogató által adott szerz désszám kitöltése kötelez .)   

– támogatás összege: a kötelezettségvállalásban szerepl  támogatási összeg forintban 
– a folyósítás gyakorisága: ami lehet: 

a) Egyszeri: A 
b) Havonta: H 
c) Negyedévente: N 
d) Félévente: F 
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e) Évente: E 
f)  Teljesítményarányos: T 
g) Vegyes: V 

3. Pénzügyi teljesítési adatok: 
– kedvezményezett bankszámlaszáma: a kedvezményezett szervezet hitelintézetnél vezetett bankszámlaszáma, 

amelyre a támogatás átutalása történik 
– a folyósítás összege: az összeg forintban értend , kötelezettségvállalásonként az adott év január 1-jét l

kumulált folyósítási összeget kell megadni. 
A Kincstár az évek között áthúzódó kötelezettségvállalásokat és azok pénzügyi teljesítését nyomon követi. 

4. Módosítás: ebben a mez ben kell jelezni, ha a korábban vállalt kötelezettségben (odaítélésében, támogatás 
jellegében, kötelezettségvállalás dátumában, lejáratában, támogatás összegében, folyósítás gyakoriságában) 
változás következik be.  

A módosítás a változás jellege szerint lehet: 
1. már meglév  kötelezettségvállalás módosítása 
2. korábban vállalt kötelezettség törlése 

Az adatszolgáltatáson a változás jellege szerinti számot kell feltüntetni a 4. számú módosítás mez ben. 

Módosítás, törlés esetén a támogatás azonosításához minimálisan szükséges mez k (1.3., 2.4., 2.5., 2.10.A. 
vagy 2.10.B. és 3.) kitöltése kötelez .

5. A kedvezményezett státuszának, valamint a támogatás forrásának a megváltozását az alábbi változásbejelent
lap kitöltésével kell jelezni 

VÁLTOZÁSBEJELENT     

Társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, közalapítványoknak,   
Közhasznú társaságoknak, egyházaknak és köztestületeknek nyújtott támogatásokról 
       

Kedvezményezett adatai           

RÉGI ÚJ

Adóazonosító szám 
1.1.Társadalmi 
szervezet neve 

1.2.Társadalmi 
szervezet
székhelye

1.3. 
Adóazonosító

szám 

1.4. 
Statisztikai

számjel 

1.5. Szervezet típusa 
(1,2,3,4,5,6,7) 

       

KEDVEZMÉNYEZETT-nél történt változás esetén kötelez en kitöltend  a RÉGI részen az adóazonosító szám.

Kitöltend k továbbá azok a mez k – az ÚJ részen –  ahol változás történt. Ahol nincs változás, a mez k üresen maradhatnak. 

       

1       

2       

3       
       

Költségvetési el irányzatok adatai          

RÉGI ÚJ

2.1. Támogatást nyújtó fejezet száma, 
neve

 2.2. 
Költségvetési

forrás Áht. 
azonosítója

(ÁHTT/ÁHTI 
kód)  

2.1. 
Támogatást 

nyújtó fejezet 
száma, neve 

 2.2. 
Költségvetési

forrás Áht. 
azonosítója

(ÁHTT/ÁHTI 
kód)  
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Ha fejezet, vagy ÁHTT/ÁHTI változik, akkor 

kérjük a régi és az új adatot/adatokat is megadni (mir l mire történt a változás) 

       

1       

2       

3       

4       

5       

A támogatási célok besorolására szolgáló kódszámok 

 Megnevezés  Kód 

Kultúra

Hírközlés, tömegkommunikáció 
 Országos, regionális közszolgálati hírközlés  0110 

 Helyi tömegkommunikáció  0120 

 Közösségi televíziózás  0130 

 Kiadói tevékenység támogatása  0140 

 Általános és egyéb hírközlés, tömegkommunikáció  0150 

 Közhasznú kiadói, hírközlési tevékenység (kht.)  0160 

M vészeti tevékenység 
 Irodalmi tevékenység  0210 

 Képz - és iparm vészet  0220 

 El adóm vészet  0230 

 Film- és fotóm vészet  0240 

 Építészet, épít m vészet  0250 

 Egyéb m vészeti tevékenység  0260 

 Közhasznú m vészeti tevékenység (kht.)  0270 

Kulturális örökség meg rzése 
 M emlékvédelem  0310 

 Közgy jtemények támogatása  0320 

 Történelmi és kegyeleti emlékápolás  0330 

 Honismeret, helytörténet  0340 

 Magyar nyelv ápolása  0350 

 Közm vel dés  0360 

 Olvasó- és irodalmi körök  0370 

 Népm vészet, hagyomány rzés  0380 

 Kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása  0390 

Többcélú és általános kultúra-, m vészettámogatás 
 Többcélú és egyéb kulturális tevékenység  0410 

 Ifjúsági fesztiválok támogatása  0411 

 Közhasznú kulturális tevékenység (kht.)  0420 
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Vallással kapcsolatos tevékenységek 

Egyházak 
 Egyházak, vallási közösségek, gyülekezetek  0510 

 Egyházi szervezetek  0520 

 Szerzetesrendek  0530 

Vallással kapcsolatos tevékenységek 
 Hitéleti tevékenység, támogatás  0610 

 Ifjúsági hitélet, támogatás  0620 

 Hitélethez köt d  építés, felújítás, restaurálás  0630 

Sport 

Versenysport 
 Sportszakmai támogatás  0711 

 Sportesemény támogatás  0712 

 Sportlétesítmények fejlesztése  0713 

Diáksport 
 Egyetemi sport támogatása  0721 

 Közoktatási sport támogatása  0722 

Szabadid sport
 Sportesemények támogatása  0731 

 Egyéb szabadid sport célú támogatás  0732 

Egyéb sport célú támogatás 
 Sportélet támogatása  0810 

 Sportbarátok szervezete  0820 

Szabadid , hobbi 

Szabadid s és hobbitevékenység 
 Természethez köt d  sporttevékenység  0910 

 Tömegsport, játék, szabadid s tevékenység  0920 

 Értékorientált gyermek- és ifjúsági programok támogatása  0921 

 Hobbi- és gy jt tevékenység  0930 

 Galambászat  0940 

 Öregdiákok szervezetei  0950 

 Szabadid s ifjúsági szervezetek  0960 

 Nyugdíjas szervezetek, klubok  0970 

 Szabadid s és rétegszervezetek, klubok  0980 

 Technikai szabadid s és hobbitevékenység  0990 

Vadászat 
 Vadásztársaság  1010 

 Vadászat támogatása  1020 

Horgászat 
 Horgászegyesület  1110 

 Horgászat támogatása  1120 

Többcélú és egyéb pihenés, üdülés, szórakozás 
 Többcélú és egyéb szabadid s tevékenység  1210 

 Közhasznú sport és szabadid s tevékenység (kht.)  1220 
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Oktatás 

