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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CXXXIII.
tör vény

a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról*

Az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 64.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a fõ vá ro si és a ke rü le ti
ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás nor ma tív mód -
sze re i nek sza bá lyo zá sá ra a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A tör vény ha tá lya a fõ vá ro si ön kor mány zat ra és a
ke rü le ti ön kor mány za tok ra ter jed ki.

2.  § A Fõ vá ro si Köz gyû lés nek az Ötv. 64.  § (4) be kez -
dé sé ben, va la mint a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör -
vény ben meg ha tá ro zott, a fõ vá ro si ön kor mány za tot és a
ke rü le ti ön kor mány za to kat osz tot tan meg il le tõ be vé te lek
meg osz tá sá ról  szóló ren de le tét az e tör vény ben fog lal tak
sze rint kell meg al kot nia.

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) Tárgy év: azon gaz da sá gi év, amely hez tar to zó meg -

osz tan dó be vé te lek nek a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü -
le ti ön kor mány za tok kö zöt ti meg osz tá sát a for rás meg osz -
tás ha tá roz za meg.

b) Bá zis év: a tárgy évet ket tõ vel meg elõ zõ év.
c) Köz pon ti hoz zá já ru lás: A nem la kos ság szám alap ján 

járó köz pon ti nor ma tív hoz zá já ru lá sok és az azok hoz kap -
cso ló dó ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, a bá zis évi ön kor mány za ti 
költ ség ve té si be szá mo ló érin tett ûr lap ja i nak ada tai.

d) Nor ma tív ré sze se dé si arány: A bá zis évi zár szám -
adá si tör vény ben a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za to kat
együt te sen és a fõ vá ro si ön kor mány za tot meg il le tõ köz -
pon ti hoz zá já ru lás egy más köz ti ará nya szá za lék ban ki fe -
jez ve.

4.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány za tot és a ke rü le ti ön kor -
mány za to kat osz tot tan meg il le tõ be vé te lek kö rét az Ötv.
64.  § (4) be kez dé se ha tá roz za meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be vé te lek nagy sá gá nak
meg ha tá ro zá sa a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó – a ke rü le tek -
kel egyez te tett – fõ vá ro si költ ség ve té si kon cep ci ó ban sze -
rep lõ terv szá mok alap ján tör té nik.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

5.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány za tot és a ke rü le ti ön kor -
mány za to kat a 4.  § (1) be kez dés sze rint osz tot tan megil -
letõ be vé te lek bõl – a sze mé lyi jö ve de lem adó hely ben ma -
ra dó ré szé be be le ért ve a jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás mér -
sék lé se  miatt el vont összeg tárgy évet meg elõ zõ év ben
vissza igé nyel he tõ ré szét is – a fõ vá ro si ön kor mány za tot
47%, a ke rü le ti ön kor mány za to kat együt te sen 53% ré sze -
se dés  illeti meg.

(2) A nor ma tív ré sze se dé si arány 5%-ot meg ha la dó vál -
to zá sa ese tén az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rás -
meg osz tá si ré sze se dést a nor ma tív ré sze se dé si arány vál to -
zás 60%-ának meg fe le lõ mér ték ben kor ri gál ni kell.

6.  § (1) A ke rü le ti ön kor mány za to kat meg il le tõ ré sze se -
dés fel osz tá sa kor a bá zis évi ön kor mány za ti költ ség ve té si
be szá mo lók azon mû kö dé si ki adá sa i ból, ame lyek hez a
köz pon ti költ ség ve tés nor ma tív hoz zá já ru lást nyújt, le kell 
von ni a köz pon ti hoz zá já ru lást, és a kü lönb sé get a köz pon -
ti hoz zá já ru lá sok ará nyá ban kell meg osz ta ni az ön kor -
mány za tok kö zött.

(2) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott fel osz tan dó for rá -
son fe lü li rész 40%-át a bá zis év végi ál lan dó né pes ség,
15%-át a bel te rü le ti föld te rü let, 15%-át a bel te rü le ti föld -
te rü let re szá mí tott nép sû rû ség, 15%-át a 2005. vé gén az
ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ fél kom for tos, kom fort -
nél kü li és szük ség la ká sok együt tes alap te rü le te és 15%-át
az ön kor mány zat te rü le tén ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült 
la ká sok da rab szá ma ará nyá ban kell meg osz ta ni az ön kor -
mány za tok kö zött.

(3) Az ál lan dó né pes ség (2) be kez dés sze rin ti sú lya
éven te 2 szá za lék pont tal nö vek szik, a la kás alap te rü le té és
az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la ká sok da rab szá máé
pe dig 1-1 szá za lék pont tal csök ken.

(4) Az egyes ke rü le ti ön kor mány za tok nak az (1)–(3) be -
kez dés sze rint szá mí tott ré sze se dé si ará nya a meg osz tott
for rá sok ból a tárgy évet meg elõ zõ év for rás meg osz tá sá hoz
ké pest ma xi mum 5%-kal nõ het, il let ve csök ken het. A
mód szer al kal ma zá sa  miatt be kö vet ke zõ el té ré sek a for rás -
meg osz tás so rán az egyes ön kor mány za tok ré sze se dé sét
nö ve lik vagy csök ken tik. A ré sze se dé si arány el moz du lá -
sá nak meg ha tá ro zá sa so rán fi gyel men kí vül kell hagy ni a
költ ség ve té si szer vek in téz mény fenn tar tói jo gá nak át adá -
sá ra vissza ve zet he tõ vál to zá so kat.

7.  § (1) Az e tör vény sze rin ti for rás meg osz tás el vég zé -
sé hez szük sé ges, a ke rü le ti ön kor mány za ti költ ség ve té si
be szá mo lók ban sze rep lõ ada to kat a fõ vá ro si ön kor mány -
zat fel dol goz za és ki kül di az ön kor mány za tok nak el len õr -
zés cél já ból a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 31. nap já ig.
A ke rü le ti ön kor mány za tok az adat el len õr zés nek a tárgy -
évet meg elõ zõ év no vem ber 15. nap já ig tesz nek ele get.

(2) A fõ vá ro si ön kor mány zat a tárgy év re vo nat ko zó
ren de let ter ve ze tét a ke rü le ti ön kor mány za tok ré szé re vé le -
mé nye zés cél já ból ja nu ár 15-ig kül di meg, a Fõ vá ro si Köz -
gyû lés ren de le tét feb ru ár 15-ig al kot ja meg.
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(3) A meg osz tott for rá sok ból az egyes ke rü le ti ön kor -
mány za to kat ha von ta, a tárgy hót kö ve tõ hó nap 10. nap já ig 
il le ti meg a tárgy hó nap ban be folyt ezen for rá sok 5.  § és
6.  § sze rint szá mí tott há nya da.

(4) A tárgy évi for rás meg osz tá si ren de let ki hir de té sé ig a
meg elõ zõ évi ren de let ben meg ha tá ro zott há nya dok alap -
ján kell a for rá so kat meg osz ta ni, ame lyet az el fo ga dott for -
rás meg osz tá si ren de let ben sza bá lyo zott mó don vissza me -
nõ leg kor ri gál ni kell.

8.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány zat tárgy év re vo nat ko zó
for rás meg osz tá si ren de le tét az Ál la mi Szám ve võ szék fe -
lül vizs gál ja. Az Ál la mi Szám ve võ szék az ada tok meg ala -
po zott sá gá nak és az en nek alap já ul szol gá ló szá mí tá sok
he lyes sé gé nek vizs gá la tá ba könyv vizs gá lót von hat be. A
könyv vizs gá ló nem le het azo nos az Ötv. 92/A.  §-ában
meg ha tá ro zott fel adat ra meg bí zott könyv vizs gá ló val.

(2) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat meg ál la pít ja, hogy a
for rás meg osz tás so rán al kal ma zott ada tok, vagy a szá mí tá -
sok hely te len sé ge  miatt a fõ vá ro si ön kor mány zat vagy va -
la mely ke rü le ti ön kor mány zat jo go su lat lan for rás hoz ju -
tott, vagy a jog sze rû en járó for rás nál ala cso nyabb összeg -
ben ré sze sült, ezt az össze get a hiba fel tá rá sát kö ve tõ év
for rás meg osz tá sá nál kell figye lembe ven ni.

Záró rendelkezések

9.  § (1) E tör vény ki hir de té sét köve tõen a fõ vá ro si ön -
kor mány zat 5 mun ka na pon be lül meg kül di a ke rü le ti ön -
kor mány za tok nak a 2007. évi for rás meg osz tás el vég zé sé -
hez szük sé ges, a ke rü le ti ön kor mány za ti költ ség ve té si be -
szá mo lók ban sze rep lõ fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal ki -
gyûj tött ada to kat el len õr zés cél já ból, me lyet a ke rü le ti ön -
kor mány za tok az el len õr zést köve tõen 5 mun ka na pon be -
lül vissza kül de nek.

(2) A tör vény 6.  § (4) és 7.  § (4) be kez dé se sze rin ti elõ zõ 
évi for rás meg osz tás nál 2007-ben a 2006. évi ere de ti for -
rás meg osz tást kell figye lembe ven ni.

(3) A tör vény 5.  § (2) be kez dé sét, va la mint 6.  § (3) be -
kez dé sét elsõ al ka lom mal a 2008. évi for rás meg osz tás nál
kell al kal maz ni.

(4) E tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fõ vá ro si ön kor mány zat és a
ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 
2003. évi CXIV. tör vény.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi CXXXIV.
tör vény

a Szülõföld Alapról  szóló 
2005. évi II. tör vény módosításáról*

1.  § A Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
(a továb biak ban: Szatv.) 4.  § (4) be kez dé sé nek a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A meg ha tá ro zott cél lal jut ta tott vagy fel té tel hez kö -
tött be fi ze té sek, ado má nyok el fo ga dá sá ról a mi nisz ter
dönt.”

2.  § Az Szatv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5.  § (1) Az Alap te vé keny sé gét a Re gi o ná lis Egyez te tõ
Fó rum (a továb biak ban: Egyez te tõ Fó rum) elvi irány mu ta -
tá sa és aján lá sai alap ján vég zi. Az Egyez te tõ Fó rum el nö -
ke a mi nisz ter el nök, tag ja it a mi nisz ter el nök kéri fel a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál la mi ve ze tõi és ve ze tõi
meg bí za tá sú köz tiszt vi se lõi, il let ve a szom szé dos ál la -
mok ban élõ ma gyar kö zös sé gek vá lasz tott ve ze tõi, kép vi -
se lõi kö zül. Az Egyez te tõ Fó rum éven te leg alább egy al ka -
lom mal ülé se zik.

(2) Az Egyez te tõ Fó rum tér sé gen ként és kö zös sé gen -
ként aján lá so kat fo gal maz meg az Alap ból nyújt ha tó tá -
mo ga tá sok cél ja i ra és pri o ri tá sa i ra.”

3.  § Az Szatv. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § (1) A Kol lé gi u mok az Alap tá mo ga tá si cé lok alap -
ján meg szer ve zett szak mai dön tés ho zó tes tü le tei. A Kol lé -
gi u mok dön té sei a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val vál nak ér vé -
nyes sé.

(2) A hét-, ki lenc- vagy ti zen egy ta gú Kol lé gi u mo kat – a
tá mo ga tá si cé lok ra fi gye lem mel – a mi nisz ter hoz za lét re
és szün te ti meg. A Kol lé gi u mok tag ja it, va la mint a ta gok
kö zül a Kol lé gi um el nö két a mi nisz ter ne ve zi ki.

(3) A Kol lé gi u mok a te vé keny sé gü ket az Egyez te tõ Fó -
rum aján lá sai és a tá mo ga tá si cé lok figye lembe véte lével, a
szak mai szem pon tok ér vény re jut ta tá sá val vég zik, mun ká -
juk so rán az Egyez te tõ Fó rum, il let ve az Alap ke ze lõ szer -
ve ze te ré szé rõl nem uta sít ha tó ak.

(4) A Kol lé gi u mok tag ja i nak meg bí za tá sa négy évre
szól.

(5) Nem le het a Kol lé gi um tag ja
a) po li ti kai párt vagy köz vet len po li ti kai te vé keny sé get 

foly ta tó szer ve zet tiszt ség vi se lõ je;
b) az Egyez te tõ Fó rum tag ja vagy an nak kö ze li hoz zá -

tar to zó ja;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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c) az Alap ke ze lõ szer ve ze té nek ve ze tõ je, to váb bá az a
sze mély, aki a ke ze lõ szer ve zet tel mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll;

d) az Alap ból tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ter mé sze tes sze -
mély, il let ve tá mo ga tott szer ve zet kép vi se lõ je.”

4.  § Az Szatv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) A Kol lé gi um tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik
a) a meg bí za tás idõ tar ta má nak le jár tá val,
b) ha az össze fér he tet len sé gi okot an nak fel me rü lé sé tõl 

30 na pon be lül nem szün te ti meg,
c) ha meg bí za tá sát 90 na pon túl nem ké pes el lát ni,
d) a meg bí za tás ról tör té nõ le mon dás sal,
e) ha lá lá val,
f) az adott Kol lé gi um meg szû né sé vel.
(2) A Kol lé gi um el nö ké nek meg bí za tá sa meg szû nik
a) kol lé gi u mi tag sá gá nak meg szû né sé vel,
b) e meg bí za tá sá ról tör té nõ le mon dá sá val.
(3) A Kol lé gi um el nö ke és tag ja a meg bí za tá sá ról a mi -

nisz ter hez in té zett írás be li be je len tés sel mond hat le. A le -
mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat nem szük -
sé ges.”

5.  § Az Szatv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„9.  § (1) Az Alap ból meg ítélt tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá -
val, fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé vel és nyil ván tar tá sá val
össze füg gõ, il let ve az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 54/A.  §-a sze rin ti fel ada to kat a Kor -
mány ál tal ki je lölt ke ze lõ szer ve zet lát ja el.

(2) A ke ze lõ szer ve zet ve ze tõ je, il let ve a szer ve zet tel
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban álló sze mély nem le het

a) po li ti kai párt vagy köz vet len po li ti kai te vé keny sé get 
foly ta tó szer ve zet tiszt ség vi se lõ je;

b) az Egyez te tõ Fó rum tag ja vagy an nak kö ze li hoz zá -
tar to zó ja;

c) a Kol lé gi um el nö ke, tag ja, il let ve azok kö ze li hoz zá -
tar to zó ja;

d) az Alap ból tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ter mé sze tes sze -
mély, il let ve tá mo ga tott szer ve zet kép vi se lõ je.”

6.  § Az Szatv. 12.  § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés új
d) pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„c) az Alap pal való ren del ke zés re, az Egyez te tõ Fó rum

és a Kol lé gi u mok fel ada ta i ra és mû kö dé sé re, az Alap ke ze -
lõ szer ve ze té nek mû kö dé sé re és fel ügye le té re, va la mint az 
Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá

d) az Alap ból az Alap mû kö dé sé re for dít ha tó ki adá sok
mér té két”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

7.  § (1) A ha tá ron túli ma gyar sá got érin tõ gaz da ság fej -
lesz té si és vál lal ko zá sösz tön zé si prog ra mok le bo nyo lí tá -
sát és a tá mo ga tás köz ve tí té si fel ada tok el lá tá sá nak össze -
han go lá sát e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal több sé gi tu laj do no si ré sze se dé sé vel
mû kö dõ Cor vi nus Nem zet kö zi Be fek te té si Zárt kö rû Rész -
vény tár sa ság vég zi.

(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy – az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
95.  §-ának ren del ke zé sei sze rint – biz to sít sa a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal szá má ra a több sé gi tu laj do no si ré sze se dés
meg szer zé sét a 100%-ban a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt.
tu laj do ná ban lévõ, ma gyar or szá gi vál lal ko zá sok ha tá ron
túli be ru há zá sát, vál la lat ala pí tá sát, vál la lat fel vá sár lá sát
elõ se gí tõ Cor vi nus Nem zet kö zi Be fek te té si Zárt kö rû
Rész vény tár sa ság ban (szék he lye: 1065 Bu da pest, Nagy -
me zõ u. 46–48.).

8.  § A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy a 2007.
évi költ ség ve té si tör vény ben a ha tá ron túli ma gya rok tá -
mo ga tá sá ra meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok ból az Alap ja vá ra át cso por to sít son.

9.  § Az Szatv. alap ján 2005-ben lét re ho zott Ta nács és
Kol lé gi u mok el nö ke i nek és tag ja i nak meg bí za tá sa e tör -
vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg szû nik. A Kol lé -
gi u mok új el nö két és tag ja it – e tör vény 3.  §-ában, va la -
mint 5.  §-ában fog lalt mó do sí tá sok ra is fi gye lem mel – a
tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kell ki ne -
vez ni.

10.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szatv.
1.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „Szer bia és Mon te neg ró -
ban” szö veg rész he lyé be a „Szer bia Köz tár sa ság ban” szö -
veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben az „a kül ügy mi nisz ter” he lyé be
az „a nem zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész, a
8.  §-ában az „A Ta nács és a” szö veg rész he lyé be az „Az
Egyez te tõ Fó rum és a” szö veg rész, a 10.  § (4) be kez dé sé -
ben az „a Ta nács (Kol lé gi u mok)” szö veg rész he lyé be az
„az Egyez te tõ Fó rum, va la mint a Kol lé gi u mok” szö veg, a
11.  § (1) be kez dé sé ben az „A Ta nács” szö veg rész he lyé be
az „Az Egyez te tõ Fó rum” szö veg, az „ál ta lá ban nyil vá no -
sak” szö veg rész he lyé be a „nyil vá no sak, az Egyez te tõ Fó -
rum és a Kol lé gi um zárt ülés tar tá sát is el ha tá roz hat ja”,
11.  § (2) be kez dé sé ben az „a Ta nács” szö veg ré szek he lyé -
be az „az Egyez te tõ Fó rum” szö veg lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szatv.
3.  § d) pont ja, 4.  § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, a
12.  § (2) be kez dé se, va la mint (4)–(5) be kez dé se, a Szü lõ -
föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi XVI. tör vény 2.  § (3) be kez dé se és 4–6.  §-a 
ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi CXXXV.
tör vény

a közbeszerzésekrõl  szóló 
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*

1.  § A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) a kö vet ke zõ 17/B. §-sal egé -
szül ki:

„17/B.  § (1) Az ál ta la irá nyí tott szer ve ze tek vo nat ko zá -
sá ban a he lyi ön kor mány zat jo go sult a köz be szer zé se ket
össze von tan, hely ben köz pon to sít va le foly tat ni.

(2) A hely ben köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok ra
e tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) A köz be szer zés hely ben köz pon to sí tá sá ról az ön kor -
mány zat ren de le tet al kot, amely ben

a) ki je lö li a hely ben köz pon to sí tott köz be szer zés ke re -
té ben aján lat ké rés re ki zá ró la go san fel jo go sí tott szerve -
zetet;

b) meg ha tá roz za a hely ben köz pon to sí tott köz be szer -
zés ha tá lya alá tar to zó költ ség ve té si szer vek kö rét, az el já -
rás hoz való csat la ko zás le he tõ sé gét;

c) meg ha tá roz za a hely ben köz pon to sí tott köz be szer -
zés ha tá lya alá tar to zó áruk és szol gál ta tá sok kö rét;

d) meg ha tá roz za az aján lat ké rés re ki zá ró la go san fel jo -
go sí tott szer ve zet, és a hely ben köz pon to sí tott köz be szer -
zés ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek
sza bá lya it, kü lö nö sen a fe lek adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gét, az adat szol gál ta tás és az adat ke ze lés mód ját;

e) meg ha tá roz za az aján lat ké rés re ki zá ró la go san fel jo -
go sí tott szer ve zet ré szé re fi ze ten dõ, ki zá ró lag a hely ben
köz pon to sí tott köz be szer zés hez kap cso ló dó fel ada tok el -
lá tá sá val kap cso lat ban tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket
fe de zõ díj szá mí tá sá nak és meg fi ze té sé nek mód ját, va la -
mint az aján lat ké rés re ki zá ró la go san fel jo go sí tott szer ve -
zet nek az ön kor mány zat felé fenn ál ló tá jé koz ta tá si és be -
szá mo lá si kö te le zett sé gét.”

2.  § A Kbt. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E fe je zet al kal ma zá sá ban aján lat ké rõk]
„d) a he lyi ön kor mány zat, a he lyi ki sebb sé gi ön kor -

mány zat, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sa, a he lyi
ön kor mány zat ál tal a hely ben köz pon to sí tott köz be szer zés 
ke re té ben aján lat ké rés re ki zá ró la go san fel jo go sí tott szer -
ve zet, a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv, a he lyi
ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv, a te rü let fej -
lesz té si ön kor mány za ti tár su lás, a me gyei te rü let fej lesz té si 
ta nács, a tér sé gi fej lesz té si ta nács, a re gi o ná lis fej lesz té si
ta nács;”

3.  § A Kbt. 63. §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) és (7) be kez dés szá mo -
zá sa (7) és (8) be kez dés re vál to zik:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(6) A ha tó sá gi iga zo lás ban meg kell je löl ni, hogy azt
„köz be szer zé si el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ra” ál lí -
tot ták ki, a köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ jé nek, tár gyá -
nak meg je lö lé se nél kül.”

4. § A Kbt. 96. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ered mény hir de tés so rán az aján lat ké rõ kö te les
is mer tet ni a 93. § (2) be kez dé se sze rin ti össze ge zés ben
fog lalt ada to kat. Az írás be li össze ge zést az ered mény hir -
de té sen je len levõ aján lat te võk nek át kell adni, a tá vol le võ
aján lat te võk nek pe dig az ered mény hir de tés nap ján, az
ered mény hir de tést kö ve tõ en ha la dék ta la nul te le fa xon
vagy elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni. Ha az aján lat te võ 
nem adta meg elekt ro ni kus le vél cí mét vagy te le fa xon való
el ér he tõ sé gét, ré szé re az írás be li össze ge zést az ered mény -
hir de tés nap ján pos tai úton kell fel ad ni.”

5. § A Kbt. 118. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész vé te li sza kasz ered mény hir de té se so rán az
aján lat ké rõ kö te les is mer tet ni a 116. § (2) be kez dé se sze -
rin ti össze ge zés ben fog lalt ada to kat. Az írás be li össze ge -
zést az ered mény hir de té sen je len levõ je lent ke zõk nek át
kell adni, a tá vol le võ je lent ke zõk nek pe dig az ered mény -
hir de tés nap ján, az ered mény hir de tést kö ve tõ en ha la dék ta -
la nul te le fa xon vagy elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni.
Ha a rész vé tel re je lent ke zõ nem adta meg elekt ro ni kus le -
vél cí mét vagy te le fa xon való el ér he tõ sé gét, ré szé re az írás -
be li össze ge zést az ered mény hir de tés nap ján pos tai úton
kell fel ad ni.”

6. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen meg -
kez dett [Kbt. 35. §-ának (2) be kez dé se] köz be szer zé sek re,
köz be szer zé si el já rá sok alap ján meg kö tött szer zõ dé sek re,
terv pá lyá za ti el já rá sok ra, és az azok kal kap cso lat ban ké -
rel me zett, kez de mé nye zett vagy hi va tal ból in dí tott jog or -
vos la ti el já rá sok ra, ille tõ leg ké rel me zett bé kél te té si el já rá -
sok ra kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kbt.
70. §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 71. §-ának (3) be -
kez dé sé ben a „63. § (1)–(6) be kez dé se” szö veg rész he lyé -
be „63. § (1)–(7) be kez dé se” szö veg rész, a 88. §-a (1) be -
kez dé sé nek g) pont já ban a „[86. § (3) be kez dé se]” szö veg -
rész he lyé be a „[86. § (4) be kez dé se]” szö veg rész, a
104. §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint 105. §-ának (3)
be kez dé sé ben „63. § (1)–(6) be kez dé se” szö veg rész he lyé -
be „63. § (1)–(7) be kez dé se” szö veg rész, a 133. §-ának
(2) be kez dé sé ben a „a 60. § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész
he lyé be „a 60. § (5) be kez dé sé ben”, 147. §-ának (1) be kez -
dé sé ben a „ki vé ve a (2) és a (4) be kez dés ben” szö veg rész
he lyé be a „ki vé ve a (2) és az (5) be kez dés ben” szö veg rész, 
a 148. §-ának (2) be kez dé sé ben a „147. § (4) be kez dé se”
szö veg rész he lyé be a „147. § (5) be kez dé se” szö veg rész, a
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151. §-a (9) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a ,,90. §
(2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a  „90. § (2)–(4) be kez -
dé se” szö veg rész, a 296. §-ának j) pont já ban a „243. § (2)
be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „243. § b) pont ja” szö -
veg rész, a 296. §-ának k) pont já ban a „243. § (3) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „243. § c) pont já ban” szö veg -
rész lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Kbt. 11. §-ának (5) be kez dé sé ben a „kü lön jog sza -
bály sze rint” szö veg rész, a 102. §-ának (6) be kez dé se, a
257. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja, a 285. §-ának (1) be -
kez dé sé ben és 286. §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , a 284. §
(4) be kez dé se pe dig al kal maz ha tó” szö veg rész, a
249. §-ának (1) be kez dé sé ben és 278. §-ának (1) be kez dé -
sé ben az „ , il le tõ leg elekt ro ni kus vál to za tá ban” szö veg -
rész, va la mint a 379. §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban az
„ , il le tõ leg elekt ro ni kus vál to za tá nak” szö veg rész.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
355/2006. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a Szülõföld Alapról  szóló 
2005. évi II. tör vény végrehajtásáról

A Kor mány a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör -
vény (a továb biak ban: Szatv.) 12.  § (3) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Szü lõ föld Alap (a továb biak -
ban: Alap) mû kö dé se rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sa 
ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I.

AZ ALAP SZERVEZETE

A Regionális Egyeztetõ Fórum

1.  §

(1) A Re gi o ná lis Egyez te tõ Fó rum (a továb biak ban:
Egyez te tõ Fó rum) tag ja it a mi nisz ter el nök a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal kül kap cso la to kért és nem zet po li ti ká ért fe le -
lõs szak ál lam tit ká rá nak (a továb biak ban: nemzetpoliti -
káért fe le lõs szak ál lam tit kár) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) út ján tett ja -
vas la ta alap ján kéri fel.

(2) Az Egyez te tõ Fó rum ba a ma gyar or szá gi és a szom -
szé dos or szá gok be li ta gok egyen lõ szám ban ke rül nek fel -
ké ré sé re.

(3) A szom szé dos or szá gok be li ta go kat a je len ren de let
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt, a Szatv. ha tá lya alá tar to -
zó szom szé dos ál la mok ban élõ ma gyar kö zös sé gek ál tal
lét re ho zott szer ve ze tek je lö lik. A je lö lést a szer ve ze tek a
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár nak jut tat ják el,
aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott úton tesz ja vas la tot
a ta gok fel ké ré sé re a mi nisz ter el nök nek. A nemzetpoliti -
káért fe le lõs szak ál lam tit kár min den év de cem ber 15-éig
fe lül vizs gál ja a mel lék let ben sze rep lõ fel so ro lást és szük -
ség ese tén – a mi nisz ter út ján – ja vas la tot tesz an nak mó -
do sí tá sá ra.

2.  §

(1) Az Egyez te tõ Fó rum a mi nisz ter el nök ál tal össze hí -
vott elsõ ülé sén ala kul meg.

(2) Az Egyez te tõ Fó rum szük ség sze rint, de éven te leg -
alább egy al ka lom mal ülé se zik. Az ülé se ket a mi nisz ter el -
nök, leg alább az ülés elõtt ti zen öt nap pal, a na pi rend meg -
je lö lé sé vel írás ban hív ja össze.

(3) Az Egyez te tõ Fó rum ülé sei nyil vá no sak. Az Egyez te tõ
Fó rum, bár mely tag já nak in dít vá nyá ra két har ma dos sza va za -
ti több ség gel zárt ülés rõl vagy a na pi rend zárt tár gya lá sá ról
ha tá roz hat, ha a sze mé lyi sé gi jo gok vé del me, il let ve adat vé -
del mi szem pont azt szük sé ges sé te szi, vagy azt az Egyez te tõ
Fó rum mél tá nyol ha tó okok alap ján in do kolt nak tart ja.

(4) Az Egyez te tõ Fó rum az ügy rend jé ben ta nács ko zá si
jog gal ren del ke zõ ál lan dó meg hí vot ta kat is meg je löl het.
Az Egyez te tõ Fó rum ülé sén egye di eset ben bár mely tag in -
dít vá nyá ra, a ta gok több sé gé nek tá mo ga tá sa mel lett, szak -
ér tõ is részt ve het ta nács ko zá si jog gal.

(5) Az Egyez te tõ Fó rum ülé sén az ügy rend ben meg ál la -
pí tott rend sze rint he lyet te sí tés nek van he lye.

(6) Az Egyez te tõ Fó rum ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok
több sé ge je len van, ha tá ro za ta it a je len lé võ ta gok több sé -
gé nek egy be hang zó sza va za tá val hoz za.

(7) Ha az Egyez te tõ Fó rum nem ha tá ro zat ké pes, a mi -
nisz ter el nök a kö vet ke zõ ülést ti zen öt na pon be lül re össze -
hív ja.

3.  §

Az Egyez te tõ Fó rum éven te ál lást fog lal a kö vet ke zõ év
vo nat ko zá sá ban a Szatv. 10.  § (1) be kez dé se sze rint a nyil -
vá nos és a nem nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo -
ga tás rész konk rét mér té ké rõl, va la mint az egy sé ges tá mo -
ga tá si el vek rõl. Az egy sé ges tá mo ga tá si el vek az adott
évre vo nat ko zó tá mo ga tá si cé lok kal és pri o ri tá sok kal nem
le het nek el len té te sek.

4.  §

(1) Az Egyez te tõ Fó rum – a Szatv. ren del ke zé se i nek ke -
re tei kö zött, a je len ren de let ben fog lal tak ra fi gye lem mel –
ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13663



(2) Az ügy rend szö ve gé re a mi nisz ter el nök tesz ja vas la -
tot. Az Egyez te tõ Fó rum az ügy rend jét, il let ve an nak mó -
do sí tá sát a ta gok leg alább két har ma dá nak az egyet ér té sé -
vel fo gad ja el.

5.  §

(1) Az Egyez te tõ Fó rum szom szé dos or szá gok be li tag jai
tér sé gen ként és kö zös sé gen ként éven te tesz nek elõ ze tes ja -
vas la tot az Alap ból nyújt ha tó tá mo ga tá sok cél ja i ra és pri o ri -
tá sa i ra, va la mint a nem nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó egy sé ges tá mo ga tá si el vek re.

(2) A nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár min den év -
ben au gusz tus 31-ig fel hív ja az (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes
ja vas lat meg té te lé re az Egyez te tõ Fó rum szom szé dos or szá -
gok be li tag ja it, akik min den év ok tó ber 1-jé ig te szik meg ja -
vas la tu kat a kö vet ke zõ évre  szóló cé lok ra és pri o ri tá sok ra.

(3) A (2) be kez dés sze rint be ér ke zett elõ ze tes ja vas la -
tok ból a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár min den
év no vem ber 1-jé ig össze ál lít ja a so ron kö vet ke zõ év tá -
mo ga tá si cél ja i ra és pri o ri tá sa i ra, va la mint a nem nyil vá -
nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
egy sé ges tá mo ga tá si el vek re vo nat ko zó ja vas la tot, ame -
lyet – a mi nisz ter egyet ér té sé nek be szer zé sét köve tõen –
meg küld a mi nisz ter el nök nek, aki a ja vas la to kat az Egyez -
te tõ Fó rum elé ter jesz ti.

(4) Ha va la mely szom szé dos or szág be li ma gyar kö zös -
ség vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá sok cél ja i ra és pri o ri tá sa i -
ra, va la mint a nem nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá -
mo ga tá sok ra vo nat ko zó egy sé ges tá mo ga tá si el vek re a
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár hoz ok tó ber
 1-jéig nem ér ke zik ja vas lat vagy több el té rõ ja vas lat ér ke -
zik, ak kor – a mi nisz ter el nök és a mi nisz ter egy ide jû ér te -
sí té se mel lett, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rá si
sza bá lyok sze rint –

a) ja vas lat hi á nyá ban az elõ zõ évek tá mo ga tá si cél ja i ra, 
va la mint a fo lya mat ban lévõ pá lyá za tok ra fi gye lem mel sa -
ját ha tás kör ben tesz ja vas la tot az Egyez te tõ Fó rum nak a
tá mo ga tá si cé lok ra és pri o ri tá sok ra, va la mint a nem nyil -
vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
egy sé ges tá mo ga tá si el vek re, il let ve

b) az el té rõ ja vas la to kat az Egyez te tõ Fó rum ré szé re
dön tés re elõ ké szí ti.

(5) Az Egyez te tõ Fó rum a so ron kö vet ke zõ évre vo nat -
ko zó tá mo ga tá si cé lok ról és pri o ri tá sok ról, va la mint a nem 
nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo ga tá sok ra vo nat -
ko zó egy sé ges tá mo ga tá si el vek rõl leg ké sõbb a meg elõ zõ
év de cem ber 1-jé ig ha tá roz.

(6) A tá mo ga tá si cé lok és pri o ri tá sok el fo ga dá sá ig a pá lyá -
za tok ki írá sá ról és azok el bí rá lá sá ról nem le het hatá rozni.

(7) A tá mo ga tá si cé lo kat és pri o ri tá so kat, va la mint a
nem nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo ga tá sok ra
vo nat ko zó egy sé ges tá mo ga tá si el vek re éven te – leg ké -

sõbb a meg elõ zõ év de cem ber 15-éig – ha tá ron túli kö zös -
sé gen kén ti bon tás ban az Alap hon lap ján köz zé kell ten ni.

6.  §

Az Egyez te tõ Fó rum ál lást fog lal hat a te kin tet ben, hogy
egy adott év ben va la mely szom szé dos or szág be li ma gyar kö -
zös ség ese té ben, figye lembe véve az ott élõ ma gyar ság gaz -
da sá gi és kul tu rá lis hely ze tét, kö rül mé nye it és le he tõ sé ge it,
ked vez mé nyes el bá nást kell al kal maz ni. En nek ke re té ben az
Egyez te tõ Fó rum ja va sol hat ja, hogy a Szatv. 10.  § (1) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott, az egy sé ges el vek alap ján el nyer he tõ
tá mo ga tá so kat rész ben vagy egész ben a ked vez mé nye zett
ha tá ron túli kö zös ség tá mo ga tá sá ra kell for dí ta ni.

A Kollégiumok

7.  §

(1) A Kol lé gi u mo kat a mi nisz ter a Szatv. 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott lét szám mal – a nem zet -
po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ja vas la tá ra – úgy hoz za
lét re, hogy azok szá ma és össze té te le a tá mo ga tá si cé lok -
nak meg fe le lõ szak mai szem pon tok nak meg fe lel jen.

(2) Kol lé gi um lét re ho zá sá ra a mi nisz ter nek az Alap tá -
mo ga tá si cél jai vo nat ko zá sá ban fel adat- és ha tás kör rel
ren del ke zõ mi nisz ter ja vas la tot te het.

(3) Az Alap tá mo ga tá si cél ja i nak meg vál to zá sa ese tén
az érin tett Kol lé gi um vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen,
to váb bá a Kol lé gi u mok mû kö dé sé nek ér té ke lé se alap ján a
mi nisz ter a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ja -
vas la tá ra a Kol lé gi u mo kat át szer vez he ti, il let ve meg szün -
tet he ti.

(4) A Kol lé gi u mok mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a
kol lé gi u mi ta gok több mint fe lé nek sza va za tá val el fo ga dott
és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy rend ha tá roz za meg.

8.  §

(1) A Kol lé gi u mok tag ja i nak a mi nisz ter – az ille té kes
mi nisz te rek vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen, a nem zet -
po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ja vas la tá ra – a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek nek az adott tá mo ga tá si te rü le te -
ken gya kor lat tal és szak ér te lem mel, to váb bá a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé nél a dön té sek meg ho za ta lá hoz szük sé ges
is me re tek kel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ it ne ve zi ki.

(2) A Kol lé gi u mok egyes tag ja i ra az Egyez te tõ Fó rum -
ban kép vi se let tel ren del ke zõ szom szé dos or szá gok be li
ma gyar kö zös sé gek ál tal lét re ho zott és a je len ren de let
1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ szer ve ze tek te het nek ja -
vas la tot. A szer ve ze tek ál tal tett ja vas la tok ból a nem zet po -
li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár je lölt lis tát ál lít össze. A tá -
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mo ga tá si cé lok nak meg fe le lõ kép zett ség gel és gya kor lat -
tal, to váb bá a tá mo ga tá sok oda íté lé sé nél a dön té sek meg -
ho za ta lá hoz szük sé ges is me re tek kel ren del ke zõ je löl tek
kö zül – a je lölt lis ta alap ján – a nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kár tesz ja vas la tot a ki ne ve zen dõ sze mé lyek re
a mi nisz ter nek, aki a kol lé gi u mi ta go kat ki ne ve zi.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés sze rint ki ne ve zett ta gok fel -
ada tai és kö te le zett sé gei, va la mint jo gai azo no sak. A Kol -
lé gi u mok min den tag ja egy sza va zat tal ren del ke zik.

(4) Az egyes Kol lé gi u mok el nö két a Kol lé gi um tag jai
kö zül – a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ja vas -
la tá ra – a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

(5) A Kol lé gi um el nö ke és tag ja i nak több sé ge csak az
(1) be kez dés sze rint ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ le het.

(6) Ha egy tag meg bí za tá sa meg szû nik, a mi nisz ter ti -
zen öt na pon be lül meg bíz za az új ta got, il let ve amennyi -
ben nincs a (2) be kez dés sze rin ti je lölt lis tá ról ja va sol ha tó
sze mély, úgy meg fe le lõ – de leg fel jebb ti zen öt na pos – ha -
tár idõ ki tû zé sé vel a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit -
kár út ján gon dos ko dik ar ról, hogy az Egyez te tõ Fó rum ban
kép vi se let tel ren del ke zõ szom szé dos or szá gok be li ma gyar 
kö zös ség ál tal lét re ho zott szer ve ze tek je löl tet ál lít sa nak.