Gyermekoktatás 
 Óvodai oktatás, támogatás  1310 

 Alapfokú oktatás, támogatás  1320 

 Középfokú oktatás, támogatás  1330 

 Szakiskolai képzés, támogatás  1340 

 Többszint  és egyéb gyermekoktatás, támogatás  1350 

Fels oktatás 
 Fels oktatás, támogatás  1410 

Feln ttoktatás 
 Ismeretterjesztés, támogatás  1510 

 Nyelvoktatás, támogatás  1520 

 Népf iskola, támogatás  1530 

 Szakmai tovább- és átképzés, támogatás  1540 

 Többcélú és egyéb feln ttoktatás, támogatás  1550 

Többcélú és egyéb oktatás 
 Többcélú és egyéb oktatás, támogatás  1610 

 Közhasznú oktatási tevékenység (kht.)  1620 

 Diákok és hallgatók szervezetei  1630 

Kutatás 

Reáltudományok 
 Orvostudomány  1710 

 Természettudomány  1720 

 M szaki tudományok  1730 

 Informatika, számítástechnika  1740 

 Agrártudomány  1750 

 Ipari, technológiai kutatás  1760 

Humántudományok 
 Bölcsészettudomány  1810 

 Társadalomtudomány  1820 

 Közgazdaság-tudomány  1830 

Többcélú és általános tudomány, kutatás 
 Többcélú és egyéb tudomány, kutatás  1910 

 Közhasznú tudományos, kutatási tevékenység (kht.)  1920 

Egészségügy 

Kórházi, szanatóriumi és egyéb intézeti ellátás 
 Kórházi eszköz- és m szerfejlesztés  2010 

 Kórházi és intézeti ellátás támogatása  2020 

Ment szolgálat 
 Egészségügyi ment szolgálat, támogatás  2110 

Járóbeteg- és orvosi rehabilitációs ellátás 
 Járóbeteg-ellátás eszköz- és m szerfejlesztése  2210 

 Járóbeteg- és rehabilitációs ellátás támogatása  2220 

Mentális és szenvedélybetegségek kezelése 
 Alkoholprobléma kezelése  2310 

 Drogprobléma kezelése  2320 

 Eszközbeszerzés (egyéb intézményi felhalmozás)  2321 

 M ködési költség  2322 

 Beruházás (építés, felújítás)  2323 
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 Ingatlanvásárlás  2324 

 Prevenciós programok finanszírozása  2325 

 Kutatás  2326 

 Egyéb, el bbi kategóriákba nem sorolható speciális támogatások  2327 

 Pszichológiai problémák kezelése  2330 

 Mentálhigiéné  2340 

 Lelki segélynyújtás  2350 

 Egyéb és összetett mentális betegségek kezelése  2360 

Közegészségügy 
 Közegészségügy, egészségnevelés  2410 

Többcélú és általános egészségügy 
 Természetgyógyászat, támogatás  2510 

 Többcélú és egyéb egészségügy, támogatás  2520 

 Közhasznú egészségügyi szolgáltatás (kht.)  2530 

Szociális ellátás 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
 Intézményes gyermek- és ifjúságvédelem, támogatás  2610 

 Bölcs dei ellátás, támogatás  2620 

 Többcélú és egyéb gyermek- és ifjúságvédelem  2630 

Családvédelem 
 Nagycsaládos szervezetek  2710 

 Kolping családmozgalom  2720 

 Családi problémák kezelése  2730 

Egészségkárosodottak  támogatása 
[Intézményes egészségkárosult-ellátás, támogatás] Egészségkárosodottak intézményi  ellátása, 
támogatása

 2810 

 Mozgáskorlátozottak szervezetei, támogatása  2820 

 Értelmi fogyatékosok szervezetei, támogatása  2830 

 Krónikus betegséggel él k szervezetei, támogatása  2840 

 Vesebetegek szervezetei, támogatása  2850 

 Cukorbetegek szervezetei, támogatása  2860 

 Látás- és hallássérültek szervezetei, támogatása  2870 

 Egészségkárosodottak egyéb és általános támogatása  2880 

Id sek támogatása 
 Intézményes id sellátás, támogatás  2910 

 Id sek szervezetei, támogatás  2920 

Önsegélyezés 
 Önsegélyez , egészség- és nyugdíjpénztárak  3010 

 Szociális önsegélyez  szervezetek  3020 

 Általános és többcélú önsegélyezés  3030 

Rászorultak szociális támogatása 
 Hajléktalanok szociális támogatása  3110 

 Menekültek szociális támogatása  3120 

 Szegények szociális támogatása  3130 

 Rászorult csoportok támogatása  3140 

 Rászorult egyének támogatása  3150 
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Többcélú és általános szociális ellátás 
 Többcélú humanitárius szervezetek  3210 

 Vállalati, dolgozói szociális támogatás  3220 

 Általános és egyéb szociális ellátás, szolgáltatás  3230 

 Közhasznú szociális szolgáltatás (kht.)  3240 

Polgárvédelem, t zoltás 

Általános katasztrófaelhárítás, életmentés 
 T zoltószervezet  3310 

 Egyéb katasztrófaelhárítás, életmentés  3320 

 T zoltás, egyéb katasztrófaelhárítás támogatása  3330 

Környezetvédelem 

Természeti környezet védelme 
 Természeti környezet védelme, támogatás  3410 

Épített környezet védelme 
 Épített környezet védelme, támogatás  3510 

Állatvédelem
 Állatkórház, állatmenhely, támogatás  3610 

 Többcélú és egyéb állatvédelem, támogatás  3620 

Többcélú és általános környezetvédelem 
 Többcélú és egyéb környezetvédelem, támogatás  3710 

 Közhasznú környezetvédelmi tevékenység (kht.)  3720 

Településfejlesztés, lakásügy 

Településfejlesztés 
 Általános és országos területfejlesztés  3810 

 Regionális területfejlesztés  3820 

 Város-, falufejlesztés  3830 

 Helyi infrastruktúra fejlesztése, fenntartása  3840 

 Közhasznú közlekedésfejlesztés, -fenntartás (kht.)  3850 

 Közösség- és településfejlesztés, polgári körök  3860 

 Közhasznú kommunális és településellátás (kht.)  3870 

 Közlekedési rendszer fejlesztése, fenntartása  3880 

Lakásügy, bérl k és tulajdonosok szervezetei 
 Ingatlantulajdonosok és -bérl k szervezetei  3910 

 Üdül - és kiskerttulajdonosok szervezetei  3920 

 Lakásellátás javítása, támogatás  3930 

Többcélú és általános településfejlesztés 
 Többcélú és egyéb település- és lakásfejlesztés  4010 

 Közhasznú településfejlesztés (kht.)  4020 

Gazdaságfejlesztés, munkaügy 

Gazdaságfejlesztés 
 Általános és országos gazdaságfejlesztés  4110 

 Helyi, regionális gazdaságfejlesztés  4120 

 Gazdasági vállalkozások támogatása  4130 

 Garanciaalap, felel sség- és hitelbiztosítás  4140 

 Közhasznú gazdasági tevékenység (kht.)  4150 

 Idegenforgalom, turizmus fejlesztése, támogatása  4160 

 Konkrét gazdasági ágazat fejlesztése  4170 
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Foglalkoztatás, munkaügy 
 Szociális foglalkoztatás  4210 

 Munkanélküliség kezelése  4220 

 Munkanélküliek, álláskeres k szervezetei  4230 

 Közhasznú foglalkoztatási szolgáltatás (kht.)  4240 

Többcélú és általános gazdaságfejlesztés 
 Többcélú és egyéb gazdaságfejlesztés  4310 

 Közhasznú gazdaságfejlesztés (kht.)  4320 

 Közhasznú szakmai, vállalkozási szolgáltatás (kht.)  4330 

Jogvédelem

Állampolgári jogok védelme 
 Emberi jogok védelme  4410 

 Kisebbségvédelem  4420 

 N i jogok védelme  4430 

 Károsultak, üldözöttek rehabilitációja, jogvédelme  4440 

Fogyasztói jogvédelem 
 Fogyasztói jog- és érdekvédelem  4510 

 Gazdasági károsultak jog- és érdekvédelme  4520 

Többcélú és általános jogvédelem 
 Többcélú és egyéb jogvédelem  4610 

Közbiztonság védelme 

Közbiztonság védelme 
 Polgár rszervezetek, vagyonvédelem  4710 

 Közlekedésbiztonság, támogatás  4720 

 B nügyi áldozatvédelem, támogatás  4730 

 Nemzetközi közbiztonsági szakmai kapcsolatok  4740 

 Közbiztonság általános védelme, támogatás  4750 

B nöz k társadalmi rehabilitációja 
 B nöz k társadalmi rehabilitációja, támogatás  4810 

 Többcélú és általános közrendvédelem 

 Többcélú és egyéb közrendvédelem  4910 

 Közhasznú b nmegel zés, közrendvédelem (kht.)  4920 

Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek 

Többcélú és általános adományosztás 
 Többcélú és általános adományosztás, támogatás  5010 

Alapítványok, egyesületek szövetségei 
 Sport-, szabadid - és hobbiszervezetek szövetségei  5110 

 Szakmai szervezetek szövetségei  5120 

 Nonprofit erny szervezetek, szövetségek  5130 

Többcélú és általános nonprofit szervezetek 
 Általános nonprofit szövetségek, szolgáltatók  5210 

 Helyi, megyei nonprofit szövetségek, szolgáltatók  5220 

Nemzetközi kapcsolatok 

Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok 
 Magyar és külföldi kulturális kapcsolatok  5310 

 Belföldi és külföldi magyar kulturális kapcsolatok  5320 
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Nemzetközi fejlesztési és segélyszervezetek 
 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  5410 

 Nemzetközi szociális segélyszervezetek  5420 

 Határainkon túli magyarok támogatása  5430 

 Európai integráció el mozdítása, támogatása  5440 

Nemzetközi jogvédelem 
 Nemzetközi jogvédelem, békeszervezetek  5510 

Többcélú és általános nemzetközi kapcsolatok 
 Többcélú és egyéb nemzetközi kapcsolatok építése  5610 

 Nemzetközi tájékoztatás 

 Nemzetközi tudományos kutatás és tanulmányok 

Szakmai, gazdasági érdekképviselet 

Vállalkozók, munkáltatók és termel k szervezetei 
 Gazdakörök, kistermel k és -tenyészt k szervezetei  5710 

 Ipartestületek, céhek  5720 

 Hegyközségek  5730 

 Vállalkozói érdekvédelmi szervezetek  5740 

 Gazdálkodóegységek érdekvédelmi szervezetei  5750 

 Erd birtokossági és legeltetési társulások  5760 

 Tulajdonosi, vállalkozói, termel i kamarák  5770 

Szakmai érdekképviselet 
 Szakmai kamarák  5810 

 Terméktanácsok  5820 

 Szakmai érdekvédelmi szervezetek  5830 

Munkavállalói érdekképviselet 
 Szakszervezetek  5910 

 Munkástanácsok  5920 

 Fegyveres testületek érdekképviselete  5930 

 Általános munkavállalói érdekképviselet  5940 

Többcélú és általános érdekképviselet 
 Többcélú és egyéb gazdasági érdekképviselet  6010 

 Szakmai, gazdasági érdekképviseletek támogatása  6020 

Politika 

Pártok 
 Politikai pártok + pártalapítványok?  6110 

Nem párt jelleg  politikai szervezetek 
 Nem párt jelleg  ifjúsági politikai szervezetek  6210 

 Nem párt jelleg  egyéb politikai szervezetek  6220 



19. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[9. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
3436

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
2006/42.szám

a fejezeti el irányzatok közvetlen fejezeti számláról, alszámláról  EG-04

Magyar Államkincstár történ  finanszírozásához Bizonylat sorszáma:

Fejezet száma: Összes oldal:
Fejezet neve:  oldalszám:
Fejezeti kezelés  el irányzat-felhasználási keretszámla (alszámla) száma (1-24 pozíció):

(adatok ezer Ft-ban)
Tétel- Tárgyévi címbesorolás Tárgyévben már Még rendelkezésre Az igényelt
szám ÁHT feje- cím alcím jogcím jogcím kiutalt el ir. felh. álló el ir. felh. támogatás

azonosítója zet csop. keret (támogatás) keret (támogatás) összege

Fejezet cégszer  aláírása Az id arányos részt meghaladó igénybevételt (figye- Magyar Államkincstár Ügyintéz :
 lemmel a fejezeten belül el irányzatmódosítással felhasz- részér l

P. H. Ügyintéz : nálásra tervezett összegre is) a Kincstár részér l engedélyezte P. H. Ellen rizte:
Dátum: Dátum: Dátum: 

20..... év ..... hó ..... nap Telefon: 20..... év ..... hó ..... nap 20..... év ..... hó ..... nap Rögzítette:
Iktatószám: Iktatószám: Iktatószám:

El irányzat-felhasználási keret (támogatás) igénylése

20….… év  …………….… hónap

Ö  s  s  z  e  s  e  n  :

Költségvetési el irányzat

megnevezése



Kitöltési útmutató
az EG-04 számú „Elõirányzat-felhasználási keret (támogatás) ütemezése” elnevezésû ûrlaphoz

1. A fejezeti kezelésû elõirányzatok cím terhére a fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: fejezet) jogi és ter-
mészetes személyek javára – elõirányzat-módosítás nélkül – közvetlenül kifizetésre kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó
támogatást finanszírozási terv (EG-04 számú nyomtatvány) útján veheti igénybe.

2. A finanszírozási tervet a fejezetnek havonta két példányban, a tárgyhónapot megelõzõ hónap 20. napig, az év elsõ
hónapjára vonatkozó tervet január 25-éig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

Az igénybevétel eljárási szabályait e rendelet 17. § (8) bekezdése tartalmazza.
A Kincstár az ûrlap feldolgozását az adatlap egy példányának visszaküldésével igazolja vissza.
A Kincstár a finanszírozási tervben foglalt keretet a hónap elsõ munkanapján utalja a fejezetek fejezeti kezelésû elõ-

irányzat-felhasználási keret számlájára vagy alszámlájára.
A fejezeti kezelésû elõirányzatok bármely központi költségvetési szervnél történõ felhasználása esetén az elõirány-

zat-felhasználási keret csak elõirányzat-módosítás útján vehetõ igénybe az EG-03 és az EG-02 számú ûrlapok használa-
tával az említett ûrlapok kitöltési útmutatóiban foglaltak szerint.

3. Az ûrlap adatai:
– Bizonylat sorszáma: A fejezet által a Kincstárhoz benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
– Összes oldal: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem ele-

gendõ, a lapok számát kell feltüntetni.
– Oldalszám: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem elegen-

dõ, az adott lap sorszámát kell feltüntetni a lapon.
– Év, hónap: tárgyhó, amelyre a finanszírozási terv vonatkozik.
– Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvényben (a továbbiakban: költségve-

tési törvény) található fejezetszám és megnevezés.
– Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla (alszámla) száma: A 24 pozíciós elõirányzat-felhasználási

keretszámla vagy alszámla számát tartalmazza.
– Tételszám: A fejezeti kezelésû elõirányzatok sorszámozására szolgál. Az utolsó tétel a megelõzõ sorok összegezésé-

re szolgál.
– Költségvetési elõirányzat államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: Az államháztartási egyedi azonosító

szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám, illetve az
elõirányzat megnevezése.