(7) Ha a Kol lé gi um el nö ké nek meg bí za tá sa meg szû nik,
az új el nök ki ne ve zé sé rõl a mi nisz ter ti zen öt na pon be lül
dönt. Amennyi ben az új el nök ki ne ve zé sé ig az el nök ha -
tás kö ré be tar to zó ügy ben ha laszt ha tat lan dön tés re van
szük ség, il let ve az adott Kol lé gi um ülé sét össze kell hív ni
és nincs az el nök nek ügy rend ben ki je lölt he lyet te se, úgy
az el nö ki te en dõ ket ide ig le ne sen a nem zet po li ti ká ért fe le -
lõs szak ál lam tit kár ja vas la ta alap ján a mi nisz ter ál tal az
adott Kol lé gi um tag jai kö zül meg bí zott sze mély lát ja el.

(8) A Kol lé gi u mok el nö ké nek és tag ja i nak a Szatv.
8.  §-a alap ján járó költ ség té rí tés el szá mo lá sá nak rend jét a
mi nisz ter ha tá roz za meg.

(9) A Kol lé gi u mok el nö ke és tag jai a fel adat kö rük el lá -
tá sa so rán oko zott ká rért a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai
sze rint fe lel nek.

9.  §

(1) A Kol lé gi u mok az ülé se i ket szük ség sze rint tart ják az
ügy rend jük ben meg ha tá ro zott olyan idõ kö zön ként, hogy a
tá mo ga tá sok fo lya ma tos el bí rá lá sa biz to sít ha tó  legyen.

(2) Az ülé se ket az el nök, leg alább az ülés elõtt ti zen öt
nap pal, a na pi rend meg je lö lé sé vel írás ban hív ja össze. A
Kol lé gi u mot az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén bár mely tag
össze hív hat ja.

(3) A Kol lé gi um el nö ke kö te les az ülést össze hív ni, ha
azt a mi nisz ter el ren de li vagy az adott Kol lé gi um tag ja i nak 
egy har ma da a na pi rend meg je lö lé sé vel kéri.

(4) A Kol lé gi u mok ülé sei nyil vá no sak. A Kol lé gi um
bár mely tag in dít vá nyá ra, szó több ség gel zárt ülés rõl vagy
a na pi rend zárt tár gya lá sá ról ha tá roz hat, ha a sze mé lyi sé gi

jo gok vé del me, adat vé del mi szem pont azt szük sé ges sé te -
szi, vagy azt a Kol lé gi um mél tá nyol ha tó okok alap ján in -
do kolt nak tart ja.

(5) A Kol lé gi u mok ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve -
het a mi nisz ter el nök, a mi nisz ter, a nem zet po li ti ká ért fe le -
lõs szak ál lam tit kár, a Szü lõ föld Alap Iro da ve ze tõ je vagy
az ál ta luk ki je lölt sze mé lyek. A Kol lé gi um az ügy rend jé -
ben egyéb ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ ál lan dó meg hí -
vot ta kat is meg ha tá roz hat. A Kol lé gi um ülé sén egye di
eset ben bár mely tag in dít vá nyá ra, a ta gok több sé gé nek
 támogatása mel lett, szak ér tõ is részt ve het ta nács ko zá si
jog gal.

(6) A Kol lé gi u mok ülé se in az ügy rend ben meg ál la pí tott 
rend sze rint he lyet te sí tés nek van he lye, de a sza va za ti jog a 
he lyet te sí tõ sze mély re át nem ru ház ha tó.

(7) A Kol lé gi um ha tá ro zat ké pes, ha az összes tag já nak
több mint fele je len van. A Kol lé gi um dön té sét leg alább a
je len lé võ ta gok több mint fe lé nek egy be hang zó sza va za tá -
val hoz za.

(8) Ha a Kol lé gi um nem ha tá ro zat ké pes, az el nök a kö -
vet ke zõ ülést ti zen öt na pon be lül kö te les össze hív ni.

10.  §

(1) A Szatv. 6.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak biz -
to sí tá sa ér de ké ben a Kol lé gi um el nö ké nek és tag ja i nak ki -
ne ve zé sü ket meg elõ zõ en írás ban kell nyi lat koz ni uk ar ról,
hogy sze mé lyük re nem áll fenn a tör vény ben meg ha tá ro -
zott össze fér he tet len ség.

(2) Amennyi ben az össze fér he tet len ség a ki ne ve zést
köve tõen ala kul ki, úgy az érin tett sze mély kö te les azt a
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár nak az össze fér -
he tet len ség ki ala ku lá sát kö ve tõ 5 na pon be lül be je len te ni
és har minc na pon be lül az össze fér he tet len sé get meg szün -
tet ni. Amennyi ben erre nem ke rül sor, úgy a meg bí za tás a
7.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján meg szû nik. A meg bí za -
tás meg szû né sét a mi nisz ter ál la pít ja meg, és er rõl – a nem -
zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján – az adott Kol -
lé gi um el nö két ér te sí ti, aki a meg bí za tás meg szû né sé nek
té nyét a so ron kö vet ke zõ ülé sen be je len ti.

(3) Amíg az össze fér he tet len né vált sze mély az össze -
fér he tet len sé get nem szün te ti meg, ad dig a kol lé gi u mi
dön tés ho za tal ban nem ve het részt.

11.  §

(1) A Kol lé gi u mok dön te nek
a) a tá mo ga tá si el vek figye lembe véte lével az ügy kö -

rük höz kap cso ló dó pá lyá za ti stra té gi á ról;
b) az ügy kö rük be tar to zó pá lyá za tok el bí rá lá sá ról;
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c) a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben;
d) az ügy rend jük rõl.

(2) A Kol lé gi um ügy rend jét a Kol lé gi um el nö ke a nem -
zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján ter jesz ti fel jó -
vá ha gyás ra a mi nisz ter nek.

A Szülõföld Alap Iroda

12.  §

(1) Az Ala pot a mi nisz ter ál tal ala pí tott és a nem zet po li -
ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
Szü lõ föld Alap Iro da (a to váb bi ak ban: Iro da) ke ze li. Az
Iro da a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és az e ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint fe le lõs az Alap ter ve zé si, kö te le -
zett ség vál la lá si, bevétel-elõ írási, szer zõ dés kö té si, utal vá -
nyo zá si, el len õr zé si, ál lam ház tar tá si in for má ció szol gál ta -
tá si, be szá mo lá si fel ada ta i nak el lá tá sá ért, ille tõ leg az Alap
mû köd te té si és pá lyá zat ke ze lõi fel ada ta i nak el vég zé sé ért.
Az Iro da igaz ga tó ját – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – a nem -
zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ha tá ro zat lan idõ re
ne ve zi ki. Az Iro da ve ze tõi és mun ka tár sai fe lett a mun kál -
ta tói jog kört az igaz ga tó gya ko rol ja.

(2) Az Iro da rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség -
ve té si szerv.

(3) Az Iro da mû kö dé sé hez szük sé ges for rá so kat az Alap 
adott költ ség ve té si év ben tel je sü lõ be vé te lé nek ter hé re a
26.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell biz to sí ta ni.

(4) Az Iro da fel ada ta:
a) az Alap pénz esz kö ze i nek ke ze lé se;
b) az Egyez te tõ Fó rum és a kol lé gi u mok mû kö dé si fel -

té te le i nek biz to sí tá sa;
c) az Egyez te tõ Fó rum és a kol lé gi u mok dön té se i nek

elõ ké szí té se és vég re haj tá sa;
d) a pá lyá za ti rend szer mû köd te té se, ide ért ve a nem pá -

lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sát is;
e) a pá lyá zók kal való szer zõ dés kö tés;
f) a tá mo ga tá sok pénz ügyi uta lá sa;
g) a tá mo ga tott pá lyá za tok pénz ügyi el szá mo lá sa;
h) a pénz ügyi és tel je sít mény-el len õr zé sek szer ve zé se

és le bo nyo lí tá sa;
i) az Alap be szá mo ló já nak és költ ség ve té sé nek köz zé -

té te le;
j) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt nyil vá nos ság

biz to sí tá sa;
k) az Alap hon lap já nak mû köd te té se; to váb bá
l) mind azok nak a kö te le zett sé gek nek az el lá tá sa, ame -

lye ket je len ren de let az Iro da szá má ra elõ ír.

(5) A ve ze tõ be osz tá sok kö rét, to váb bá az egyes köz al -
kal ma zot ti osz tály ba tar to zó mun ka kö rö ket és meg ne ve zé -
sü ket e ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

II.

A TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI

13.  §

(1) Az Alap ból ki zá ró lag a Szatv. 1.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, il let ve 3.  §-ában meg ha tá ro zott jog ala nyok az ott
meg ha tá ro zott cé lok ra kap hat nak tá mo ga tást.

(2) Az Alap ból tá mo ga tás nyújt ha tó
a) nyílt pá lyá za ti rend szer ben;
b) a Szatv. 10.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val, tá -

mo ga tá si dön tés(ek) alap ján.

(3) Az Alap ter hé re nyúj tott tá mo ga tás for mái:
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás;
b) rész ben vagy egész ben vissza té rí ten dõ tá mo ga tás.

(4) A (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás vissza té rí ten dõ ré szét az Alap elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si ke ret szám lá já ra ka mat men te sen kell vissza fi zet ni.

(5) Ha a tá mo ga tás ked vez mé nye zett je vál lal ko zás és
an nak szék he lye az Eu ró pai Uni ó ban van, az Eu ró pai Kö -
zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se
sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a
re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

14.  §

(1) Nem pá lyáz hat, il let ve nem ré sze sül het tá mo ga tás -
ban az a Szatv. 3.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott ter -
mé sze tes sze mély, 

a) aki az adott pá lyá zat meg je len te té sét meg elõ zõ en az
Alap vagy a ha tá ron túli ma gya rok tá mo ga tá sát szol gá ló bár -
mely fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re ki írt pá lyá za tok ban 
va lót lan vagy meg té vesz tõ ada tot szol gál ta tott,  valótlan tar -
tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott tar tal mú ok ira tot hasz nált fel, il -
let ve az el nyert pá lyá zat alap ján kö tött szer zõ dést – neki fel -
ró ha tó ok ból – ma ra dék nél kül nem tel je sí tet te, vagy aki a
cél jel leg gel nyúj tott tá mo ga tást nem a ren del te té sé nek meg -
fele lõen hasz nál ta fel, és az eb bõl ere dõ vissza fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek nem tett ele get, va la mint aki a pénz ügyi tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá val kap cso la to san elõ írt el szá mo lá si vagy
szám adá si kö te le zett ség tel je sí té se kor va lót lan tar tal mú nyi -
lat ko za tot tett, ille tõ leg va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí -
tott ok ira tot hasz nált fel;

b) aki nek az Alap pal vagy az a) pont ban meg ha tá ro zott 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal szem ben le járt fi ze té si
kö te le zett sé ge áll fenn, il let ve le járt ha tár ide jû – nem tel je -
sí tett – el szá mo lá si kö te le zett sé ge áll fenn;

c) aki nek le járt köz tar to zá sa van; to váb bá
d) aki nem fe lel meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -

tok nak, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII.
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tör vény ben (a to váb bi ak ban: Áht.) meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyé nek.

(2) Nem pá lyáz hat, il let ve nem ré sze sül het tá mo ga tás -
ban a Szatv. 3.  §-ának b)–c) pont já ban meg ha tá ro zott szer -
ve zet, il let ve vál lal ko zás, amely

a) vég el szá mo lás alatt áll, vagy el le ne in dí tott csõd el já -
rás, il let ve fel szá mo lá si el já rás van fo lya mat ban;

b) amely nél az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bár me -
lyik eset áll fenn.

(3) A Szatv. 1.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, köz -
vet len po li ti kai te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet nek mi nõ -
sül az a szer ve zet, amely nek te vé keny sé ge el sõd le ge sen és 
túl nyo mó részt po li ti kai. Két ség ese tén a mi nisz ter, a Kol -
lé gi um el nö ke vagy az érin tett szer ve zet kér he ti, hogy az
Egyez te tõ Fó rum ál la pít sa meg, hogy a szer ve zet a Szatv.
1.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lya alá tar to zik-e. Az Egyez te -
tõ Fó rum er rõl a so ron kö vet ke zõ ülé sén ha tá roz, és dön -
tése ál ta lá no san kö te le zõ.

A pályázati rendszer

15.  §

(1) Ha az Alap ren del ke zé sé re álló összeg meg vál to zik,
a mi nisz ter negy ven öt na pon be lül mó do sít ja a Kol lé gi u -
mok ál tal ki utal ha tó össze ge ket.

(2) A nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár min den
évre – az Egyez te tõ Fó rum ál tal meg ál la pí tott tá mo ga tá si
cé lok és pri o ri tá sok alap ján – az il le té kes Kol lé gi um mal
együtt mû köd ve pá lyá za ti stra té gi át ké szít, amit a mi nisz ter 
hagy jóvá.

(3) Az Iro da – az ille té kes Kol lé gi um ál lás fog la lá sa i ra
fi gye lem mel – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott stra té gia
alap ján ki dol goz za az egyes pá lyá za ti fel hí vá so kat, és – a
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sát
köve tõen – gon dos ko dik azok nak a Szatv. 10.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti köz zé té te lé rõl.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve az út mu ta tó ban, a
pá lyá zat tar tal mi ele me ként meg kell ha tá roz ni

a) a pá lyá zat cél ját, tár gyát, a meg va ló su lá sá nak he -
lyét, idõ be li ha tá lyát;

b) a pá lyá zók, il let ve ked vez mé nye zet tek kö rét;
c) a tá mo ga tás for má ját és idõ tar ta mát;
d) egy pá lyá zat ra vo nat ko zó an a tá mo ga tás ma xi má lis

mér té két;
e) a sa ját for rás meg lé tét, an nak mér té két;
f) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét;
g) a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada to kat, do ku -

men tu mo kat;
h) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont ja it;
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ala ki és for mai kö ve tel mé -

nye it;
j) a pá lyá zat ér vény te len sé gé nek ese te it;
k) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg sze gé sé nek szank ci ó it;

l) az el ál lás jo gát;
m) a pá lyá zók ada ta i nak ke ze lé sé hez; a pá lyá zók ada -

tainak és a dön tés tar tal má nak az Alap in ter ne tes hon lap -
ján való nyil vá nos köz zé té tel hez, va la mint a szom szé dos
ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz -
pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005. (X. 19.) Korm.
ren de let alap ján lét re ho zott nyil ván tar tá si rend szer ke ze lõ -
jé nek tör té nõ to váb bí tás hoz való hoz zá já ru lást.

(5) Az Iro da be fo gad ja, és a Kol lé gi um dön té sé nek kez -
de mé nye zé se ér de ké ben a pá lyá za tok ban meg je lölt ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ negy ven öt na pon be lül – a nem zet po li -
ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár fo lya ma tos tájékoztatásá -
val – elõ ké szí ti a be ér ke zett pá lyá za to kat, össze sí tõt és
dön té si ja vas la tot ké szít.

(6) A pá lyá za tok for mai vizs gá la tát az Iro da vég zi.
A  hiányos pá lyá za tok be nyúj tó ját ti zen öt na pos ha tár idõ tû -
zé sé vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel. A pá lyá zás ból ki zárt pá lyá -
za to kat, il let ve azo kat, ame lyek ese té ben a hi ány pót lás ra biz -
to sí tott ha tár idõ ered mény te le nül telt el, az Iro da el uta sít ja.

(7) A pá lyá za ti fel hí vás nak, il let ve út mu ta tó nak meg fe le -
lõ, hi ány ta lan pá lyá za to kat az Iro da a Kol lé gi u mok ille té -
kességi kö ré nek meg fele lõen cso por to sít ja, és ar ról dön té si
ja vas la tot is tar tal ma zó össze sí tõt ké szít, me lyet – a nem zet -
po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ellenjegyzésé vel – a dön -
tés re ille té kes Kol lé gi um ülé se elé ter jeszt. Az Iro da gon dos -
ko dik ar ról, hogy a Kol lé gi um va la mennyi tag ja az össze sí tõt
az ülés elõtt leg alább nyolc nap pal kéz hez kap ja.

(8) A Kol lé gi um a (7) be kez dés ben fog lal tak sze rint el -
ké szí tett össze sí tõ alap ján – az össze sí tõ meg ér ke zé sét kö -
ve tõ ülé sén – dönt a pá lyá za tok el fo ga dá sá ról, a tá mo ga tás
for má já ról, össze gé rõl és idõ tar ta má ról. Dön té se i hez az
össze sí tés mel lett az Iro dá tól ma gá hoz kér he ti a be nyúj tott
pá lyá za tot és an nak mel lék le te it is.

(9) Az Iro da a pá lyá za tok el bí rá lá sá ról jegy zõ köny vet
ké szít, amely nek tar tal maz nia kell a (7) be kez dés ben fog -
lal ta kat, ille tõ leg el uta sí tás ese tén an nak in do kát.

(10) A pá lyá zat el bí rá lá sá ban és a dön té si ja vas lat elõ -
ké szí té sé ben nem ve het részt az, aki

a) a pá lyá zó val mun ka vi szony ban, mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, vagy az el bí rá lást meg elõ -
zõ há rom éven be lül állt;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott sze mély nek a Ptk.
685.  §-ának b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja;

c) a pá lyá zó szer ve zet fenn tar tó já val, tu laj do no sá val,
fel ügye le ti szer vé vel mun ka vi szony ban vagy mun ka vég -
zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll;

d) a pá lyá zó gaz dál ko dó szer ve zet ben, vagy e szer ve -
zet ben a sza va za ti jo gok több sé gé vel ren del ke zõ gaz dál -
ko dó szer ve zet ben tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zik,
vagy an nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, könyv vizs gá ló ja, fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag ja.

(11) Ha a (10) be kez dés ren del ke zé sei  miatt a Kollé -
gium ha tá ro zat kép te len len ne, a mi nisz ter a dön tést má sik
Kol lé gi um ha tás kö ré be utal hat ja.
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16.  §

(1) A Kol lé gi um nak a pá lyá za tok tár gyá ban ho zott dön -
té sét az Iro da a dön tés ho za tal tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül fel ter jesz ti a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit -
kár nak, aki azt öt na pon be lül jó vá ha gyás ra a mi nisz ter nek
meg kül di.

(2) A mi nisz ter a Kol lé gi um dön té sé nek jó vá ha gyá sá ról 
ti zen öt na pon be lül ál lást fog lal, és dön té sé rõl ér te sí ti a
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kárt, aki az Iro da út -
ján tá jé koz tat ja az érin tett Kol lé gi u mot, to váb bá in téz ke -
dik a dön té sek vég re haj tá sá ról.

(3) A Kol lé gi um el uta sí tó dön té sé rõl az Iro da a pá lyá zat 
be nyúj tó ját nyolc na pon be lül írás ban ér te sí ti. A Kollé -
gium ál tal el uta sí tott pá lyá zat be nyúj tó ja az ér te sí tés tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül a mi nisz ter hez for dul hat, aki a
(4) be kez dés sze rint jár el.

(4) A mi nisz ter a Kol lé gi um bár mely ha tá ro za tát, dön té -
sét ti zen öt na pon be lül dön tés re vissza kül di a Kol lé gi um -
nak, ha az va la mely jog sza bá lyi fel té tel nek nem fe lel meg.

17.  §

Az Iro da a mi nisz ter 16.  § (2) be kez dé se, il let ve 22.  §
(2) be kez dé se sze rin ti dön té sét kö ve tõ har minc na pon be -
lül ér te sí ti a pá lyá zó kat a pá lyá za tok tár gyá ban ho zott dön -
té sek rõl, mely hez csa tol ja a szer zõ dé si aján la tot is.

A szerzõdéskötés, a szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei

18.  §

(1) A Kol lé gi u mok mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott tá mo ga -
tá si dön té se it köve tõen az Iro da szer zõ dést köt a ked vez -
mé nye zet tek kel. Az Iro da ál tal a ked vez mé nye zet tek ré -
szé re meg kül dött szer zõ dés kö té si aján lat ha tár ide je leg fel -
jebb hat van nap. Az aján lat el fo ga dá sát köve tõen ke rül het
sor a szer zõ dés meg kö té sé re.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dést írás ban kell meg köt ni.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell
a) a tá mo ga tás cél ját;
b) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it és üte me zé sét;
c) a ked vez mé nye zett pénz ügyi szám la szá mát;
d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és el szá mo lá sá nak

mód ját, ha tár ide jét;
e) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo ga -

tás fel hasz ná lá sa so rán ér vé nye sí ti a vo nat ko zó szám vi te li,
adó ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok elõ írásait;

f) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a tá mo -
ga tás ma gyar or szá gi fel hasz ná lá sa so rán az ott meg ha tá ro -
zott eset ben, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény ren del ke zé sei sze rint jár el;

g) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá val kap cso la tos be szá mo lá si kö te le zett ség tu -
do má sul vé te lé rõl;

h) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an,
hogy hoz zá já rul a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá -
nak az Ál la mi Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Iro da ál tal el len õr zés sel 
meg bí zott sze mé lyek, szer ve ze tek ál ta li el len õr zé sé hez;

i) a szer zõ dés sze gés ese te it és szank ci ó it;
j) a szer zõ dés tõl való el ál lás ra vo nat ko zó ren del ke zé -

se ket;
k) a nyil vá nos köz zé té tel hez való hoz zá já ru ló nyi lat ko -

za tot;
l) vál lal ko zá sok ese té ben a nyúj tott tá mo ga tás tá mo ga tás -

tar tal mát és a tá mo ga tás ra vo nat ko zó tá mo ga tá si ka te gó ri át.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés hez csa tol ni kell
a) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó költ ség ve té si 

ter vet;
b) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs

hat van na pot meg ha la dó le járt köz tar to zá sa;
c) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs az 

Alap pal vagy a ha tá ron túli ma gya rok tá mo ga tá sá ra szol -
gá ló bár mely (cél)elõ irány zat tal szem ben hat van na pot
meg ha la dó tar to zá sa;

d) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem áll
vég el szá mo lás alatt, il let ve el le ne in dí tott csõd el já rás vagy 
fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat ban;

e) a ked vez mé nye zett nek a szám la ve ze tõ pénz in té ze te
ál tal is el len jegy zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy amennyi ben
az Iro da él az el ál lá si jo gá val, vagy a vissza fi ze té si kö te le -
zett ség alá tar to zó tá mo ga tást a ked vez mé nye zett ha tár -
idõ ben nem fi ze ti vissza, úgy – ha az adott or szág jog sza -
bá lyai azt le he tõ vé te szik – az Iro da kö ve te lé sét azon na li
be sze dé si meg bí zás út ján a ked vez mé nye zett bank szám lá -
ját ve ze tõ pénz in té zet nél ér vé nye sít he ti;

f) a ked vez mé nye zett har minc nap nál nem ré geb bi
bank szám la szám-iga zo lá sát; va la mint

g) a ked vez mé nye zett har minc nap nál nem ré geb bi alá -
írá si cím pél dá nyát.

A támogatások folyósítása és teljesítése

19.  §

(1) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott pénz ügyi és idõ be li üte me zés ben ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tást – az elõ fi nan szí ro zás ki vé te lé vel – tel -
je sí tés és for rás ará nyo san kell fo lyó sí ta ni.

(3) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa
a) a be nyúj tott szám lák köz vet len ki egyen lí té sé vel, 
b) a fi nan szí ro zás ba be vont pénz in té zet út ján, 
c) köz vet le nül a ked vez mé nye zett szám lá já ra tör té nõ

át uta lás sal, 
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d) rend kí vül in do kolt eset ben a ked vez mé nye zett cí mé -
re pos tai át uta lás sal
tör tén het.

20.  §

(1) A tá mo ga tást meg va ló sult nak kell te kin te ni,
amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott és
tá mo ga tott fel adat vagy cél a szer zõ dés ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint tel je sül. Er rõl a ked vez mé nye zett kö te les leg ké -
sõbb a záró be szá mo ló já ban tény sze rû en, bi zony la tok kal
alá tá maszt va az Iro dá nak – a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ 
pénz ügyi tel je sí té si és el szá mo lá si sza bály zat nak meg fele -
lõen – el szá mol ni.

(2) Ha a tá mo ga tás cél ja tel je sült, an nak fel nem hasz -
nált ré szét a ked vez mé nye zett kö te les az Alap szám lá já ra
ha la dék ta la nul vissza utal ni.

(3) A cél tól, il let ve szer zõ dés ben rög zí tet tek tõl el té rõ en
fel hasz nált tá mo ga tást a ked vez mé nye zett kö te les – fe le -
lõs sé gé hez, il let ve a szer zõ dés sze gés sú lyá hoz mér ten –
rész ben vagy egész ben vissza fi zet ni (ér té két meg té rí te ni).
Az így vissza té rí tett összeg to váb bi fel hasz ná lá sá ról az a
Kol lé gi um jo go sult dön te ni, amely a vissza té rí té si kö te le -
zett ség alá esõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról ren del ke zett.

(4) A ked vez mé nye zett a cél tól, il let ve szer zõ dés ben
rög zí tet tek tõl el té rõ en fel hasz nált tá mo ga tást a szer zõ dés
fel bon tá sá nak nap já tól ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két -
sze re sé nek ala pul vé te lé vel szá mí tott ka mat tal nö vel ve kö -
te les vissza fi zet ni.

21.  §

A ked vez mé nye zett, el len õr zés cél já ból a tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó do ku men tu ma it öt évig kö te les
nyil ván tar ta ni és meg õriz ni, és azo kat a 18.  § (3) be kez dés
h) pont já ban meg ha tá ro zott el len õr zé si jo go sult ság gal
ren del ke zõ szer ve ze tek, ille tõ leg meg bí zot ta ik ré szé re
bár mi kor be mu tat ni.

A nem pályázati úton elnyerhetõ támogatások

22.  §

(1) A Szatv. 10.  §-ának (1) be kez dé se alap ján meg ha tá -
ro zott nem nyil vá nos pá lyá zat út ján el nyer he tõ tá mo ga tás -
rész ter hé re a mi nisz ter egye di ké rel mek alap ján – a nem -
zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár ja vas la tá ra – elvi
dön tést hoz hat a jo go sult sze mé lyek és szer ve ze tek pá lyá -
za ti rend sze ren kí vü li tá mo ga tás ban ré sze sí té sé rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igé nye ket az Iro da – a 15.  §
(5)–(7) be kez dé sé ben fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val – a szak ma i lag ille té kes Kol lé gi um nak vé le mé nye zés -

re meg kül di. A mi nisz ter az egye di ké rel mek rõl a Kollé -
gium vé le mé nyé nek is me re té ben, a nem zet po li ti ká ért fe le -
lõs szak ál lam tit kár ja vas la tá ra dönt. A dön té sé rõl a mi -
nisz ter ér te sí ti a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kárt, 
aki az Iro da út ján tá jé koz tat ja az érin tett Kol lé gi u mot, to -
váb bá in téz ke dik a dön té sek vég re haj tá sá ról.

(3) Az adott évre vo nat ko zó egy sé ges tá mo ga tá si el vek
meg ha tá ro zá sá ig az egye di ké rel mek rõl nem le het dön tést
hoz ni.

(4) A nem pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tá sok nyil vá -
nos sá gát a Szatv. 11.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
biz to sí ta ni kell.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön tés alap ján fo -
lyó sí tott tá mo ga tá sok ese té ben a 14–21.  §-ok ren del ke zé -
se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

A vezetendõ nyilvántartások tartalma

23.  §

(1) Az Iro da az ál lam ház tar tá si in for má ci ós rend szer
mû kö dé sén kí vül a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok -
nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló
233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let alap ján lét re ho zott nyil -
ván tar tá si rend szer nek a tá mo ga tá sok kal össze füg gõ en a
kö vet ke zõ ada to kat szol gál tat ja:

a) a pá lyá zó és egye di tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó
(a továb biak ban együtt: pá lyá zó) neve;

b) lak cí me vagy szék he lye;
c) a pá lyá zat Szatv. sze rin ti jog cí me;
d) a pá lyá zott összeg;
e) a pá lyá zat ról  szóló dön tés;
f) a tá mo ga tá si összeg;
g) a tá mo ga tás for má ja;
h) a tá mo ga tás fu tam ide je;
i) az el szá mo lás (köz ben sõ el szá mo lás) ha tár ide je;
j) az el szá mo lás idõ pont ja;
k) a pá lyá zat ból ki zár tak lis tá ja.

(2) Az Iro da a Szatv. 4.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint a 
(4) és (5) be kez dé se sze rin ti bon tás ban és össze sít ve is
nyil ván tart ja az Alap éves be vé te le it. A be vé te lek kö zött
kü lön jog cí men tart ja nyil ván az Alap nak vissza fi ze tett
pénz esz kö zö ket, az Alap ja vá ra be haj tott össze get, il let ve
a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl át cso por to sí -
tott össze ge ket is.

Az Alap felhasználásának szakmai értékelése

24.  §

A mi nisz ter a Szatv. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tá son túl, az Alap nak a sze mé lyi jö ve -
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de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se
sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény
4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti be vé te le fel -
hasz ná lá sá ról az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá gát éven te
tá jé koz tat ja.

25.  §

A mi nisz ter a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl 
át cso por to sí tott rész ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok ról
– ezen be lül a tá mo ga tás for má ja, mér té ke, cél ja, tá mo ga -
tot tak köre be mu ta tá sá val – a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -
nõtt kép zé si Ta nács szá má ra az adott tárgy év vo nat ko zá sá -
ban – a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig – be szá mo lót
nyújt be.

Az Alap pénzügyi mûködése

26.  §

(1) Az Iro da az Alap pénz esz kö ze it a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál a Szü lõ föld Alap el ne ve zé sû 10032000-
00288444-00000000 szá mú kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lán (a továb biak ban: fel hasz ná lá si ke ret -
szám la) ke ze li.

(2) Az Egyez te tõ Fó rum és a Kol lé gi u mok tag ja i nak a
Szatv. 8.  § alap ján járó költ ség té rí tés re, to váb bá az Iro dá nak
az Alap mû köd te té sé vel és a pá lyá zat ke ze lés sel össze füg gõ
fel ada ta i nak el lá tá sá ra éven te az Alap adott költ ség ve té si év -
ben tel je sü lõ be vé te lé nek – ide nem ért ve a rész ben vagy
egész ben vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok ból szár ma zó, va la -
mint a Szatv. 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be -
vé telt – leg fel jebb tíz szá za lé ka hasz nál ha tó fel.

(3) Az Alap a tárgy év ben pá lyá za ti úton nyújt ha tó tá mo -
ga tás ra for dít ha tó összeg ti zen öt szá za lé kos mér té ké ig vál -
lal hat éven túli kö te le zett sé get, leg fel jebb a kö vet ke zõ két
évre. A ti zen öt szá za lé kos mér ték be be kell szá mí ta ni az
elõ zõ évek ben tör tént kö te le zett ség vál la lá sok össze gét.

(4) Az Alap éves költ ség ve té si ja vas la tát, kincs tá ri és
ele mi költ ség ve té sét a jog sza bá lyi elõ írásoknak, a költ ség -
ve tés ter ve zé sé re vo nat ko zó pénz ügy mi nisz té ri u mi elõ -
írásoknak meg fele lõen az Iro da ké szí ti el.

(5) Az Alap ter hé re vál lalt kö te le zett sé gek rõl az Iro da
nap ra kész nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás ból a mi -
nisz ter és a Kol lé gi u mok dön té se i hez az Iro da ada tot szol -
gál tat. Az Egyez te tõ Fó rum, il let ve a Kol lé gi u mok tag ja i -
nak nyúj tott költ ség té rí té sek ada tai köz ér dek bõl nyil vá nos 
ada tok.

(6) Az Alap pénz for gal má nak bo nyo lí tá sa az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si ke ret szám lán tör té nik, 
amely fe lett a ren del ke zé si jo go sult sá got a nemzetpoliti -
káért fe le lõs szak ál lam tit kár gya ko rol ja.

27.  §

Az Iro da – a nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár
jó vá ha gyá sá val – 

a) az Alap esz kö ze i nek és for rá sa i nak ala ku lá sá ról
 negyedévente mér leg je len tést, 

b) ne gyed éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vet, 
c) az Alap fel hasz ná lá sá ról el ké szí ti a fél éves és éves

költ ség ve té si be szá mo ló ra vo nat ko zó ja vas la tot, va la mint
d) havi pénz for gal mi je len tést

ké szít.

28.  §

Az Iro da a 26. és 27.  §-ok ban meg ha tá ro zot ta kon túl el -
vég zi az Áht.-ban és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben (a továb -
biakban: Ámr.) a szám vi te li jog sza bá lyok ban, to váb bá
a más jog sza bá lyok ban ré szé re az Alap ke ze lé sé re vo nat -
ko zó an elõ írt fel ada to kat.

III.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alap felügyeletével kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása

29.  §

(1) A mi nisz ter el nök és a mi nisz ter a Szatv. és az e ren -
de let ál tal meg ál la pí tott fel adat- és ha tás kö re it a nem zet -
po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár út ján gya ko rol ja.

(2) A nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár lát ja el a
mi nisz ter el nök nek és a mi nisz ter nek az Alap mû kö dé sé re
vo nat ko zó dön té sei elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá val
kap cso la tos, to váb bá az e ren de let ben szá má ra meg ha tá ro -
zott egyéb fel ada to kat.

(3) A mi nisz ter a szá má ra az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott fel adat kö rök el lá tá sá val a nem zet po li ti ká ért fe le lõs
szak ál lam tit kárt meg bíz hat ja.

Vegyes rendelkezések

30.  §

(1) A je len ren de let ben a pá lyá za ti rend szer rel, a tá mo -
ga tá sok fo lyó sí tá sá val, tel je sí té sé vel, el len õr zé sé vel, va la -
mint a nyil ván tar tá sok kal kap cso la to san nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben az Áht. és az Ámr. ren del ke zé se it kell meg -
fele lõen al kal maz ni.
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(2) A Kol lé gi u mo kat a je len ren de let hatályba lépést kö -
ve tõ 90 na pon be lül kell meg ala kí ta ni.

(3) A 2007. évre vo nat ko zó tá mo ga tá si cé lok és pri o ri tá -
sok te kin te té ben az 5.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ ha tár -
idõ 2007. ja nu ár 15. és feb ru ár 1., az 5.  § (3) be kez dé sé ben
sze rep lõ ha tár idõ 2007. feb ru ár 15., az 5.  § (5) be kez dés -
ben sze rep lõ ha tár idõ 2007. már ci us 1., az 5.  § (7) be kez -
dés ben sze rep lõ ha tár idõ 2007. áp ri lis 30.

(4) A je len ren de let ha tály ba lé pést meg elõ zõ en meg ítélt 
tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ra, el szá mo lá sá ra és el len õr zé sé re
a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 105/2005. (VI. 16.) Korm. ren de let nek a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg kö té se kor ha tá lyos ren del ke zé se it
kell al kal maz ni. Az e kör be tar to zó tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek ese té ben is az Iro da lát ja el a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val,
el szá mo lá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.

(5) A Szü lõ föld Alap ja vá ra a Mun ka erõ pi a ci Alap kép -
zé si alap ré szé bõl a ha tá ron túli ma gya rok szak kép zé se,
fel sõ ok ta tá sa és fel nõtt kép zé se tá mo ga tá sá ra szol gá ló for -
rás át cso por to sí tá sát a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
va la mint a Szü lõ föld Alap fel hasz ná lá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter kö zött éven ként meg kö tés re ke rü lõ kü lön meg ál la po -
dás alap ján kell vég re haj ta ni.

Záró rendelkezések

31.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) ha tá lyát vesz ti a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi

II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 105/2005. (VI. 16.)
Korm. ren de let;

b) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok
rend jé rõl  szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let 1.  §
(1) be kez dé sé ben „a Kül ügy mi nisz té ri um fe je ze té ben”
szö veg rész he lyé be „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal fe je ze té -
ben” szö veg rész lép;

c) a ha tá ron túli tá mo ga tá sok el té rõ sza bá lyo zá sá nak
rend jé rõl  szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. ren de let 1.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a min den kor ha tá -
lyos költ ség ve té si tör vény ben a ha tá ron túli ma gya rok tá -
mo ga tá sá ra szol gá ló elõ irány za tok, cél elõ irány za tok és
pénz ügyi ala pok (a továb biak ban együtt: elõ irány zat) ter -
hé re, a ha tá ron túl ra nyúj tott tá mo ga tá sok ra, ide ért ve a
mû kö dé si és fel hal mo zá si célú tá mo ga tá so kat is (a továb -
biak ban együtt: tá mo ga tás).”;

d) a ha tá ron túli tá mo ga tá sok el té rõ sza bá lyo zá sá nak
rend jé rõl  szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. ren de let 2.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A tá mo ga tás az adott ha tá ron túli tá mo ga tá si
for má ról ren del ke zõ jog sza bály ban, il let ve az az zal kap -
cso la tos vég re haj tá si jog sza bály ban, va la mint az adott elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban, to -
váb bá nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott cé lok
meg va ló sí tá sá ra hasz nál ha tó fel, nem pá lyá za ti úton is.

(2) A tá mo ga tás vis ma i or ese tek ben – az adott ha tá ron
túli tá mo ga tá si for má ról ren del ke zõ jog sza bállyal össz -
hang ban – a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet dön té se alap ján,
azon na li hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás ra is felhasznál -
ható.”;

e) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott
tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § (1) E ren de let ha tá lya azok ra a szer ve ze tek re
(a továb biak ban: tá mo ga tó szer ve zet) ter jed ki, ame lyek]

„a) a Szátv.-ben meg ha tá ro zott sze mé lyek és szer ve ze -
tek szá má ra pá lyá za to kat ír nak ki, bí rál nak el, és tá mo ga -
tást fo lyó sí ta nak”;

f) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott
tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let 3.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az aláb bi
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Nyil ván tar tá si Rend szer ke ze li
a) a pá lyá za ti ki írás ada ta it, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak

ha tár ide jét, 
b) az igé nyelt tá mo ga tá si ké re lem és tá mo ga tás ada ta it,

be nyúj tá sá nak idõ pont ját, 
c) a pá lyá zat, tá mo ga tás el bí rá lá sá ban köz re mû kö dõ és

jo go sult tá mo ga tó szer ve zet nyil vá nos ada ta it (cím, el ér -
he tõ ség), 

d) a tá mo ga tás faj tá ját és an nak össze gét.
(4) A tá mo ga tó szer ve zet kö te les a Nyil ván tar tá si Rend -

szer nek a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül a pá lyá zat és a ké re lem ada ta it – a pá lyá zat, va la mint
a ké re lem el bí rá lá sa elõtt – rög zí te ni.