– Tárgyévi címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat kell feltüntetni.
– Tárgyévben már kiutalt elõirányzat-felhasználási keret (támogatás): Tárgyévben az éves támogatási összegbõl már

kiutalt összeget tartalmazza.
– Még rendelkezésre álló elõirányzat-felhasználási keret (támogatás): A tárgyévben az éves támogatási összegbõl

még ki nem utalt összeget tartalmazza.
– Az igényelt támogatás összege: A tárgyhónapban igényelt támogatás összege.

4. Az ûrlap alján található rovatok a fejezet cégszerû aláírására és az adatközléshez kapcsolódó információk megadá-
sára, valamint a halmozott havi idõarányos mértéket meghaladó igénybevétel esetén a Kincstár engedélyének feltünteté-
sére és a visszaigazolásra szolgálnak.
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 EG-05
Magyar Államkincstár Bizonylat sorszáma:

(PM engedéllyel)
Fejezet száma: Összes oldal:
Fejezet neve:  oldalszám:

adatok ezer Ft-ban
Sor- Költségvetési el irányzat Tárgyévi címbesorolás Eredeti Eddig engedélyezett Tárgyhavi keretnövelés Keretnövelés Rendelkezésre bocsá-
szám  ÁHT azonosítója feje- cím alcím jogcím jogcím el ir. kiem el irányzat keretnövelés engedélyezett összege összesen tott keret együttes

megnevezése zet csop. csop. ei. összege Tárgyhó Összeg (5+7) összege (4+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Összesen:
Fejezet cégszer  aláírása: PM részér l engedélyezte: Magyar Államkincstár:

Aláírás: Rögzítette:
P. H. Ügyintéz : P. H. P. H. Ellen rizte:

Dátum: Dátum: Dátum:

20..... év ..... hó ..... nap telefon: 20..... év ..... hó ..... nap 20..... év ..... hó ..... nap
Iktatószám: Iktatószám: Iktatószám:

El irányzat-módosítás nélküli keretnövelés engedélyezése



Kitöltési útmutató
az EG-05 számú, „Elõirányzat-módosítás nélküli keretnövelés” elnevezésû ûrlaphoz

1. Az éves költségvetési törvényben meghatározott elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadási elõirányza-
tok túllépésekor – a központi elõirányzatok kivételével – a fejezet felügyeletét ellátó szervnek EG-05 adatlapot kell benyúj-
tania.

2. Az eljárás menete:
Az ûrlapot három példányban kitöltve az eltérés indokolását tartalmazó kérelem két példányával együtt a Fejezet meg-

küldi a Pénzügyminisztérium fejezet szerint illetékes Fõosztályához engedélyezésre.
A Pénzügyminisztérium a nyomtatvány alsó részében középen található igazoló rész kitöltésével engedélyezi az idõ-

arányostól eltérõ folyósítást, ezt követõen a nyomtatvány két példányát és a kérelem egy példányát továbbítja a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére a finanszírozás lebonyolítása végett. A Kincstár a beérkezést követõ
5 munkanapon belül a táblázat jobb alsó sarkában található igazoló részt kitöltve visszaküldi az ûrlap egy példányát a Fe-
jezet részére, a másik példány a Kincstárnál marad.

3. Az ûrlap adatai:
– A bizonylat sorszáma: A fejezet által a Kincstárhoz benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szol-

gál.
– Összes oldal: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem ele-

gendõ, a lapok számát kell feltüntetni.
– Oldalszám: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem elegen-

dõ, az adott lap sorszámát kell feltüntetni a lapon.
– Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvényben (a továbbiakban: költségve-

tési törvény) található fejezetszám és megnevezés.
– Sorszám: A fejezeti kezelésû elõirányzatok sorszámozására szolgál. Az utolsó tétel a megelõzõ sorok összegezésére

szolgál.
– Költségvetési elõirányzat államháztartási egyedi azonosítója: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazá-

sáról szóló PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.
– Tárgyévi címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat kell feltüntetni.
– Eredeti elõirányzat az adott évi költségben jóváhagyott összeg.
– Eddig engedélyezett keretnövelés összege az eredeti elõirányzatot meghaladó jóváhagyott növelések halmozott

összege.
– Tárgyhavi keretnövelés engedélyezett összegénél fel kell tüntetni a tárgyhónapot és a tárgyhavi növelés összegét.
– Keretnövelés összesen a már eddig halmozott + a tárgyhavi emelés összege.
– Rendelkezésre bocsátott keret együttes összege: az eredeti elõirányzat és a keretnövelés együttes összege.

4. Az ûrlap alján található rovatok a fejezet cégszerû aláírására és az adatközléshez kapcsolódó információk megadására, va-
lamint a Pénzügyminisztérium engedélyének feltüntetésére szolgálnak.
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PJ-02

Készült:
Magyar Államkincstár Lapszám:

(Ft-ban)

Intézmény neve:
               címe:

Intézmény azonosító:
Számlaszám:

Megnevezés
Sor-
szám

Eredeti
el irányzat

Aktuális
el irányzat

Tárgyhavi
forgalom

Halmozott
forgalom

Index
%-ban

Rendszeres személyi juttatások 01.

Nem rendszeres személyi juttatások 02.

Küls  személyi juttatások 03.

Személyi juttatások (01+02+03) 04.

Társadalombiztosítási járulék 05.

Munkaadói járulék 06.

Munkaadókat terhel  járulék (05+06) 07.

Dologi kiadások 08.

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 09.

Dologi és egyéb folyó kiadások (08+09) 10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások 13.

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (12+13) 14.

Támogatás érték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek 15.

Támogatás érték  m ködési kiadás elkülönített állami alapoknak 16.
Tám.ért.m k. kiad.kp-i kv. szervnek, fej.kez. ei.-nak, Uniós lebony.szlára 17.
Tám.ért.m k.kiad.h.önkorm-nak, többc.kistérs.társ-nak, h-i és orsz.kisebbs. önkorm-nak 18.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 19.

Támogatás érték  m ködési kiadás (15+16+17+18+19) 20.

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (11+14+20) 21.

El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átadása 22.

El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átadása 23.

El z  évi  el irányzat-maradvány átadása (22+23) 24.

Kamatkiadás 25.

Intézményi beruházási kiadások 26.

Felújítás 27.

Központi beruházás 28.

Lakástámogatás 29.

Lakásépítés 30.

Központi beruházások (28+29+30) 31.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32.

Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 33.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (32+33) 34.

Támogatás érték  felhalmozási kiadás tb alapoknak és kezel inek 35.

Támogatás érték  felhalmozási kiadás elkülönített állami alapoknak 36.
Tám.ért.felh.kiad.kp-i kv. szervnek, fej.kez. ei.-nak, Uniós lebony.szlára 37.
Tám.ért.felh.kiad.h.önkorm-nak, többc.kistérs.társ-nak, h-i és orsz.kisebbs.önkorm-nak 38.