(5) A Nyil ván tar tá si Rend szer a pá lyá zó, ké rel me zõ igény -
lõt (a továb biak ban: igény lõ) egye di re giszt rá ci ós szám mal, a 
pá lyá za tot és a ké rel met (a továb biak ban együtt: ké re lem) az
igény lõ höz kap csolt, azo no sí tás ra al kal mas to váb bi egye di
re giszt rá ci ós szám mal (a továb biak ban együtt: re giszt rá ci ós
szám) lát ja el. A re giszt rá ci ós szám mal nem ren del ke zõ ké re -
lem, tá mo ga tás ban nem ré sze sít he tõ.”;

g) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott
tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § (1) Min den tá mo ga tó szer ve zet kö te les a tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó ada to kat, va la mint a tá mo ga tást érin tõ,
idõ köz ben be kö vet ke zõ adat vál to zá so kat, a tá mo ga tás
oda íté lé sét, il let ve az adat vál to zás be kö vet kez tét kö ve tõ
har minc na pon be lül a Nyil ván tar tá si Rend szer ke ze lõ je
ál tal meg ha tá ro zott szer ke zet ben elekt ro ni kus úton rög zí -
te ni és a Nyil ván tar tá si Rend szer nek elekt ro ni kus úton
meg kül de ni.
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(2) A nem zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben ma gyar
rész vé tel lel fo lyó, a szom szé dos ál la mok ban élõ, ma gu kat
ma gyar nem ze ti sé gû nek val ló sze mé lyek kel kap cso la tos
tá mo ga tás ról ren del ke zés re álló ada to kat a tá mo ga tó szer -
ve zet kö te les fo lya ma to san a Nyil ván tar tá si Rend szer ben
fris sí te ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok rög -
zí té sét, be vi te lét és fris sí té sét a tá mo ga tó szer ve zet nek on -
li ne mó don kell meg ol da nia.”;

h) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott
tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg a ren de let 6.  §-a ha tá lyát vesz ti:

„5.  § (1) A Nyil ván tar tá si Rend szert a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal a Szü lõ föld Alap Iro da út ján ke ze li és mû köd te ti.

(2) A Nyil ván tar tá si Rend szer ben sze rep lõ ada tok nak a
Szátv. 26.  § (5) be kez dé se alap ján a tá mo ga tó szer ve ze tek
ré szé re tör té nõ át adá sá ról a Szü lõ föld Alap Iro da – a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ille té kes szak ál lam tit ká rá nak en ge -
dé lyé vel – gon dos ko dik.

(3) A Nyil ván tar tá si Rend szer mû kö dé si és fel hal mo zá -
si ki adá sa i val kap cso la tos költ sé ge ket a Szü lõ föld Alap
Iro da költ ség ve té sé bõl kell biz to sí ta ni.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A ren de let 1.  § (3) be kez dé se alap ján a Re gi o ná lis
Egyez te tõ Fó rum ba ta got je lö lõ,, va la mint a 8.  § (2) be kez -
dés sze rint a Kol lé gi u mok egyes tag jai vo nat ko zá sá ban ja -
vas lat té te li jog gal ren del ke zõ szer ve ze tek fel so ro lá sa:

Szom szé dos or szág Ma gyar szer ve zet

Hor vát Köz tár sa ság Hor vát or szá gi Ma gya rok 
De mok ra ti kus Kö zös sé ge,
Ma gyar Egye sü le tek 
Szö vet sé ge

Oszt rák Köz tár sa ság Auszt ri ai Ma gyar Egye sü le tek 
és Szer ve ze tek Köz pon ti Szö -
vet sé ge

Ro má nia Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta
Szö vet ség

Szerb Köz tár sa ság Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség

Szlo vák Köz tár sa ság Ma gyar Ko a lí ció Párt ja

Szlo vén Köz tár sa ság Mu ra vi dé ki Ma gyar 
Ön kor mány za tok Nem ze ti
Kö zös sé ge

Uk raj na Kár pát al jai Ma gyar 
Kul tu rá lis Szö vet ség,
Uk raj nai Ma gyar 
De mok ra ti kus Szö vet ség
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2. számú melléklet a 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

I. Vezetõi beosztások a Szülõföld Alap Irodában

Be osz tás meg ne ve zé se

Ve ze tõ:

 igaz ga tó

 igaz ga tó-he lyet tes

II. Közalkalmazotti munkakörök a Szülõföld Alap Irodában

Mun ka kö rök meg ne ve zé se

Be so ro lás

fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

Pá lyáz ta tá si re fe rens * * *

Szá mí tó gé pes rend szer gaz da * * * *

Jog ta ná csos *

Bel sõ el len õr * * * *

Gaz da sá gi, mû sza ki, jogi, igaz ga tá si 
szak al kal ma zott

* * * *

Gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si ügy in té zõ * * * *

Ügy vi te li al kal ma zott * * * *

Mû sza ki, fenn tar tá si, üzem vi te li al kal ma zott,
szak mun kás, se géd mun kás, ki se gí tõ 
al kal ma zott

* * * *



A Kormány
356/2006. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány 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.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–d), f), g), i), n), p), r),
s), u), v)–w), x), xa), z), zs), zsd), va la mint zse) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet
(a to váb bi ak ban: Ámr.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

Az Ámr. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) a mi nisz té ri u mok ra, a tár ca nél kü li mi nisz te rek hi -

va ta li szer ve i re, a köz pon ti költ ség ve tés ben ön ál ló fe je zet -
tel ren del ke zõ szer vek re, to váb bá más, fe je ze ti jo go sít vá -
nyok kal fel ha tal ma zott szer vek re – ide ért ve a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mi át mint köz tes tü le tet is – és sze mé -
lyek re, va la mint a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek re;”

2.  §

Az Ámr. 2.  §-ának 2–4. pont ja, 10. pont ja, 22. pont
b) al pont ja, 44. pont ja, 68. pont ja és 76. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ 79–81. pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„2. fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je: a költ ség -

ve té si tör vény ál tal meg ha tá ro zott fe je zet rend hez iga zo dó -
an: az I. fe je zet nél az Or szág gyû lés Hi va ta la gaz da sá gi fõ -
igaz ga tó ja, a II. fe je zet nél a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal
ve ze tõ je, a III. fe je zet nél az Al kot mány bí ró ság el nö ke, a
IV. fe je zet nél az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, 
az V. fe je zet nél az Ál la mi Szám ve võ szék fõ tit ká ra, a
VI. fe je zet nél az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el -
nö ke, a VIII. fe je zet nél a leg fõbb ügyész, a IX. fe je zet nél
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a X. fe je -
zet nél a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a
XI–XVIII. és a XX–XXVI. fe je ze tek nél a mi nisz ter (tár ca
nél kü li mi nisz ter), a XIX. fe je zet nél és az egyéb fe je ze tek
költ ség ve té sé ben sze rep lõ EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok te kin te té ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség el nö ke, a XXX. fe je zet nél a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
el nö ke, a XXXI. fe je zet nél a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(a továb biak ban: KSH) el nö ke, a XXXIII. fe je zet nél a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra, a XLI. fe je zet nél a
pénz ügy mi nisz ter, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

jog kör te kin te té ben a LXXI. fe je zet nél a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter, a LXXII. fe je zet nél az egész ség ügyi mi -
nisz ter, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok te kin te té ben az
alap pal való ren del ke zés re jo go sult, a fel hasz ná lá sért fe le -
lõs mi nisz ter;

3. fel ügye le ti szerv: a költ ség ve té si fe je zet meg ha tá ro -
zott elõ irány za ta i nak ter ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért, a fel -
hasz ná lá sá ról való el szá mo lá sá ért, a fe je zet hez tar to zó
költ ség ve té si szer vek, el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok, ille -
tõ leg fel ada tok fel ügye le té ért, pénz el lá tá sá ért és el len õr -
zé sé ért, il let ve mind ezek sza bá lyo zá sá ért fe le lõs szerv: az
1. pont ban meg je löl tek, va la mint az I. fe je zet nél a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa te kin te té ben a Köz be szer zé sek Ta ná -
csa, a XV. fe je zet nél a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te kin -
te té ben a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, a Ma gyar Ener gia
Hi va tal te kin te té ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal te kin te té ben a Ma gyar Sza ba dal mi
Hi va tal, a XXII. fe je zet nél a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal te kin te té ben a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal, a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te te kin te té ben a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te; va la mint a he -
lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té ben az
ön kor mány zat köz gyû lé se, kép vi se lõ-tes tü le te; a he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té -
ben a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le te; a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ál tal fel ügyelt költ ség ve té si szer vek te -
kin te té ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ta ná csa; az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek te -
kin te té ben az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat; a Nyug -
díj biz to sí tá si Alap és az Egész ség biz to sí tá si Alap te kin te -
té ben a Kor mány; az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz -
ga tó ság (a továb biak ban: ONYF) te kin te té ben a Szo ci á lis
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, va la mint az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) te kin te té ben
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, az igaz ga tá si szer vek te -
kin te té ben az ONYF, il let ve az OEP; az el kü lö ní tett ál la mi 
pénz ala pok te kin te té ben az alap ke ze lõ je sze rin ti fel ügye -
le ti szerv;

4. fel ügye le ti szerv ve ze tõ je: a 3. pont ban fel so rolt szer -
vek ve ze tõi, va la mint a XIX. fe je ze ten kí vü li fe je ze tek nél
az EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok te kin te té -
ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ke, a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa te kin te té ben a Köz be szer zé sek Ta ná csa 
el nö ke, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te kin te té -
ben a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi -
nisz ter, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te kin te té ben a Nem -
ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak el nö ke, a Ma gyar
Ener gia Hi va tal te kin te té ben a Hi va tal el nö ke, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal te kin te té ben a Hi va tal el nö ke, az ál la -
mi va gyon gaz dál ko dá si elõ irány za tok te kin te té ben a mi -
nisz ter, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal te kin te té ben a
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal el nö ke, a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te te kin te té ben a Fel ügye le ti Ta -
nács el nö ke, va la mint a he lyi ön kor mány zat te kin te té ben a 
(fõ)pol gár mes ter, il let ve a me gyei köz gyû lés el nö ke; a
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több cé lú kis tér sé gi tár su lás te kin te té ben a tár su lá si ta nács
el nö ke; a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok te kin te té ben a
he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke; az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té -
ben az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke; a Nyug -
díj biz to sí tá si Alap és az ONYF te kin te té ben a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter, az Egész ség biz to sí tá si Alap és az
OEP te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter, az igaz ga tá si 
szer vek te kin te té ben az ONYF ve ze tõ je, il let ve az OEP
ve ze tõ je; az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok te kin te té ben az 
alap ke ze lõ je sze rin ti fel ügye le ti szerv ve ze tõ je (az alap fe -
lett ren del ke zõ);”

„10. el len õr zést vég zõ szerv: kül sõ el len õr zést vég zõ
szerv az Ál la mi Szám ve võ szék, bel sõ el len õr zést vé gez -
nek a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer vek és a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé si szer vei, va la mint a Kor mány ál -
tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv, ha tó sá gi el len õr zést vé -
gez a vám-, az adó ha tó ság, az ONYF, il let ve az OEP és
igaz ga tá si szer vei, va la mint kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel ada tok te kin te té ben el len õr zé se ket vé gez a
Kincs tár;”

[22. köz pon ti be ru há zás]
„b) a köz pon ti költ ség ve tés ben a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -

irány za tok vagy az in téz mé nyi cí men a fel hal mo zá si ki -
adá sok kö zött ter ve zett la kás épí tés, la kás tá mo ga tás elõ -
irány za ta, amely a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Ma gyar
Hon véd ség, a Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok, az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um és az irá nyí tá sa
alá tar to zó tes tü le tek, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, a
Pénz ügy mi nisz té ri um Vám- és Pénz ügy õr ség szol gá la ti
la ká sa i nak lé te sí té sét – be le ért ve a la kás vá sár lást is –, il let -
ve az ál lo mány la kás tá mo ga tá sát fog lal ja ma gá ban;”

„44. be sze dõ szer ve zet: az ál lam ház tar tás köz te her be -
vé te le i nek (adók, já ru lé kok, il le té kek, egyéb adó jel le gû
be vé te lek) és az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sa i -
nak be sze dé sét vég zõ és az adó sok nyil ván tar tá sát ve ze tõ
szer ve ze tek: az ál la mi és ön kor mány za ti adó ha tó ság, a
vám szer vek, to váb bá a mi nisz té ri u mok azon fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok te kin te té ben, ame lyek nek be vé te lei
köz te her nek mi nõ sül nek, va la mint a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal (MVH), az ONYF, az OEP és a
he lyi igaz ga tá si szer ve ik;”

„68. elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: a
köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ben a
köz be szer zés meg kez dé se ként a köz be szer zé si el já rást
meg in dí tó fel adott hir det mény, meg kül dött aján la ti, aján -
lat té te li fel hí vás, to váb bá a meg hir de tett tá mo ga tá si konst -
ruk ció do ku men tu mai (pá lyá za ti fel hí vá sok, ki írá sok, tá -
mo ga tá si prog ra mok, egye di tá mo ga tá sok) – amennyi ben
nem ke rül nek vissza vo nás ra;”

„76. köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek: a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal, a mi nisz té ri u mok, a kor mány hi va ta lok, a
köz pon ti hi va ta lok;”

„79. köz tar to zás: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 178.  §-ának 20. pont -
já ban meg ha tá ro zot tak;

80. eu ró pai uni ós tá mo ga tás, il let ve eu ró pai uni ós for -
rás: az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl, il let ve az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség Eu ró pai Uni ón kí vü li tag ál la ma i nak
költ ség ve té sé bõl szár ma zó tá mo ga tá sok;

81. tá mo ga tá si elõ leg: a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen, a szak mai-mû -
sza ki tel je sí tés iga zo lá sá ig a tá mo ga tá si összeg meg ha tá -
ro zott mér té ké ben, utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség
mel lett fo lyó sí tott for rás.”

3.  §

(1) Az Ámr. 3.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok a fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szer vek sza bá lyo zá si ha tás kö ré be utalt be vé te lek és
ki adá sok. Elõ irány zat ter vez he tõ]

„c) fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék ra.”

(2) Az Ámr. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A köz pon ti és köz tes tü le ti költ ség ve té si szer vek
elõ irány za tai az in téz mé nyek üze mel te té sé nek, mû kö dé -
sé nek és fej lesz té sé nek elõ irány za ta it, ezen be lül az ál ta -
luk vá sá rolt szol gál ta tá sok ki adá sa it és az ál ta luk nyúj tott
szol gál ta tá sok és a va gyon ér té ke sí té sek be vé te le it tar tal -
maz zák, ki vé ve, ha jog sza bály más ként ren del ke zik.”

4.  §

Az Ámr. 8.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A költ ség ve té si szerv mû kö dé sé nek és fej lesz té sé nek
for rá sa]

„f) köz pon ti költ ség ve té si szerv, fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat, az ál lam ház tar tás más al rend sze re ma rad vá nyá -
ból át vett pénz esz köz bõl”
[szár ma zik.]

5.  §

Az Ámr. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A költ ség ve té si szerv az alap te vé keny sé gén túl me nõ en
vál lal koz hat, ha e te vé keny ség]

„b) fo lyó évi – a 8.  § (3) be kez dé sé nek a)–b) és f) pont já -
ban meg je löl te ken kí vü li – be vé te le és az elõ zõ év(ek) vál -
lal ko zá si tar ta lé ka fe de zi a fo lyó évi ki adá so kat.”

6.  §

Az Ámr. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Köz pon ti költ ség ve té si szer vek]
„a) a mi nisz té ri um, a köz pon ti költ ség ve tés ben fe je zet -

tel ren del ke zõ szerv, va la mint más, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fe je ze ti jo go sít vá nyok kal ren del ke zõ
szerv;”

7.  §

Az Ámr. 13.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak ke ze lõ
szer ve ze te az ONYF és az OEP, mely szer vek fel ügye le tét
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, il let ve az egész ség -
ügyi mi nisz ter lát ja el, az igaz ga tá si szer vek fel ügye le ti
szer ve az ONYF, il let ve az OEP.”

8.  §

Az Ámr. 17.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv egyet -
len gaz da sá gi szer ve zet tel ren del ke zik. E szer ve zet nek
kell meg ol da nia a ter ve zés sel, az elõ irány zat-fel hasz ná lás -
sal, a ha tás kö ré be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tás sal, az
üze mel te tés sel, fenn tar tás sal, mû köd te tés sel, be ru há zás -
sal, a va gyon hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val, a mun ka -
erõ-gaz dál ko dás sal, a kész pénz ke ze lés sel, a könyv ve ze -
tés sel és a be szá mo lá si, va la mint a FE U VE-i kö te le zett -
ség gel, az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos össze fog la ló és
a sa ját szer ve ze té re ki ter je dõ fel ada to kat, amely – a
FEUVE ki vé te lé vel – rész ben tör tén het

a) vá sá rolt, a fel ügye le ti szerv ál tal en ge dé lye zett szol -
gál ta tás sal, a fe le lõs ség át ru há zá sa nél kül,

b) jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján rész ben más költ -
ség ve té si szerv ál tal.

(2) Az or szá gos szer ve ze ti há ló zat tal ren del ke zõ költ -
ség ve té si szerv te rü le ti szer ve – a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don – gaz da sá gi szer ve -
ze ti egy ség gel ren del kez het. A te rü le ti szerv gaz da sá gi
szer ve ze ti egy sé ge vég zi az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok nak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott kö rét a költ ség ve té si szerv te rü le ti szer ve
vo nat ko zá sá ban. A gaz da sá gi szer ve zet – a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat ban, va la mint a gaz da sá gi szer ve zet
ügy rend jé ben meg ha tá ro zott mó don – szak mai irá nyí tást
gya ko rol a te rü le ti szerv gaz da sá gi szer ve ze ti egy sé ge fe -
lett.”

9.  §

Az Ámr. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ irány za tok fel ügye le tét, irá nyí tá sát, ke ze lé -
sét ki je lölt sze mé lyek vagy költ ség ve té si szer vek, szer ve -
ze ti egy sé gek vég zik, ki vé ve, ha kor mány ren de let más -
képp ren del ke zik.”

10.  §

Az Ámr. 24.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ter ve zés ben köz vet le nül részt vevõ szer vek]
„c) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -

rium a he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok költ ség ve -
té si kap cso la tai te kin te té ben,”

11.  §

Az Ámr. 29.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül
ki:

„(13) A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ré szé re
a költ ség ve tés hez és a zár szám adás hoz – az Áht. 118.  §-a
(1) be kez dé sé nek 2. c) pont ja és (2) be kez dé sé nek
2. e) pont ja sze rin ti – köz ve tett tá mo ga tá so kat leg alább az
aláb bi rész le te zett ség ben kell be mu tat ni:

a) el lá tot tak té rí té si dí já nak, il let ve kár té rí té sé nek mél -
tá nyos sá gi ala pon tör té nõ el en ge dé sé nek össze ge;

b) la kos ság ré szé re la kás épí tés hez, la kás fel újí tás hoz
nyúj tott köl csö nök el en ge dé sé nek össze ge;

c) he lyi adó nál, gép jár mû adó nál biz to sí tott ked vez -
mény, men tes ség össze ge adó ne men ként;

d) he lyi sé gek, esz kö zök hasz no sí tá sá ból szár ma zó be -
vé tel bõl nyúj tott ked vez mény, men tes ség össze ge;

e) egyéb nyúj tott ked vez mény vagy köl csön el en ge dé -
sé nek össze ge.”

12.  §

Az Ámr. 33.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség ve té si évet meg elõ zõ de cem ber hó nap ban 
a költ ség ve té si tör vény ja vas lat alap ján a Kincs tár ál tal
meg ha tá ro zott idõ pon tig elõ ze tes kincs tá ri költ ség ve tést
kell ké szí te ni, me lyet leg ké sõbb a költ ség ve té si év ja nu ár
15-éig kell vég le gez ni. A kincs tá ri költ ség ve tés nek és az
ele mi költ ség ve tés nek ki emelt elõ irány za ti szin ten meg
kell egyez nie.

(4) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap kincs tá ri költ ség ve -
té sét az alap mû kö dé sé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott 
be vé te li és ki adá si jog cí men ként, a költ ség ve té si tör vény -
ben meg ál la pí tott elõ irány za tok fel tün te té sé vel az alap ke -
ze lõ nek kell el ké szí te ni ja nu ár 20-áig.”
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13.  §

Az Ámr. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39.  § Az alap ele mi költ ség ve té se ma gá ban fog lal ja
a) a ki adá so kat és be vé te le ket az alap mû kö dé sét sza -

bá lyo zó tör vény ben meg ha tá ro zott jog cí men ként, a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ál la pí tott elõ irány za tok ke re tei
kö zött, va la mint azo kat rész le tez ve;

b) a ki adá so kat és a be vé te le ket a köz gaz da sá gi osz tá -
lyo zás nak meg fe le lõ bon tás ban, rész le tes elõ irány za ton -
ként;

c) az alap költ ség ve té si évre vo nat ko zó fi nan szí ro zá si
ter vét.”

14.  §

Az Ámr. 42.  §-ának (1)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer ve,
az ala pok ke ze lõi és a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té -
si szer vek, to váb bá az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok az ál ta luk ala pí tott or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti 
költ ség ve té si szer vek éves in téz mé nyi, il let ve fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za to kat tar tal ma zó költ ség ve té sét az „A)
In téz mé nyi költ ség ve tés” meg ne ve zé sû nyom tat vány gar -
ni tú ra e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ûr -
lap ja i nak ki töl té sé vel, il let ve a ki je lölt szerv ál tal köz re -
adott szá mí tás tech ni kai prog ram se gít sé gé vel ké szí ti el és
elekt ro ni kus mó don is be nyújt ja.

(2) Az ön kor mány za ti hi va tal a he lyi ön kor mány zat
költ ség ve té sét – be le ért ve az ön kor mány za ti hi va tal költ -
ség ve té sét és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat költ ség ve -
té sét is – a „B) Ön kor mány za ti költ ség ve tés” meg ne ve zé -
sû nyom tat vány gar ni tú ra e ren de let 2. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott ûr lap ja i nak ki töl té sé vel, il let ve a ki je -
lölt szerv ál tal köz re adott szá mí tás tech ni kai prog ram se -
gít sé gé vel ké szí ti el és elekt ro ni kus mó don is be nyújt ja.

(3) A he lyi és he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le té nek fel ügye le te alá tar to zó, va la mint a több cé lú 
kis tér sé gi tár su lás fel ügye le te alá tar to zó ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv, to váb bá a te rü let fej lesz té si ta ná -
csok költ ség ve té sét a „C) Ön kor mány za ti in téz mé nyi költ -
ség ve tés” meg ne ve zé sû nyom tat vány gar ni tú ra e ren de let
2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ûr lap ja i nak ki töl té -
sé vel, il let ve a ki je lölt szerv ál tal köz re adott szá mí tás tech -
ni kai prog ram se gít sé gé vel ké szí ti el és elekt ro ni kus mó -
don is be nyújt ja.

(4) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak ke ze lõi
az ál ta luk ke zelt alap költ ség ve té sét a „D) Tár sa da lom biz -
to sí tás pénz ügyi alap ja i nak el lá tá si költ ség ve té se”, az ala -
pok költ ség ve té sét, va la mint a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap ja i nak ke ze lõi és a fel ügye le tük alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek éves in téz mé nyi költ ség ve té sét együt te -
sen tar tal ma zó kon szo li dált költ ség ve té sét a „G) Tár sa da -
lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak kon szo li dált költ ség ve -

té se”, to váb bá a két alap kon szo li dált költ ség ve té sét – a
hal mo zó dá sok ki szû ré sé vel – a „H) Tár sa da lom biz to sí tá si
al rend szer kon szo li dált költ ség ve té se” meg ne ve zé sû
nyom tat vány gar ni tú rák Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal meg -
ha tá ro zott ûr lap ja i nak ki töl té sé vel, il let ve a ki je lölt szerv
ál tal köz re adott szá mí tás tech ni kai prog ram se gít sé gé vel
ké szí ti el és elekt ro ni kus mó don is be nyújt ja.

(5) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ke ze lõ je az alap
költ ség ve té sét az „E) El kü lö ní tett ál la mi pénz alap költ ség -
ve té se” meg ne ve zé sû nyom tat vány gar ni tú ra Pénz ügy mi -
nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott ûr lap ja i nak ki töl té sé vel, il -
let ve a ki je lölt szerv ál tal köz re adott szá mí tás tech ni kai
prog ram se gít sé gé vel ké szí ti el és elekt ro ni kus mó don is
be nyújt ja.

(6) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka szer ve ze te a
több cé lú kis tér sé gi tár su lás költ ség ve té sét – be le ért ve a
mun ka szer ve zet költ ség ve té sét is – az „I) Több cé lú Kis tér -
sé gi Tár su lá si Költ ség ve tés” meg ne ve zé sû nyom tat vány -
gar ni tú ra e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
ûr lap ja i nak ki töl té sé vel, il let ve a ki je lölt szerv ál tal köz re -
adott szá mí tás tech ni kai prog ram se gít sé gé vel ké szí ti el és
elekt ro ni kus mó don is be nyújt ja.

(7) A köz pon ti ke ze lé sû elõ irány zat ke ze lõ je az elõ -
irány zat ele mi költ ség ve té sét a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal
meg ha tá ro zott ûr la pok ki töl té sé vel ké szí ti el és elekt ro ni -
kus mó don is be nyújt ja.”

15.  §

(1) Az Ámr. 43.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek és az el kü lö ní tett
ál la mi pénz ala pok össze ál lí tott, tar tal mi és for mai szem -
pont ból el len õr zött, il let ve fel dol go zott költ ség ve té sét a
fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv, il let ve az el kü lö ní tett ál la -
mi pénz alap fe lett ren del ke zõ szerv – ha a költ ség ve té si
tör vény más ként nem ren del ke zik – feb ru ár 28-áig, il let ve
az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ese té ben feb ru ár 15-éig a 
Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve a Kincs tár hoz nyújt ja be
oly mó don, hogy az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv ele mi költ ség ve té se együt te sen fog lal ja ma gá ban a
sa ját és a rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé ge, va la mint a
hoz zá ren delt rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv(ek) elõ irány za ta it. Adat szol gál ta tás cél já ból az ön ál -
ló an és a hoz zá ren delt rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek költ ség ve té se it kü lön-kü lön is
be kell nyúj ta ni a Kincs tár nak.

(3) Az ONYF és az OEP ve ze tõ je a köz pon ti hi va ta li
szerv és az igaz ga tá si szer vei, va la mint az ál ta luk ke zelt
tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai össze ál lí tott, és tar -
tal mi, for mai szem pont ból el len õr zött, il let ve fel dol go zott
ele mi költ ség ve té se it – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
és az egész ség ügyi mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen – a
Pénz ügy mi nisz té ri um hoz és a Kincs tár hoz nyújt ja be feb -
ru ár 28-áig.”
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(2) Az Ámr. 43.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A te rü let fej lesz té si ta ná csok ele mi költ ség ve té sü -
ket feb ru ár 28-áig kül dik meg az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um nak.”

16.  §

Az Ámr. 46.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt át cso por -
to sí tá sok kö zül a fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sok, il let ve
fe je ze tek in téz mé nyei kö zöt ti, az in téz mény tõl más fe je zet 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá ra és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat nak az elõ irány zat cél já nak, ren del te té sé nek meg -
fe le lõ, meg ál la po dá son ala pu ló, va la mint az EU in teg rá ció 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó fe je ze tek kö -
zöt ti át cso por to sí tá sa te kin te té ben az elõ irány zat-mó do sí -
tá si ha tás kört, a ki emelt elõ irány za tok (fõ össze gü ket nem
érin tõ) át cso por to sí tá sá ra is ki ter je dõ en – ha a költ ség ve té -
si tör vény más ként nem ren del ke zik – a fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ je gya ko rol ja. Nem mi nõ sül cél- és
ren del te tés sze rû fel hasz ná lás nak – a fe je ze ti ál ta lá nos tar -
ta lék ki vé te lé vel – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból a fel -
ügye let alá tar to zó költ ség ve té si szerv szá má ra át cso por to -
sí tott összeg ju tal ma zá si célú fel hasz ná lá sa.”

17.  §

Az Ámr. 47.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká nak fel -
hasz ná lá sá ról – a pénz ügy mi nisz ter ön ál ló an, il let ve a
pénz ügy mi nisz ter és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ jé nek együt te sen be nyúj tott elõ ter jesz tése alap ján – a
Kor mány ha tá ro zat ban dönt. A fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek az elõ ter jesz tésben nyi lat koz nia kell ar -
ról, hogy”

18.  §

(1) Az Ámr. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer ve – egy -
sze ri vagy tar tós jel leg gel – költ ség ve té si szer vé nél, ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik]

„e) a fel újí tás elõ irány za ta ter hé re a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé vel át cso por to sí tást en ge dé lyez het a mû kö dé si
költ ség ve tés ja vá ra. Az át cso por to sí tás a sze mé lyi jut ta tá -
sok nö ve lé sé re nem irá nyul hat.”

(2) Az Ámr. 48.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki és ez zel egy ide jû leg az (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -

kez dés re vál to zik és az át szá mo zást köve tõen a § a kö vet -
ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv a fel ügye le te alá
tar to zó költ ség ve té si szerv elõ irány za tát nem csök kent he ti 
a mi nisz ter ál tal ado má nyo zott ki tün te té sek, el is me ré sek
pénz ügyi fe de ze té nek biz to sí tá sa cél já ból.”

„(7) Költ ség ve té si szerv meg szün te té se ese tén a meg -
szû nõ, il let ve a jog utód ként meg je lölt szer ve zet elõ irány -
za tát a meg szün te tés nap já val, de leg ké sõbb 30 na pon be -
lül, az elõ irány za to kat ter he lõ pénz for gal mi tranz ak ci ó kat
60 na pon be lül a fel ügye le ti szerv nek a Kincs tár nál ren -
dez ni kell.”

19.  §

Az Ámr. 51.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za ta – a
sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta át cso por to sí tá sá val
össze füg gõ mó do sí tá sok ki vé te lé vel – csak ab ban az eset -
ben csök kent he tõ, ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv éves
fi ze té si kö te le zett sé gé nek – ide ért ve a ko ráb ban ke let ke -
zett, il let ve tárgy év re át üte me zett köz tar to zá so kat is – ele -
get tud ten ni, és er rõl – az elõ irány zat-mó do sí tás be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg – a Kincs tár nak nyi lat ko zik.”

20.  §

(1) Az Ámr. 52.  §-ának (1)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány zat, a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat fel adat mu ta tók hoz kap cso ló dó – költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott – nor ma tív hoz zá já ru lá sa i nak
és tá mo ga tá sa i nak elõ irány za tát mó do sí ta ni kell, ha az ön -
kor mány zat év köz ben fel ada tot, il let ve in téz ményt he lyi
ön kor mány za ton kí vü li szer ve zet nek ad át, vagy át vesz.
Az ön kor mány zat nak e mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel -
met – be le ért ve a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal kö -
zölt ké rel met is – a fel adat-, il let ve in téz mény át adást, -át -
vé telt meg elõ zõ hó nap 5. nap já ig – a Kincs tár út ján – kell
el jut tat ni az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um hoz az át adást-át vé telt ta nú sí tó ok má nyok kal. Ok ta -
tá si in téz mény át adá sa ese tén az át adást ta nú sí tó ira tok nak
leg ké sõbb jú li us 5-éig meg kell ér kez ni ük az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz. A ha tár idõ el -
mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem alap ján a pénz ügy -
mi nisz ter az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter -
rel és az át cso por to sí tás ban érin tett mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben in téz ke dik az elõ irány za tok mó do sí tá sá ról. A mó -
do sí tott elõ irány zat ról az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um a he lyi ön kor mány za tot 30 na pon
be lül ér te sí ti.
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(3) Az Igaz ga tó ság az Áht. 64.  §-a (4) be kez dé sé nek
b) pont ja és az Áht. 64/A.  §-ának (7) be kez dé se alap ján
fel me rült kö rül mény rõl az ön kor mány za tot ér te sí ti.
Amennyi ben az Áht. 64.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti kö rül mény rõl az ön kor mány zat sze rez tu do mást,
ak kor azt – a kö rül mény be kö vet ke zé sé nek iga zo lá sá val
együtt – az ön kor mány zat írás ban be je len ti az Igaz ga tó -
ság nak. Az Igaz ga tó ság az ön kor mány zat be je len té sét fe -
lül vizs gál va azt ti zen öt na pon be lül vissza iga zol ja. A
Kincs tár ezt köve tõen a szük sé ges sé váló több let fi nan szí -
ro zás ról ér te sí ti az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri u mot. Az el ma radt nor ma tív hoz zá já ru lá sok nak
és tá mo ga tá sok nak az idõ ará nyos ré szét, va la mint – igény -
jo go sult ság ese tén – a ka ma tot egy összeg ben, a fenn ma ra -
dó tá mo ga tá si részt pe dig havi egyen lõ rész le tek ben utal ja
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal -
vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár a kö vet ke zõ hó nap tól kez dõ -
dõ en – a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben.

(4) A köz pon ti költ ség ve tés ben a he lyi ön kor mány za to -
kat meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok
ere de ti elõ irány za ta az (1) be kez dés ben, il let ve az Áht.
64.  §-a (5) be kez dé sé ben és a 64/A.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lal tak sze rint mó do sul.

(5) A Kincs tár az Áht. 64.  §-ának (5) be kez dé se, va la -
mint az Áht. 64/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint ki ala kult
vég le ges elõ irány zat-le mon dás ról, il let ve pót igény rõl
össze gyûj tött és rend sze re zett ada to kat, va la mint az Áht.
64/A.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti jog erõs ha tá ro za tok
ada ta it ha la dék ta la nul to váb bít ja az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re.”

(2) Az Ámr. 52.  §-ának (8)–(10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az Áht. 64/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott le mon dás ese tén az ön kor mány zat a Kincs tá ron ke -
resz tül kez de mé nye zi az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nál az elõ irány zat mó do sí tá sát, és egy -
ide jû leg meg kül di az Igaz ga tó ság nak – a net tó fi nan szí ro -
zás ke re té ben fo lyó sí tott köz pon ti költ ség ve té si for rá sok
ki vé te lé vel – a vissza fi ze tés tel je sí té sé rõl  szóló pénz in té -
ze ti iga zo lást. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um a leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 30-áig be ér ke -
zõ elõ irány zat-mó do sí tá si kez de mé nye zés sel, va la mint az
Áht. 64/A.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tá ro zat tal
össze füg gõ tárgy évi elõ irány zat mó do sí tást 30 na pon be -
lül – a Kincs tár tá jé koz ta tá sa mel lett – ügy irat ban iga zol ja
vissza. A tárgy év no vem ber 30-a után az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz be ér ke zõ kez de mé -
nye zé sek ben, ha tá ro za tok ban rög zí tett elõ irány zat-vál to -
zást az ön kor mány zat az Áht. 80.  §-ában elõ írt év végi
költ ség ve té si be szá mo ló ké szí té se so rán kö te les figye -
lembe ven ni. Er rõl a Kincs tár az ön kor mány za tot ér te sí ti.
Az Áht. 63.  § (3) be kez dé se alap ján net tó mó don fo lyó sí -
tott köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok ese té ben a le mon -
dás sal érin tett összeg vissza vo ná sa a net tó fi nan szí ro zás
ke re té ben tör té nik.

(9) A kincs tá ri szám la ja vá ra tárgy év ben vissza fi ze tett
össze gek rõl a Kincs tár az összeg igény be vé te lé nek éve
sze rint, jog cí men ként cso por to sít va, ön kor mány za ton -
ként, ha von ta, min den hó nap 20-áig az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot ér te sí ti. Az ön kor mány -
zat az ál ta la té ve sen át utalt összeg vissza uta lá sát igé nyel -
he ti a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság út ján a Kincs tár tól.

(10) A he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó fe je zet ál tal
vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tás ról az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ve zet nyil ván tar tást, és
er rõl a Pénz ügy mi nisz té ri um egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett a pénz ügy mi nisz ter ren de le té ben elõ írt adat la pon ér te -
sí ti a Kincs tárt.”

(3) Az Ámr. 52.  §-a (11) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A he lyi ön kor mány zat elõ irány za tá nak mó do sí tá sá ról
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um in -
téz ke dik, amely rõl az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ön kor -
mány za tot, va la mint a Kincs tárt kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ér te sí ti.”

21.  §

(1) Az Ámr. 52/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Áht. 64/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott vizs gá lat ese tén az Igaz ga tó ság a tény ál lást el sõ sor ban 
a ren del ke zé sé re álló ira tok és sa ját nyil ván tar tá sa alap ján
ál la pít ja meg. Hely szí ni vizs gá lat – az Áht. 64/A.  §-ának
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kö te le zõ ese ten kí vül – a
fe lül vizs gá lat meg ala po zá sa ér de ké ben tart ha tó.”

(2) Az Ámr. 52/A.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Amennyi ben az ön kor mány zat nem tesz ele get az
Igaz ga tó ság ál tal a hely szí ni vizs gá lat alap ján meg ál la pí -
tott és az Áht. 64/A. §-ának (2) be kez dé se alap ján jegy zõ -
könyv be fog lalt fel hí vás nak, az Igaz ga tó ság ha tá ro zat ban
ál la pít ja meg az ér vé nyes fel adat mu ta tó kat és tá mo ga tá si
össze ge ket.”