Támogatás érték  felhalmozási kiadás (35+36+37+38) 39.

Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 40.

Egyéb felhalmozási kiadások (34+39+40) 41.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése 42.

Törvény szerinti kiadások (04+07+10+21+24+25+26+27+31+41+42) 43.

M ködési bevétel 44.

Kiadások és bevételek el irányzatának és teljesítésének alakulása 
Id szak:
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Megnevezés
Sor-
szám

Eredeti
el irányzat

Aktuális
el irányzat

Tárgyhavi
forgalom

Halmozott
forgalom

Index
%-ban

Kamatbevétel 45.

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 46.

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 47.

M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 48.

M ködési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülr l (46+47+48) 49.

Támogatás érték  m ködési bevételek tb alapoktól és kezel it l 50.

Támogatás érték  m ködési bevételek elkülönített állami alapoktól 51.

Tám. érték  m k. bevétel kp-i kv. szervt l, fej. kez. ei-ból, Uniós lebony-i szláról 52.

Tám.ért.m k.bev.h-i önkorm-tól, többc kistér-s.társ-tól, h-i és orsz kisebbs-i önkorm-tól 53.

Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 54.

Támogatásérték  m ködési bevételek (50+51+52+53+54) 55.

M ködési cél  pénzeszköz-átvétel, bevételek (49+55) 56.

El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvétel 57.

El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 58.

El z  évi  el irányzat-maradvány átvétel (57+58) 59.

Felhalmozási és t ke jelleg  bevétel 60.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 61.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 62.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülr l (60+61+62) 63.

Támogatás érték  felhalmozási bevételek tb alapoktól és kezel it l 64.

Támogatás érték  felhalmozási bevételek elkülönített állami alapoktól 65.

Tám. érték  felh.bevétel kp-i kv.szervt l, fej.kez. ei-ból, Uniós lebony-i szláról 66.

Tám.ért. felh.bev.h-i önkorm-tól, többc kistérs.társ-tól, h-i és orsz kisebbs.önkorm-tól 67.

Támogatásérték  felhamozási bevételek (64+65+66+67) 68.

Felhalmozási cél  pénzeszköz-átvétel, bevételek (63+68) 69.

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 70.

Adók és adójelleg  bevételek 71.

Törvény szerinti bevételek (44+45+56+59+69+70+71) 72.

Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (43-72) 73.

Költségvetési támogatás (számított el irányzat, keretnyitás) 74.

Ebb l köztartozás miatt zárolt támogatás 75.

Keretátadás-átvétel (f  és alintézmény) 76.

Keretátadás-átvétel (saját számla) 77.

Nem azonosítható bevétel 78.

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 79.

Tárgyévi függ -, átfutó-, kiegyenlít  kiadások 80.

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 81.

Tárgyévi függ -, átfutó-, kiegyenlít  bevételek 82.

Hatósági jelleg  jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek 83.

Nyitóegyenleg és korrekciói 84.

El z  évi függ , átfutó és kiegy. bev-k rendezése 85.
El z  évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez kapcsolódó befizetés 86.

El z  évi függ , átfutó és kiegy.kiad-k rendezése 87.

El z  évi házipénztár záró p.k. tárgyévi felh. 88.

El z  évi deviza  záró állomány tárgyévi felh. 89.

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 90.

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 91.

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 92.

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 93.

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel államháztartáson belülr l 94.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson belülr l 95.

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel államháztartáson kivülr l 96.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel államháztartáson kivülr l 97.
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Munkaer piaci Alap bevételek és kiadások el irányzatának 
és teljesítésének alakulásáról

Aktuális el irányzatokkal

 Dátum:     E Ft

B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Munkaadói járulék 
      

Munkavállalói járulék       

Vállalkozói járulék       

 Költségvetési támogatás

Egyéb bevétel       

 Területi egyéb bevétel       

 Központi egyéb bevétel       

 Szakképzési egyéb bevétel       

Rehabilitációs hozzájárulás       

Visszterhes támogatások törlesztése       

Szakképzési hozzájárulás       

Bérgarancia támogatás törlesztése       

 Pénzmaradvány igénybevétel       

 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

 Fejlesztési és Képzési Alaprész befizet re nem 
 azonosított bevétele 

      

Költségvetés szerinti bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

 El irányzat-felhasználási keret átvétel       

K i a d á s o k  
      

Aktív foglalkoztatási eszközök 
      

Szakképzési célú kifizetések       

Passzív ellátások 
 Munkanélküli ellátások 

 Álláskeresési támogatások 

Jövedelempótló támogatás       

Bérgarancia kifizetések       

Rehabilitációs célú kifizetések       

 Munkahelyteremt  támogatás       

 Megváltozott munkaképesség  személyek 
 foglalkoztatásának támogatása 
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B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Alapkezel nek átadott pénzeszköz       

Állami Foglalkoztatási Szolgálat m ködése és 
 fejlesztése 

      

 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott 
 pénzeszköz 

      

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program       

Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított 
 kerete 

      

Átadás EU társfinanszírozásra       

 Munkanélküliség kezelése       

 Feln ttképzés       

 Szakképzés fejlesztése       

OMMF-nek pénzeszközátadás       

Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás       

Közmunka céljára pénzeszközátadás       

Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása       

Munkanélküli ellátórendszer változásával 
 összefügg  költségvetési befizetés 

      

Járulékkedvezmény visszatérítése       

 Normatív járulékkedvezmény visszatérítése       

 Ötven év felettiek járulékkedvezménye       

 Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása 

 Vállalkozói járadék 

 Vállalkozók aktív eszköz támogatása 

 Tranzakciós díjak 

 Fejezeti tartalék 

Költségvetés szerinti kiadás       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       

 El irányzat-felhasználási keret átadás       
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételek és kiadások 
el irányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:      E Ft

B e v é t e l e k  El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Nukleáris létesítmények befizetése 
      

 Paksi Atomer m  Rt. befizetései       

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése       

Költségvetési támogatás       

Egyéb bevétel       

 Pénzmaradvány igénybevétel       

 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

Költségvetés szerinti bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

K i a d á s o k
      

Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének el készítése 
      

 Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének el készítése       

 Püspökszilágyi RHFT beruházásai       

Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás       

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése, felújítása       

 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése       

 Nukleáris létesítmények leszerelésének el készítése       

 Paksi Atomer m  leszerelésének el készítése       

Hulladéktárolók és RHK Kht. üzemeltetési kiadásai       

 Társadalmi ellen rzési és információs társulások támogatása       

Alapkezel nek m ködési célra       

Költségvetés szerinti kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       
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ADATSZOLGÁLTATÁS

a Nyugdíjbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó
(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés
Kincstár
adatai

Ny. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K

1. Nyugdíjbiztosítási járulék bevétel

2. Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

3. Megállapodás alapján fizet k járulékai

4. Közteherjegy után befolyt járulék

5. Fegyveres testületek kedv. nyugell. kiadásaihoz hozzájárulás

6. START kártya program MPA általi megtérítése

7. Késedelmi pótlék, bírság

8. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1–7.)

9. GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesül k utáni közp. kv-i. térítés

10. Magánny.pénztárba átlép k miatti járulékkiesés pótlására kv-i tám.

11. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás

12. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (9–11.)

13. Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

14. NYB. költségvetési szervek befizetése

15. M ködési el irányzat-maradvány átvétele

16. NYB. tevékenység egyéb bevételei összesen (13–15.)

17. Vagyongazdálkodás bevétele

18. M ködési célú bevételek

19. NY. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 

K I A D Á S O K

20. Nyugellátások

 – ebb l 13. havi nyugdíj

21. Felmerülési helyre el nem számolt nyugellátások (hóközi)

22. Nyugellátások összesen (20–21.)

23. Postaköltség

24. Egyéb ellátási kiadások

25. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai összesen (23–24.)

26. Vagyongazdálkodás kiadása

27. M ködésre fordított kiadások

28. Fejezeti államháztartási tartalék

29. NY. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

30. NY. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Sorsz. Jogcím
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El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés
Kincstár
adatai

Ny. Alap adatai eltérés
Sorsz. Jogcím

Nem az alapból finanszírozott ellátások
Bevételek

31. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

32. Pénzbeli kárpótlás

33. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

34. NFA term föld életjáradék

35. ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék

36. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

37. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj tárgyévi bevétel

38. E. Alapból finanszírozott ellátások megtérítései

39. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (31–38.)
Kiadások

40. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

41. Pénzbeli kárpótlás

42. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

43. NFA term föld életjáradék kiadás

44. ÁPV Rt. által finanszírozott életjáradék

45. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

46. Munkáltatói befizetésb l korengedményes nyugdíj tárgyévi kiadás

47. E. Alapból finanszírozott ellátások

48. Nem az alapból fin. ellátások kiadásai összesen (40–47.)

49. Nem az alapból fin. ellátások tárgyévi egyenlege (39–48.)

50. Nem az alapot terhel  ell. el z  évi elszámolásai (bevétel-kiadás)

51. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj következ  évi forrás változása

Egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolások

52. Ellátási szektor nem azonosított bevétele

53. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

54. M ködési szektor nem azonosított bevételei

55. M ködési szektor passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

56 Egyéb elszámolások összesen (52–55.)

57. NY. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (30+49+50+51+56)

58. NY. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

59. NEM TB-ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

60. Ellátási szektor pénztárainak éves nyitó-hóvégi záró állománya

61. Ny. Alap kincstári számláinak éves nyitó-hóvégi záró állománya

62. M ködési szektor pénztárainak éves nyitó-hóvégi záró állománya

63. M ködési szektor devizaszámlájának éves nyitó-hóvégi záró állománya

64. Pénzforgalom egyeztetése (57–63.)

…………..………., ……….. év …….……….................. hó …….......... nap

P. H.
................................................

cégszer  aláírás
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ADATSZOLGÁLTATÁS

az Egészségbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó
(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés
Kincstár
adatai

E. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K
1. Egészségbiztosítási járulék bevétel
2. Megállapodás alapján fizet k járulékai
3. Munkáltatói táppénz hozzájárulás
4. Közteherjegy után befolyt járulék
5. Fegyveres testületek kedv. nyugell. kiadásaihoz hozzájárulás
6. START kártya program MPA általi megtérítése
7. Egészségügyi hozzájárulás
8. Késedelmi pótlék, bírság
9. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1–8.)
10. Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
11. Eü.feladatok ellátásával kapcs. közp. kv.-i hozzájárulás
12. Központi költségvetésb l járulék címen átvett pénzeszköz
13. GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a közp. kv.-b l
14. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (10–13.)
15. Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
16. Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
17. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
18. Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése
19. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
20. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
21. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. megtér. összesen (19–20.)

22. Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
23. EB. költségvetési szervek befizetése
24. M ködési el irányzat-maradvány átvétele
25. EB. tevékenység egyéb bevételei összesen (15–18.+21–24.)
26. Vagyongazdálkodás bevétele
27. M ködési célú bevételek
28. E. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 

K I A D Á S O K
29. Nyugellátások

 –  ebb l 13. havi nyugdíj

30. Terhességi-gyermekágyi segély
31. Táppénz
32. Külföldi gyógykezelés
33. Egyszeri segély
34. Baleseti és kártérítési járadék
35. Gyermekgondozási díj
36. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai összesen (30–35.)
37. Gyógyító-megel z  ellátás jogcímre el nem számolt kiadása
38. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
39. Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
40. Fogászati ellátás
41. Gondozóintézeti gondozás
42. Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás
43. M vesekezelés
44. Házi szakápolás
45. M ködési költségel leg
46. Célel irányzatok
47. Mentés
48. Laboratóriumi ellátás
49. Összevont szakellátás
50. Krónikus fekv beteg ellátás
51. Gyógyító–megel z  ellátás összesen (37–50.)

JogcímSorsz.



...................., ........ év ............... hó ...... nap
P. H.

..................................................................................

cégszerû aláírás

3448 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/42. szám

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés
Kincstár
adatai

E. Alap adatai eltérés
JogcímSorsz.

52. Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
53. Anyatej-ellátás
54. Gyógyszertámogatás kiadásai
55. Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás
56. Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekb l történ  tám.
57. Gyógyszertámogatás el leg
58. Gyógyszertámogatás összesen (54–57.)

59. Kötszertámogatás
60. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
61. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 
62. Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen (59–61.)

63. Utazási költségtérítés
64. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
65. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
66. Külföldi sürg sségi gyógykezelés
67. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. kiadásai összesen (64–66.)

68. Természetbeni ellátások összesen (51–53.+58+62+63+67)
69. Kifizet helyeket megillet  költségtérítés
70. Postaköltség
71. Egyéb ellátási kiadások
72. Orvosspecifikus vények
73. Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási kül. rendezése
74. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai összesen (69–73.)
75. Vagyongazdálkodás kiadása
76. M ködésre fordított kiadások
77. Fejezeti államháztartási tartalék
78. E. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

79. E. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Nem az alapból finanszírozott ellátások
Bevételek

80. Közgyógyellátás megtérítése
81. Közgyógyellátás önkormányzati megtérítése
82. Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítése
83. E. Alapot nem terhel  egyéb átfutó bevétel
84. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (80–83.)

Kiadások

85. Közgyógyellátás
86. Önkormányzatok által fin. közgyógyellátás kiadása
87. Hadigondozotti közgyógyellátás kiadása
88. E. Alapot nem terhel  egyéb átfutó kiadás
89. Nem az alapból fin. ellátások összesen (85–88.)
90. Nem az alapból fin. ellátások egyenlege (bevétel-kiadás)

Egyéb és a passzív-aktív pénzügyi elszámolások
91. Ellátási szektor nem azonosított bevétele
92. Ellátásokra biztosított el legek kiadása
93. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai
94. M ködés nem azonosított bevételei
95. M ködés passzív-aktív pénzügyi elszámolásai
96. Egyéb elszámolások összesen (91–92+93+94+95)

97. E. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (79+90+96)

98. E. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

99. NEM TB-ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

100. Ellátási szektor pénztárainak éves nyitó-hóvégi záró állománya

101. E. Alap kincstári számláinak éves nyitó-hóvégi záró állománya
102. M ködési szektor pénztárainak éves nyitó-hóvégi záró állománya

103. Pénzforgalom egyeztetése (97–102.)



Kitöltési útmutató a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 12/c. és 12/d. számú mellékleteihez

Az adatszolgáltatás az Alap éves költségvetésének végrehajtása, az Alap által folyósított, nem társadalombiztosítási
forrásból finanszírozott ellátási kiadások és bevételek kincstári és könyvviteli elszámolásának összehasonlítására, az el-
térések kimutatására szolgál.