22.  §

Az Ámr. 52/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Igaz ga tó ság az ön kor mány zat szá má ra az Áht.
64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a hi á nyok pót lá sá ra és
mó do sí tás ra – az igény lés fel té te le it tar tal ma zó jog sza -
bály ban, köz le mény ben, tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott
igény lé si rend hez iga zo dó an – leg fel jebb nyolc na pos ha -
tár idõt ad. Amennyi ben az ön kor mány zat a hi ány pót lást,
mó do sí tást a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ re nem, vagy
csak rész ben tel je sí ti, és en nek kö vet kez té ben az igény lés
nem fe lel meg a tá mo ga tás igény be vé te lét sza bá lyo zó jog -
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sza bály ban elõ írt fel té te lek nek, a tá mo ga tá si igény nem to -
váb bít ha tó az el bí rá lás ra vagy utal vá nyo zás ra jo go sult
szerv felé. A nem to váb bí tott tá mo ga tá si igény do ku men -
tá ci ó ját az ok meg je lö lé sé vel az Igaz ga tó ság vissza kül di
az ön kor mány zat nak.”

23.  §

Az Ámr. 52/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben az ön kor mány zat év végi el szá mo lá -
sá nak fe lül vizs gá la ta so rán jegy zõ könyv fel vé te lé re nem
ke rül sor, az Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat meg tör tén tét kü -
lön nyom tat vá nyon zá ra dék kal iga zol ja, amely nek egy
pél dá nyát meg kül di az ön kor mány zat nak. A zá ra dék nak
tar tal maz nia kell, hogy az Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat so -
rán a ren del ke zé sé re álló in for má ci ók alap ján az el szá mo -
lás ban kö zölt ada tok hoz ké pest – az eset le ges ki egé szí tõ
in for má ció ké rést, ille tõ leg fel hí vást köve tõen – el té rést
nem ál la pí tott meg. Ha az ön kor mány zat a fel hí vás alap ján 
el fo gad ja az Igaz ga tó ság ja vas la tát, az Igaz ga tó ság ál tal
ren del ke zés re bo csá tott ön re ví zi ós adat la pon mó do sít ja el -
szá mo lá sát.”

24.  §

(1) Az Ámr. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zók kö ré ben]
„b) a he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti elõ irány -

zat-mó do sí tá sok ról az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té -
si Mi nisz té ri um,”

(2) Az Ámr. 54.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ irány za tok nyil ván tar tá sa – az elõ irány zat tal
ren del ke zõ azo no sí tó ada ta in túl me nõ en – ki ter jed]

„c) az elõ irány za tok mó do sí tá sá nak jog sza bály ban
meg ál la pí tott ha tás kö rei és ese tei sze rin ti rész le te zé sé re.”

25.  §

(1) Az Ámr. 55.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel ügye le ti szerv az (1)–(2) be kez dés ben fog lal -
tak vég re haj tá sát szol gá ló kincs tá ri költ ség ve tés sel ren del -
ke zõ kincs tá ri ügy fél szin ten meg ha tá ro zott elõ irány -
zat-mó do sí tá sok ról az in téz ke dést kö ve tõ 5 mun ka na pon
be lül – a pénz ügy mi nisz ter ren de le té ben és tá jé koz ta tó já -
ban köz zé tett for má ban, adat la pon vagy elekt ro ni kus mó -
don, az elõ irány zat-mó do sí tást el ren de lõ tör vényre vagy
kor mány ha tá ro zat ra tör té nõ hi vat ko zás sal – tá jé koz tat ja a
Kincs tárt.

(4) A fel ügye le ti szerv a ha tás kö ré ben vég re haj tott elõ -
irány zat-mó do sí tá sok ról – ki vé ve a fel adat fi nan szí roz ás
ke re té ben vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tást – 5 mun ka -
na pon be lül – a pénz ügy mi nisz ter ren de le té ben és tá jé koz -
ta tó já ban köz zé tett for má ban, adat la pon vagy elekt ro ni kus 
mó don – tá jé koz tat ja a Kincs tárt.”

(2) Az Ámr. 55.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki és egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik és az így át szá mo zott (6) be kez dés
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A (3)–(4) be kez dés sze rin ti fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ra vo nat ko zó elõ irány zat-mó do sí tá sok hoz a fel -
ügye le ti szerv kö te les csa tol ni az e ren de let 27. szá mú mel -
lék le te sze rin ti elõ irány zat-fi nan szí ro zá si ter vet.

(6) A kincs tá ri költ ség ve tés sel ren del ke zõ kincs tá ri
ügy fél a sa ját ha tás kö ré ben vég re haj tott elõ irány zat-mó -
do sí tá sok ról a mó do sí tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül – a
pénz ügy mi nisz ter ren de le té ben és tá jé koz ta tó já ban köz zé -
tett for má ban, adat la pon vagy elekt ro ni kus mó don – tá jé -
koz tat ja az Igaz ga tó sá got és a fel ügye le ti szer vet.”

26.  §

Az Ámr. 57.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(17) A fel ügye le ti szerv fe je ze ten be lü li vagy más fe je -
zet hez tar to zó köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv költ ség ve té -
se ja vá ra – a le bo nyo lí tás cél já ból át cso por to sí tott elõ -
irány za tok, kor mány za ti be ru há zás és a fel újí tás ki vé te lé -
vel – ki zá ró lag új fel adat el lá tá sá ra, il let ve a meg lé võ fel -
ada tok nö ve ke dé sé vel össze füg gõ ki adá sok fi nan szí ro zá -
sá ra en ge dé lyez het több let tá mo ga tást a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok ter hé re.”

27.  §

Az Ámr. 57/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv, il let ve a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat ke ze lõ je ál tal kö tött szer zõ dés nek,
adott meg bí zás nak, meg ál la po dás nak, meg ren de lés nek
az ál ta lá nos ada to kon, fel té te le ken túl me nõ en tar tal -
maz nia kell:

a) a szak mai, mû sza ki tel je sí tés ha tár ide jét, me lyet
tárgy évi elõ irány zat ter hé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lás
ese té ben úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a pénz ügyi tel je sí tés 
ha tár ide je – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – nem 
ha lad hat ja meg a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-át,

b) a ki fi ze ten dõ össze get,
c) az összeg ki fi ze té sé nek ha tár ide jét, a kö vet ke zõ

év(ek) elõ irány za ta ter hé re vál lalt kö te le zett sé gek ese té -
ben éven kén ti üte me zés ben.”
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28.  §

Az Ámr. 58.  §-ának (3) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok kö ré be tar to zik a
tel jes és rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak alap il let mé -
nye, il let mény ki egé szí té se, il let mény pót lé ka, 13. havi il -
let mé nye, il let ve azok a jut ta tá sok, ame lyek ré szük re ha -
von ta, éven te rend sze re sen is mét lõd ve ke rül nek ki fi ze tés -
re. A 13. havi il let mény ki fi ze té sé rõl a tárgy év ja nu ár
16-án kell ren del kez ni.”

„(5) A nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok kö zött kell
meg ter vez ni az Áht. 93/A.  §-ában fog lalt ke re set ki egé szí -
tést, mely nek szá mí tá si alap ja a ke re set be tar to zó jut ta tá -
sok elõ zõ évi bá zis elõ irány za ta. E jut ta tá sok kö zött kell
to váb bá meg ter vez ni a ju ta lom elõ irány za tát, mely nek
mér té ke – amennyi ben a Kor mány más ként nem ren del ke -
zik – a költ ség ve té si szer vek nél a rend sze res sze mé lyi jut -
ta tá sok elõ irány za tá nak leg fel jebb 8%-a. E ren del ke zés
nem vo nat ko zik az adó-, il le ték- és vám ügyi, to váb bá
mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel ada to kat el lá tó szer -
vek re, il let ve he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek
ese té ben az e fel ada to kat el lá tók ra, to váb bá a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té re.”

29.  §

(1) Az Ámr. 59.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak az elõ irány -
zat-ma rad vá nya év köz ben, il let ve a kö vet ke zõ év ben a
pénz ma rad vány, ille tõ leg az elõ irány zat-ma rad vány jó vá -
ha gyá sát köve tõen fel hasz nál ha tó ju ta lom ki fi ze té sé re. E
ki fi ze tés va la mennyi for rás ból az e ren de let 58.  §-ának
(5) be kez dé sé ben em lí tett mér té ken fe lül a rend sze res sze -
mé lyi jut ta tá si elõ irány zat to váb bi 10%-os mér té ké ig ter -
jed het, az e ren de let 58.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg je -
lölt szer vek és fel ada tot el lá tók ki vé te lé vel. E mér té ken fe -
lül csak tel je sít mény hez kö töt ten fi zet he tõ ju ta lom.”

(2) Az Ámr. 59.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ab ban az eset ben, ha a költ ség ve té si szerv az év so -
rán csök ken ti a sze mé lyi jut ta tá sok ere de ti elõ irány za tá -
nak meg ál la pí tá sa kor szá mí tás ba vett lét szám-elõ irány za -
tot, az ab ból szár ma zó meg ta ka rí tást a költ ség ve té si év ben
és a kö vet ke zõ év(ek)ben fel hasz nál hat ja. Ez a ren del ke -
zés nem vo nat ko zik arra az eset re, ha fel adat el ma ra dás tör -
tént, to váb bá ha a fel adat el lá tá sá ra más szer ve ze ti for má -
ban ke rül sor.

(7) A sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá ból szár ma zó
meg ta ka rí tás – a fel adat el ma ra dás ra esõ meg ta ka rí tás ki -
vé te lé vel – az adott év ben, to váb bá a pénz ma rad vány, il -
let ve az elõ irány zat-ma rad vány jó vá ha gyá sát köve tõen – a 
(2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – fel hasz -
nál ha tó. A sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tá nak tar tós meg -

ta ka rí tá sa il let mény ja ví tás ra és ju tal ma zás ra fel hasz nál ha -
tó, év kö zi át me ne ti meg ta ka rí tá sa ter hé re tar tós kö te le zett -
ség nem vál lal ha tó. Tar tós kö te le zett ség vál lal ha tó – a fe -
je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál tal sza bá lyo zott mó don – a
tar tó san tá vol lé võ bí rák ál lás he lye i nek rész be ni be töl té sé -
re.”

30.  §

Az Ámr. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge és
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tárgy év ben meg va ló su ló lét szám csök ke nés nek
mi nõ sül, ha a költ ség ve té si szerv év köz ben úgy hajt vég re
lét szám csök ke nést (ál lás hely meg szün te tést), hogy”

„c) a lét szám csök ke nés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek rész ben vagy egé szé ben a tárgy év ben ese dé ke -
sek,”

31.  §

Az Ámr. 63/B.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv nek a va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ in gat lan en ge dé lye zett ér té ke sí té sé bõl szár ma -
zó be vé tel nek az ér té ke sí tés iga zolt költ sé ge i nek és az ér -
té ke sí tést ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó be fi ze té si kö te le -
zett ség fe de ze tén fe lü li össze gét a be vé tel jó vá írá sát kö ve -
tõ 15 na pon be lül kell be fi zet nie, amennyi ben nem nyújt
be vissza ha gyá si ké rel met.

(2) Vissza ha gyá si ké rel met a kincs tá ri va gyont ér té ke sí -
tõ köz pon ti költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer ve a KVI-n
ke resz tül a pénz ügy mi nisz ter nek nyújt hat be az in gat lan
ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel re, ha a be vé tel jog sza -
bály ban elõ írt vagy a Kor mány vagy a fel ügye le ti szerv ál -
tal el fo ga dott in téz mény fej lesz té si prog ram ban meg je lölt
fel adat meg va ló sí tá sát szol gál ja.”

32.  §

Az Ámr. 65.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Pénz ma rad vány a költ ség ve té si szerv alap te vé -
keny sé gé nek tel je sí té sé vel és a ka pa ci tá sok más, nem vál -
lal ko zás jel le gû hasz no sí tá sá val össze füg gõ be vé te lek és
ki adá sok, a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szer vek -
nél – ide ért ve a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat is – elõ -
irány zat-ma rad vány a mó do sí tott ki adá si és be vé te li elõ -
irány za tok és azok tel je sí té se kü lön bö ze te ként kép zõ dik.
Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a ma rad vány-el szá -
mo lás so rán kü lön be kell mu tat nia az ér ték pa pí rok vá sár -
lá sá ra for dí tott ki adást, il let ve ezen ér ték pa pí rok ér té ke sí -
té sé bõl, be vál tá sá ból szár ma zó be vé telt is.”
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33.  §

Az Ámr. 70.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„70.  § (1) A fel adat fi nan szí roz ás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni:

a) a köz pon ti be ru há zá sok ra, be le ért ve a la kás épí tés és
a la kás tá mo ga tás elõ irány za ta it is,

b) egyes eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal (PHARE, Át me -
ne ti tá mo ga tás, Schen gen Alap, TEN-T) meg va ló su ló
prog ra mok ra, to váb bá az uni ós nagy be ru há zá sok és komp -
lex prog ra mok elõ ké szí té sé re a de cent ra li zált rész ki vé te -
lé vel,

c) a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog -
ra mok ra a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak figye lembe -
véte lével,

d) a nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé nyek (Vi lág bank,
Eu ró pai Be ru há zá si Bank stb.) pénz esz kö ze i bõl (hi tel és
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás), vagy nem zet kö zi egyez -
mény alap ján Ma gyar or szág nak nyúj tott se gély bõl meg va -
ló su ló fel ada tok le bo nyo lí tá sá ra a pénz ügy mi nisz ter dön -
té se alap ján,

e) az út há ló zat, va la mint a vas út há ló zat fej lesz té sé vel
és fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada tok ra,

f) in for ma ti kai rend szer fej lesz tés sel és mû köd te tés sel
kap cso la tos elõ irány za tok ra,

g) a PPP prog ra mok kal kap cso la tos ki adá sok ra,
h) a te rü let- és ré gió fej lesz tés hez kap cso ló dó azon fel -

ada tok ra, me lyek el lá tá sá ban a Kincs tár köz re mû kö dõ
szer ve zet ként nem vesz részt,

i) az egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk -
ci ó ját cél zó be ru há zá sok ra,

j) ki emelt je len tõ sé gû sport lé te sít mé nyek meg va ló sí tá -
si prog ram ja i ra,

k) a fel ügye le ti szerv ál tal kez de mé nye zett egyéb fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra.

(2) Az (1) be kez dés e)–j) pon tok ha tá lya alá tar to zó fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat a 4. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

(3) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül nem tar toz -
nak a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be az aláb bi elõ irány za tok:

a) a nem zet kö zi tag sá gi díj ra, kül föl di de vi zá ban tel je -
sí ten dõ kö te le zett sé gek re jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok;

b) az ösz tön dí jak, a ki tün te té sek, dí jak, az ál la mi és
nem ze ti ün ne pek köz pon ti le bo nyo lí tá sá nak elõ irány za tai;

c) a nor ma tív mó don mû kö dõ tá mo ga tá sok és té rí té sek;
d) az év köz ben be lé põ be ru há zá sok – költ ség ve té si

szerv hez át cso por to sí tás ra ke rü lõ – mû köd te té si, fenn tar -
tá si elõ irány za ta;

e) a tár sa dal mi szer ve ze tek, köz ala pít vá nyok, köz hasz -
nú tár sa sá gok költ ség ve té si tör vény ben mû kö dé si tá mo ga -
tás ként meg je lölt elõ irány za ta;

f) a ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis fel ada -
ta i nak tá mo ga tá sa;

g) a fe je ze ti tar ta lék.

(4) Azon elõ irány za tok ese té ben, me lyek re a vo nat ko zó
jog sza bá lyi (vég re haj tá si) ren del ke zés kü lön de fi ni ált
szak mai me cha niz mus al kal ma zá sát írja elõ, en nek meg -
tör tén te után kell a ki fi ze tést (a pénz ügyi ren de zést) kez de -
mé nyez ni a je len fe je zet ben összeg zett el já rá si sza bá lyok
sze rint.”

34.  §

Az Ámr. 72.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel adat fi nan szí roz ási kör be vont elõ irány za tok
fi nan szí ro zá sá nak meg kez dé sé hez

a) e ren de let 70.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban sze -
rep lõ köz pon ti be ru há zá sok ese té ben Be ru há zá si Fi nan szí -
ro zá si Alap ok mányt (a továb biak ban: Alap ok mány),

b) az e ren de let 70.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és
e)–k) pont já ban sze rep lõ elõ irány za tok ra Fel adat fi nan szí -
roz ási En ge dély ok ira tot, a c) pont já ban sze rep lõ elõ irány -
za tok ra Fi nan szí ro zá si Alap ok mányt (a továb biak ban
együtt: En ge dély ok irat), a d) pont já ban meg ne ve zett pro -
jek tek ese tén pe dig az igény be ve en dõ pénz for rás jel le gé -
nek meg fele lõen Alap ok mányt vagy En ge dély ok ira tot
kell be nyúj ta ni, az e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti
tar ta lom mal.”

35.  §

(1) Az Ámr. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kincs tár a meg kül dött fi nan szí ro zá si ok má nyo -
kat át vizs gál ja és az Is mer te tõt fel adat azo no sí tó val, az
Alap ok mányt, va la mint az En ge dély ok ira tot rész fel adat
azo no sí tó val el lát va vissza iga zol ja (vissza kül di) a fe je zet -
nek, amely gon dos ko dik a meg va ló sí tó ér te sí té sé rõl. A
Kincs tár az Alap ok mányt és az En ge dély ok ira tot a költ -
ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott cél(ok)nak és elõ -
irány zat(ok)nak való meg fe le lés, a ren del ke zés re álló elõ -
irány za tok, for rá sok, az ok irat ki töl té sé nek tel jes kö rû sé ge, 
va la mint a szak mai dön tés ho zó ál tal szük ség sze rint meg -
ál la pí tott egyéb szem pont sze rint vizs gál ja.”

(2) Az Ámr. 73.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A fel ügye le ti szerv a Kincs tár ál tal meg kül dött ér te -
sí tõ alap ján – fel adat/rész fel adat azo no sí tó val je lölt – a
pénz ügy mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott elõ irány zat-mó do sí -
tás ra rend sze re sí tett adat la pon a fi nan szí ro zá si ok má nyok
mó do sí tá sa nél kül ren del kez het az elõ irány za tok vissza ve -
ze té sé rõl, ha az szer zõ dés sel alá tá masz tott. Az így vissza -
ve ze tett elõ irány zat-ma rad vá nyok hoz kap cso ló dó, az
 Európai Unió ál tal nyúj tott – és a tárgy évet meg elõ zõ en a
de vi za szám lá ra be ér ke zett – for rá sok fel hasz ná lá sá ra a fi -
nan szí ro zá si alap ok má nyok mó do sí tá sa nél kül, az érin tett
elõ irány zat-ma rad vá nyok tárgy évi meg nyi tá sá val ke rül het 
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sor. Az ok má nyok elõ irány za ti össze gé nek vagy a pénz -
ügyi for rás össze té te lé nek vál to zá sa ese tén a fi nan szí ro zás
ok má nya it is mé tel ten be kell nyúj ta ni. Min den egyéb mó -
do sí tást le vél be li köz lés sel le het kez de mé nyez ni. Az el já -
rás al kal maz ha tó a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ren del -
ke zé si jo gá ban fenn tar tott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
ma rad vá nya ter hé re le kö tött elõ irány za tok ra is.”