Az adatszolgáltatásban a kiemelt költségvetési bevételi és kiadási elõirányzati jogcímek adatait, valamint a megtérí-
tendõ ellátások teljesítését

– a Kincstár az elõirányzat-nyilvántartása, valamint az Alap kincstári számláin bonyolódó pénzforgalom KTK sze-
rinti elszámolása és a célszámlák bevételi és kiadási forgalma alapján;

– az Alap az elõirányzati és teljesítési adatait a fõkönyvi nyilvántartásokban rögzítettek szerint, a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 142. § (1) bek.-ben elõírt adatszolgáltatással egyezõen kell kitölteni.

Az Egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni az ellátási és a mûködési szektor Nem azonosí-
tott bevételeinek hóvégi, megfelelõ jogcímre még el nem számolt állományát, a kiemelt költségvetési jogcímekhez nem
sorolható (pl. visszaérkezett ellátások, készpénzfelvétel ellátásra) bevételek és kiadások különbözetét. Itt kell kimutatni
a számviteli szabályok szerint a 39. számlacsoportban elszámolható tb-ellátásokra biztosított elõlegek tárgyévi kiadásait
és megtérüléseit, valamint az egyéb függõ-, átfutó- és kiegyenlítõ bevételek és kiadások tárgyévi állományváltozását.
A jogcímcsoport soraiban kimutatott adat negatív, amennyiben a kiadások nagyobbak, mint a bevételek.

A Nyugdíjbiztosítási Alapnál az 51. sorban kell részletezni a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatban a munkáltatói
forrásállomány változását, mely összevontan tartalmazza a munkáltatók által a következõ évek kifizetéseinek fedezete-
ként befizetett tárgyévi bevételt, valamint a tárgyévre vonatkozóan elõzõ években korengedményes nyugdíj jogcímen
befizetett összeg technikai számlára történõ átvezetését.

Az Alapok tárgyévi hitelállománya és a Nem tb-ellátások tárgyévi hitelállománya sorokban az ellátások folyamatos
teljesítése érdekében igénybe vett tárgyévi hitelfelvétel és törlesztés különbözetét kell kimutatni. (Az összeg pozitív, ha
a tárgyidõszakban igénybe vett hitelállomány nagyobb, mint a hiteltörlesztések összege.)

Az adatlap 60.–63., illetve 100.–102. sorai a pénzforgalom egyeztetésére szolgálnak. Itt kell bemutatni a kincstári és a
kincstári körön kívül vezetett számlák, valamint a pénztárak és devizaszámlák éves nyitó és hóvégi záróállományának
különbözetét. (Az adat negatív, ha a tárgyidõszak végén a pénzkészlet nagyobb az éves nyitóállománynál.)

A Pénzforgalom egyeztetése sorban kimutatott adat helyes kitöltés esetén nullát eredményez. (Pénzforgalom egyezte-

tése = az Alap számláinak pénzforgalmi egyenlege + hitelállományok + pénzkészlet-változások).
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26. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[12/e. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Wesselényi Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
bevételek és kiadások el irányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális el irányzatokkal

 Dátum:      E Ft

B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Rendszeres befizetés 
      

Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok       

Költségvetési támogatás       

Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel 
 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

 Pénzmaradvány igénybevétel 

Költségvetés szerinti bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

K i a d á s o k
      

Káreseménnyel összefügg  kártalanítás kifizetése 
      

M ködési kiadások       

Költségvetés szerinti kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       



27. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[12/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételek 
és kiadások el irányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális el irányzatokkal

 Dátum:      E Ft

B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Innovációs járulék 
      

Költségvetési támogatás       

Visszterhes támogatások törlesztései       

El z  évr l áthúzódó elszámolásból származó 
 bevétel 

      

 Egyéb bevétel       

 Pénzmaradvány igénybevétel       

 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

Költségvetés szerinti bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

K i a d á s o k  
      

Vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló 
 K+F támogatása 

      

Regionális innováció el segítése       

Tudás- és technológiatranszfer, az együttm ködés
 és az infrastruktúra fejlesztése 

      

Tudományos és technológiai attasék munkájának 
 támogatása 

      

Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer 
 támogatása 

      

Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó 
 Testület munkájának támogatása 

      

Alapkezel nek átadott pénzeszköz       

Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása       

Átadott pénzeszköz, egyéb kiadás       

Költségvetés szerinti kiadás       

 Postaköltség (átfutó kiadás)       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       



28. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[12/g. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Szül föld Alap bevételek és kiadások el irányzatának 
és teljesítésének alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

 Dátum:      E Ft

B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Önkéntes befizetések, adományok 
      

Költségvetési támogatás       

 Adomány-kiegészítés 

 SZJA 1%-a 

Egyéb bevétel       

El z  évr l áthúzódó elszámolásból származó 
 bevétel 

      

 Átvett pénzeszköz       

 Pénzmaradvány igénybevétel       

 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

Költségvetés szerinti bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

K i a d á s o k  
      

Határon túli magyarok programjainak f  céljaira
 nyújtott támogatás 

      

Egyéb támogatások       

Alapkezel  m ködési költségei       

Átadott pénzeszköz, egyéb kiadás       

Költségvetés szerinti kiadás       

 Deviza utóterhelési, számlavezetési díj (átfutó)       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       



29. számú melléklet a 12/2006. (IV. 12.) PM rendelethez

[12/h. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez]
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Nemzeti Kulturális Alap bevételek és kiadások 
el irányzatának és teljesítésének alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

 Dátum:      E Ft

B e v é t e l e k   El irányzat  Teljesítés  Telj. % 

Kulturális járulékbevétel 
      

Egyéb bevételek       

 Átvett pénzeszközök       

 Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
 társaságok és természetes személyek befizetései 

      

 Különféle egyéb bevétel       

 Pénzmaradvány igénybevétel       

 BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL       

Költségvetés szerinti bevétel       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel       

Bevételi forgalom összesen       

Nyitóegyenleg       

K i a d á s o k  
      

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, 
 meg rzésének, terjesztésének támogatása 

      

Évfordulók, hazai fesztiválok, rendezvények, és 
 azokon való részvétel támogatása 

      

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon 
 való részvétel támogatása 

      

 M vészeti alkotások új irányzatai, új kulturális 
 kezdeményezések támogatása 

      

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások 
 támogatása 

      

Épített örökség, épít m vészet támogatása       

Kultúrateremt , közvetít , valamint egyéni és 
 közösségi tevékenység támogatása 

      

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás       

Nemzetközi tagdíjak       

Alapkezel nek átadott pénzeszköz 

Költségvetés szerinti kiadás       

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

 El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       



 III. rész HATÁROZATOK

A külügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
7/2006. (IV. 12.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár

Köztársaság Kormánya között a két ország között
kötött nemzetközi szerzõdések felülvizsgálatáról,

Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló

2006. évi XXXII. tör vény hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXXII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. feb ru ár 23-i, 21. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a két or szág kö zött kö tött nem zet kö zi szer zõ dé -
sek fe lül vizs gá la tá ról, Bu da pes ten, 2004. no vem ber 17.
nap ján alá írt Jegy zõ könyv a 4. Cikk sze rint azon utol só
szó be li jegy zék kel té nek nap ján lép ha tály ba, amellyel a
Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen ér te sí tet ték egy mást a ha tály -
ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi el já rá sa ik tel je sí té sé rõl.

A Bol gár Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá got 2005.
áp ri lis 18-án, a Ma gyar Köz tár sa ság a Bol gár Köztársa -
ságot 2006. már ci us 16-án a Jegy zõ könyv 4. Cik ke sze rint
írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te sí tet te,
hogy a Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rás -
nak ele get tett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi XXXII.
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zött kö tött nem zet kö zi
szer zõ dé sek fe lül vizs gá la tá ról, Bu da pes ten, 2004. no vem -
ber 17. nap ján alá írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
2006. évi XXXII. tör vény 2–3. §-a 2006. már ci us 16-án,
azaz ket tõ ezer-hat már ci us ti zen ha to di kán, ha tály ba lé pett.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. május 15–26-ig terjedõ idõszak
– II/3. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok a 2006. má -
jus 15–26-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld árve rési

 közleményeit az 1997. évi XXXIII. tör vény 7.  §-ának
(2) be kez dés a) pont ja sze rint az 1991. évi XXV. tör vény
19.  §-a alap ján ki je lölt ter mõ föld te rü let bõl te le pü lé sen -
ként a 20 hek tárt meg nem ha la dó föld te rü le tek re
(II/3. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re,
 kivéve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett érték -
növekedésének ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû
meg té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. Az in gat la nok ada tai és tér ké pe az in gat lan fek vé se
sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó
szer ve zet nél, va la mint az ár ve rés hely szí nén megtekint -
hetõk.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re.
Amennyi ben az igény be je len tés alap ján egyez ség jön lét -
re, úgy az 1000 Ft/AK ér ték ben ke rül át szá mí tás ra, az
egyez ség té nyét az ár ve ré sen be kell je len te ni; ha egyez ség 
nem jön lét re, egy AK ér ték az 1991. évi XXV. tör vény
22. §-ának (1) be kez dé se alap ján 3000 Ft/AK ki ki ál tá si
áron in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást) le tét be kell he lyez ni, amely nek 20%-a az
ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít, vagy vissza -
adás ra ke rül.

5. Az ár ve ré sen az 1997. évi XXXIII. tör vény 7.  §-a
(2) be kez dés a) pont ja alap ján az õt meg il le tõ kár pót lá si
je gyek kel és/vagy bank i le té ti iga zo lás sal az a jo go sult ve -
het részt, aki nek ál lan dó la kó he lye 1991. jú ni us 1-jén az
érin tett te le pü lé sen volt, és aki je len leg is ott ren del ke zik
ál lan dó la kó hellyel.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak sze mé lyi
iga zol vá nyuk kal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té -
kességüket.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Az ár ve ré sen való rész vé tel jo go sult sá gát iga zol ni kell.
A jo go sult sá got iga zol ni nem tudó sze mélyt az ár ve ré sen
való rész vé tel bõl ki kell zár ni.

Figyelmeztetés

Ár ve rez ni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 28., 29.
és 30. §-ai alap ján sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján,
vagy – több kár pót lás ra jo go sult ese tén – együt te sen le het.
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A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 33. §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve -
rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen
nem él vé te li jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét 
el vesz ti. Az el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti meg.

A vé te li jo got csak az a jo go sult gya ko rol hat ja, aki kö te -
le zett sé get vál lal a ter mõ föld me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sá ra (fer tõ zés men tes és gyom men tes ál la pot ban tar tá sá ra),
és arra, hogy a ter mõ föl det a me zõ gaz da sá gi ter me lés bõl
öt éven be lül nem von ja ki. Amennyi ben vál lalt kö te le zett -
sé gét a tu laj don-szer zés tõl szá mí tott öt éven be lül meg sze -
gi, a ter mõ föld kár ta la ní tás nél kül ál la mi tu laj don ba ke rül,
és ár ve rés út ján lesz ér té ke sít ve.

A kár pót lás ra jo go sult ta nya tu laj do nost, a ta nyá ja kö rü li 
ter mõ föld re az ár ve rés so rán elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé tel nek ter mõ föld re for dí tott ér ték nö -
ve lõ be ru há zá si ki adá sok kal csök ken tett ré szét tel jes egé -
szé ben az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a sze -
mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del mé hez
hoz zá szá mí ta ni. Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul
szol gá ló for gal mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ
 árverezõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés
le zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság -
ügyi Hi va tal hoz.

A kár pót lás ra jo go sult az ál ta la meg vá sá rolt ter mõ föld
AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve ke dé sé nek ál la mi
tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök ken tett
össze gû meg té rí té sé re kö te les a föl det az ár ve ré sen el adó
ré szé re.

A ter mõ föld hasz no sí tá sát és vé del mét szol gá ló és/vagy
a ter mõ föld ér té két nö ve lõ me li o rá ci ós, ön tö zé si és út épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a be ru há zá si költ sé gek nek az
 állami tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök -
ken tett ér té két kell a föl det ki adó ré szé re meg té rí te ni.
A gaz dál ko dó szer ve zet ál tal el vég zett szá mí tás helyes -
ségét az igaz ság ügyi hi va tal el len õr zi.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ ter mõ föld
új tu laj do no sa a föl det át adó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
kö te les meg té rí te ni az új gaz da sá gi évet elõ ké szí tõ, szük -
sé ges fõ gaz da sá gi mun kák nak (szán tás, ta laj erõ-vissza -
pót lás), zöld lel tá ri ér té kek nek (pl. 3 év nél nem idõ sebb
 takarmányvetés) a gaz dál ko dó szer ve zet táb la törzs köny ve 
alap ján szá mí tott el len ér té két. A té rí tés mér té ké ben és
mód já ban az új tu laj do nos és a gaz dál ko dó szer ve zet ál la -
po dik meg.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ föl de ket az 
an nak fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal adja bir -
tok ba.

A gaz dál ko dó szer ve zet hoz zá já ru lá sá val a föld hi va tal
bir tok ba adja a ter mõ föl det ak kor is, ha a bir tok ba a dás
egyéb fel té te lei fenn ál la nak, de a jo go sult az el is mert tar -
to zá sát nem fi zet te meg, vagy rész let fi ze tés ben ál la po dott
meg.

Fel hív juk a tisz telt ár ve rez ni szán dé ko zók fi gyel mét,
hogy a Tá jé koz ta tó az ár ve rés fon to sabb sza bá lya i ról, va -
la mint, hogy e Fi gyel mez te tés az összes ter mõ föld ár ve ré si 
hir det ménnyel kap cso lat ban figye lembe ve en dõ.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Baranya megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal PEREKED köz ség ben a Zen gõ Gyön gye Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Pe re -
ked hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re az

á r v e r é s t  k i t û z i

1. Az ár ve rés he lye: Pe re ked, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. má jus 22., 11–16 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006 má jus 23., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Pe re ked

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

052/5 2 ha 1217 m2  szán tó 29,49

054/18 1 ha 3640 m2  szán tó 22,21

1384 0 ha 4595 m2  szán tó 6,39



Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér té ke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

1381a, b 0 ha 1662 m2  kert 1,94

1315/1 0 ha 951 m2  kert 11,48

1314 0 ha 223 m2  kert 0,35

1074 a, b, c, d, f, g 1 ha 9223 m2  zárt kert 13,56

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1155 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.
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