36.  §

(1) Az Ámr. 75.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa a 72.  §-ban
rész le te zett ok má nyok alap ján a fe je zet vagy a költ ség ve té -
si szerv ré szé re nyi tott]

„b) 70.  § (1) be kez dé sé nek b)–k) pont ja i ban fog lalt fel -
ada tok ese tén a Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá ról (a továb biak ban: FEFK)”
[tör té nik az En ge dély ok irat ban/Alap ok mány ban utal vá -
nyo zás ra ki je lölt kez de mé nye zé se alap ján a Kincs tár nál. A 
FEFK, BEFK szám lá ra a szám la tu laj do nos köz vet le nül
csak jóváírást kezdeményezhet.]

(2) Az Ámr. 75.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 70.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel -
ada tok pénz ügyi le bo nyo lí tá si sza bá lya it kü lön kor mány -
ren de let tar tal maz za.”

37.  §

(1) Az Ámr. 76.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Kincs tár a ki fi ze té se ket a Kincs tár hoz be je len tett 
mó don alá írt fi ze té si meg bí zá sai alap ján tel je sí ti. A fi ze té -
si meg bí zá sok hoz a meg va ló sult szak mai, il let ve mû sza -
ki-na tu rá lis tel je sít ményt do ku men tá ló szám vi te li bi zony -
la to kat, la kás tá mo ga tá si ki emelt elõ irány zat fel hasz ná lá -
sát kez de mé nye zõ át uta lás ese tén a 100.  § (1)–(4) be kez -
dé se sze rin ti ada to kat tar tal ma zó ki mu ta tást kell csa tol ni.
Amennyi ben a fi ze té si meg bí zás be nyúj tá sá ra – a Kor -
mány ál tal el fo ga dott fi ze tés-át üte me zés ke re té ben – a tel -
je sí tést kö ve tõ évek ben ke rül sor, a bi zony la to kat a ki fi ze -
té sek kez de mé nye zé sé nek vár ha tó idõ pont já tól füg get le -
nül a ki vi te le zõi tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ 10 na pon be lül 
a Kincs tár ré szé re meg kell kül de ni a (6) be kez dés sze rin ti
el len õr zés meg va ló sí tá sa és a be ru há zás pénz ügyi elõ -
irány za ta (fe de ze te) ter hé re tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel
cél já ból.”

(2) Az Ámr. 76.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha a meg va ló sí tó a ki vi te le zõ ál tal be nyúj tott szám -
lát – egye di mér le ge lé se alap ján – a sa ját in téz mé nyi vagy
va la me lyik – fel adat fi nan szí roz áson kí vü li – fe je ze ti ke ze -

lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról fi zet te ki, a
ki fi ze tés bank szám la ki vo nat tal tör té nõ iga zo lá sa mel lett
leg fel jebb a ki fi ze tést kö ve tõ 6 hó na pon be lül kez de mé -
nyez he ti, de leg ké sõbb a tárgy év vé gé ig kez de mé nyez nie
kell az érin tett rész fel adat (köz pon ti be ru há zás) pénz ügyi
üte me ter hé re a meg fe le lõ szám lá já ra tör té nõ vissza té rí -
tést.”

(3) Az Ámr. 76.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A Kincs tár a fel adat fi nan szí roz ási kör be tar to zó
fel ada tok meg va ló sí tá sát elõ ze tesen a pénz ügyi le bo nyo lí -
tás ke re té ben el len õr zi. A Kincs tár jo go sult a meg va ló sí -
tás ban köz re mû kö dõ szer vek tõl (sze mé lyek tõl) az el len õr -
zés so rán fel vi lá go sí tást kér ni a le bo nyo lí tás sal kap cso la -
tos ira tok ba be te kin te ni, to váb bá a szük sé ges ok má nyok -
ról hi te le sí tett má so la tot vagy ki vo na tot kér ni.”

38.  §

Az Ámr. 78.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„78.  § A köz pon ti költ ség ve tés és az ala pok e ren de let

7. szá mú mel lék le té ben meg je lölt elõ irány za tai, ré sze lõ -
irány za tai, fel hasz ná lá si jog cí mei (a továb biak ban együtt:
azo nos célú elõ irány za tok) fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá -
sa, az elõ irány za to kat ter he lõ dön té sek, a tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sa so rán e fe je zet ren del ke zé se it – a 93/B.  §-ban
fog lalt, il let ve a nem ál la mi hu mán szol gál ta tók ra vo nat -
ko zó kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott el té ré sek -
kel – kell al kal maz ni.”

39.  §

Az Ámr. 79.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(11) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap elõ irány za ta i ra az
e ren de let VIII. fe je ze té nek ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni. Az Alap elõ irány za tát – a kü lön tör vény ben meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá si cé lok figye lembe véte lével – az e ren -
de let 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott elõ irány zat
ke ze lõ jé vel éven ként – leg ké sõbb a tárgy év feb ru ár
15-éig – egyez tet ni kell, és ar ról jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni. Az egyes szak mai kol lé gi u mok pá lyá za ti felhívá -
saikat és a bí rá la ti dön tés rõl ké szült do ku men tu mo kat az
Egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk ci ó ja és
egyéb be ru há zá sok elõ irány zat ke ze lõ jé vel egy más nak
köl csö nö sen meg kül dik a pár hu za mos sá gok, az in do ko lat -
lan ál la mi fi nan szí ro zá sok el ke rü lé se ér de ké ben.”

40.  §

Az Ámr. 81.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Ugyan azon prog ram hoz, pro jekt hez tá mo ga tás egy
elõ irány zat ból csak egy al ka lom mal ítél he tõ meg, ki vé ve,
ha adott tá mo ga tás ra vo nat ko zó kor mány ren de let el té rõ en
nem ren del ke zik. A 79.  § (2) be kez dé se sze rint ki adott sza -
bá lyo zás rend kí vü li mél tány lást igény lõ, a szer zõ dés kö tést 
köve tõen ki ala ku ló, ko ráb ban elõ re nem lát ha tó okok
 miatt be kö vet ke zõ ese tek re et tõl el té rõ sza bá lyo kat ál la pít -
hat meg.

(2) A 87.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel a le járt
ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás sal ren del ke -
zõk kel – a köz tar to zás meg fi ze té sé ig –, va la mint a fel szá -
mo lá si el já rás alatt álló szer ve ze tek kel – füg get le nül a tá -
mo ga tás egyéb fel té te le i nek meg lé té rõl – tá mo ga tá si szer -
zõ dés nem köt he tõ, il let ve a szer zõ dés kö tést köve tõen ki -
ala ku ló ilyen köz tar to zás, il let ve meg in du ló fel szá mo lá si
el já rás ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó.

(3) A szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek, a pá lyá za -
ti fel hí vás ban fel so rolt ha tás vizs gá lat hoz kö tött te vé keny -
ség ese tén a kör nye zet vé del mi en ge dély hi á nyá ban tá mo -
ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ, ál la mi pénz esz kö zök bõl tá -
mo ga tás nem fo lyó sít ha tó.

(4) Amennyi ben az elõ irány zat fel hasz ná lá si sza bá lyo -
zá sa a tá mo ga tás fel té te le ként elõ ír ja, hogy a tá mo ga tás
igény lõ jé nek meg ha tá ro zott nagy ság ren dû sa ját for rás sal
kell ren del kez nie, nem te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott tá mo ga tás, ki vé ve az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó tá mo ga tást igény lõ,
pá lyá zó költ ség ve té si szerv nek, ezen költ ség ve té si szerv
fel ügye le ti szer vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ -
irány zott össze get, va la mint az Ön kor mány za ti Ön erõ
Alap ból a rész ben eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro zott
pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tást.”

41.  §

(1) Az Ámr. 82.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A je len tõ sebb vál la la ti be ru há zá sok ese té ben]
„a) a tá mo ga tá si igény el bí rá lá sá ra – amennyi ben a pá -

lyá zat be fo ga dás ra ke rült – a pá lyá zat be nyúj tá sá tól szá mí -
tott 45 nap áll ren del ke zés re, ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik,”

(2) Az Ámr. 82.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tá si igény be nyúj tá sa elõtt – az Eu ró pai
Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko hé zi ós Alap já ból fi -
nan szí ro zan dó pro jek tek ese té ben az ope ra tív prog ram nak
az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li be fo ga dá sát megelõ -
zõen – meg kez dett be ru há zás hoz, fej lesz tés hez tá mo ga tás
nem ad ha tó, ki vé ve a cím zett és cél tá mo ga tás ban ré sze sí -
tett fej lesz té sek ese tén a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si
és vis ma i or fel ada tá nak tá mo ga tá sát, il let ve a he lyi ön kor -
mány za tok cél tá mo ga tás sal meg kez dett, 2000. ok tó ber
31-én fo lya mat ban lévõ be ru há zá sa i nak Kör nye zet vé del -
mi Alap Cél fel adat ból, va la mint a Víz ügyi Cél elõ irány zat -

ból – egye di és ki vé te les el já rás ke re té ben, meg fe le lõ fe -
lül vizs gá lat el vég zé se után – tör té nõ tá mo ga tá sát.”

(3) Az Ámr. 82.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(6) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko -
hé zi ós Alap já ból fi nan szí ro zott pro jek tek ese té ben a Kor -
mány egye di dön té se alap ján, il let ve ha a ked vez mé nye zett
költ ség ve té si szerv, he lyi ön kor mány zat, ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, jogi sze mé lyi sé gû ön kor mány za ti tár su lás, me gyei
te rü let fej lesz té si ta nács, re gi o ná lis fej lesz té si ta nács vagy
több cé lú kis tér sé gi tár su lás, az ope ra tív prog ram nak az
 Európai Bi zott ság ál ta li be fo ga dá sát meg elõ zõ en már tá mo -
ga tá si dön tés sel ren del ke zõ be ru há zás hoz is nyújt ha tó tá mo -
ga tás, ki vé ve, ha jog sza bály el té rõ en ren del ke zik.”

42.  §

(1) Az Ámr. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge, b)–c), e) és i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép és egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ k) pont tal egé -
szül ki:

„(2) A pá lyá zó tól – ha tör vény vagy kor mány ren de let
el té rõ en nem ren del ke zik, a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té -
te le ként – írás be li nyi lat ko za tot kell kér ni:”

„b) an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy le járt ese dé kes sé -
gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás ese tén a pá lyá zót a köz -
tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás nem il le ti meg, az ese -
dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa a 92.  § (5) be kez dé se sze -
rint fel füg gesz tés re ke rül, il let ve az Áht. 13/A.  §-ának
(6) be kez dé se alap ján az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá -
sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né ben vál lalt
kö te le zett sé ge ket nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra ke rül,

c) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá -
sok – az Áht. 13/A.  § (4) be kez dé sé ben és az e ren de let
92.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti – fi gye lem mel kí -
sé ré se cél já ból a pá lyá zó adó szá mát vagy adó azo no sí tó je -
lét a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a
le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, ille tõ leg az adós ság be kö -
vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez,”

„e) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt biz to sí té kok meg lé té -
rõl, va lós ér té ké rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl,”

„i) ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga -
tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len ti, ha el le ne csõd-, vég el szá -
mo lá si vagy fel szá mo lá si el já rás in dult, il let ve le járt ese -
dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa ke let ke zett,”

„k) ar ról, hogy meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok Áht. 15. §-ban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye i nek,
va la mint az Áht. 15.  § (11) be kez dés sze rint vizs gá lan dó
jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet ada ta it ren del ke zés re bo csát ja.”

(2) Az Ámr. 83.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat hoz csa tol ni kell]
„a) a he lyi ön kor mány za tok, ön kor mány za ti tár su lá sok

tá mo ga tá si igé nye, pá lyá za ta ese té ben a tes tü le ti, tár su lá si
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ta ná csi ha tá ro za tot, vagy he lyi ön kor mány zat ese té ben a
kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt – a tar -
ta lék fe let ti ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha tal ma zá sa
alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tát a sa ját for rás biz to sí -
tá sá ról,”

„d) a prog ram meg va ló sí tá sa pénz ügyi fe de ze té nek
meg ala po zá sát cél zó, egyes for rá sok ren del ke zés re bo csá -
tá sát iga zo ló ígér vé nye ket, ide nem ért ve az ön kor mány za -
tok, ön kor mány za ti tár su lá sok ré szé re nyúj tan dó, az eu ró -
pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tok hoz szük sé ges ön kor mány -
za ti sa ját for rás ki egé szí té sé re vo nat ko zó, a köz pon ti költ -
ség ve tés bõl nyúj tan dó tá mo ga tá si ígér vényt,”

43.  §

Az Ámr. 84.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fej lesz té si tá mo ga tá sok ese té ben a 83.  §-ban meg ha -
tá ro zot ta kon kí vül a pá lyá zat hoz csa to lan dó]

„d) a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy a tá mo ga tás sal
lét re jött lé te sít mény mû köd te té sé nek, fenn tar tá sá nak fe de -
ze tét mely for rás ból, így”

44.  §

(1) Az Ámr. 85.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a dön tés ho zó nak em lé -
kez te tõt kell ké szí te nie, amely nek tar tal maz nia kell az ér -
té ke lés leg fon to sabb szem pont ja it. A pá lyá zók az em lé -
kez te tõ pá lyá za tuk ra vo nat ko zó ré szét meg te kint he tik.”

(2) Az Ámr. 85.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A dön tés rõl a pá lyá zó kat a dön tés tõl szá mí tott
15 mun ka na pon be lül írás ban kell ér te sí te ni. A nyer tes tá -
mo ga tás igény lõk és pá lyá zók (a továbbiak ban együtt:
ked vez mé nye zet tek) szá má ra egy ide jû leg a szer zõ dés
meg kö té sé re meg fe le lõ ha tár idõt kell meg ál la pí ta ni,
amely ha tár idõ ig a tá mo ga tá si dön tés re az aján la ti kö tött -
ség sza bá lya it kell al kal maz ni.”

45.  §

(1) Az Ámr. 87.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be kez dés a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki:

[A fej lesz té si célú tá mo ga tást el nyert ked vez mé nye zet tel 
való szer zõ dés kö tés fel té te le]

„a) a ked vez mé nye zett tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy a szék hely
sze rint ille té kes ál la mi-, il let ve ön kor mány za ti adó ha tó ság 
(a továb biak ban együtt: adó ha tó ság) ha tás kö ré be tar to zó,
le járt köz tar to zá sa, il let ve az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis

sa ját for rá sai cí men tar to zá sa a ked vez mé nye zett nek
nincs, vagy arra az ille té kes adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést
(rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett,

b) ön kor mány za tok, ön kor mány za ti tár su lá sok ese té -
ben a prog ram meg va ló sí tá sa pénz ügyi fe de ze té nek meg -
ala po zá sát cél zó, az eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tok -
hoz szük sé ges ön kor mány za ti sa ját for rás ki egé szí té sé re
vo nat ko zó, a köz pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tan dó tá mo ga -
tá si ígér vény, amennyi ben ez az ön erõ for rá sá nak ré szét
ké pe zi.”

(2) Az Ámr. 87.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tást nyúj tó kö te les a szer zõ dés ben – az ál ta la
meg ha tá ro zott egyéb ese tek mel lett – az el ál lás jo gát ki -
köt ni, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té te lek kö zül leg alább
egy be kö vet ke zik]

„a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett meg va ló sí tá si
idõ szak kez dõ idõ pont já tól szá mí tott há rom hó na pon be -
lül – ki vé ve, ha az adott tá mo ga tást sza bá lyo zó jog sza bály
el té rõ en ren del ke zik – a szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé -
nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem kez dõ dik meg, vagy a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tás igény be vé te lét nem kez de mé nye -
zi, és ké se del mét ezen idõ alatt írás ban sem men ti ki,”

(3) Az Ámr. 87.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg va -
ló sí tá sa rész ben vagy egész ben meg hi ú sul, tar tós aka dály -
ba üt kö zik, vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte me zés hez ké -
pest ké se del met szen ved, il let ve en nek be kö vet ke zé se fe -
nye get, ezt a ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul kö te les je -
len te ni a 85.  § (5) be kez dé sé ben meg je lölt dön tés ho zók -
nak.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg -
valósítása a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból
meg hi ú sul vagy tar tós aka dály ba üt kö zik, az (5) be kez dés
sze rin ti je len té si kö te le zett ség tel je sí té se mel lett az igény -
be nem vett tá mo ga tás ról le kell mon da ni, az igény be vett
tá mo ga tás egé szé nek vagy ará nyos ré szé nek vissza fi ze té -
sé rõl a dön tés ho zó ren del ke zik.”

(4) Az Ámr. 87.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül 
ki és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (8) be kez dés szá mo zá sa
(9) be kez dés re vál to zik:

„(8) A re giszt rált ada tok egyez te té se cél já ból az OTMR
éven te jú ni us 30-ig ada tot szol gál tat az OTMR-ben fel dol -
go zott 8/b. szá mú mel lék let sze rin ti in for má ci ók ról az
adat szol gál ta tók nak. Az adat szol gál ta tók éven te jú li us
31-ig ak tu a li zál ják az ál ta luk szol gál ta tott ada tok kö rét.”

(5) Az Ámr. 87.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (9)–(11) be kez dés
szá mo zá sa (11)–(13) be kez dés re vál to zik és az így át szá -
mo zott (11) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(10) Az utol só fo lyó sí tá si rész let utal vá nyo zá sá ról
 szóló 9. szá mú adat lap adat tar tal ma OTMR-ben tör té nõ re -
giszt rá ci ó ját köve tõen a Kincs tá ri OTMR in téz ke dik a

13684 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



ked vez mé nye zet tek nek a 87.  § (9) be kez dé se, va la mint a
92.  § (4) be kez dé se sze rin ti adó ha tó sá gi meg fi gye lé si kör -
bõl tör té nõ ki ve ze té se ér de ké ben.

(11) Amennyi ben a prog ram, pro jekt össz költ sé ge (ki -
adá sa) csök ken a ter ve zett hez ké pest, a tá mo ga tá si össze -
get – ha szük sé ges a szer zõ dés mó do sí tá sá val – a pro jekt
össz költ sé ge csök ken té sé nek ará nyá ban az elõ irány zat ke -
ze lõ jé nek is csök ken te nie kell, több tá mo ga tá si for rás ese -
tén az ere de ti tá mo ga tá si ará nyok nak meg fele lõen. Ha az
adott pá lyá za ti rend szer ben a prog ram meg va ló sí tá sá hoz a
le het sé ges leg na gyobb tá mo ga tá si összeg ke rült jó vá ha -
gyás ra, az elõ irány zat ke ze lõ je jo go sult a tá mo ga táscsök -
ken tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra.”

(6) Az Ámr. 87.  §-a az át szá mo zást köve tõen a kö vet ke -
zõ (14) be kez dés sel egé szül ki:

„(14) A tá mo ga tá si szer zõ dés csak ak kor mó do sít ha tó,
ha a pro jekt az így mó do sí tott fel té te lek kel is tá mo gat ha tó
lett vol na.”

46.  §

Az Ámr. 88.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az elõ irány zat ke ze lõ je jo go sult pá lyá za ti rend sze -
ré ben to váb bi szank ci ó kat meg ha tá roz ni, és a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek nem tel je sí té se ese tén azt ér vé nye sí te ni. A
vissza fi ze té si kö te le zett ség az elõ irány zat ke ze lõ jé nek
dön té se alap ján rész le tek ben is tel je sít he tõ, ami nek idõ tar -
ta ma nem ha lad hat ja meg a 36 hó na pot. A vissza fi ze tés
üte me zé sét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa rög zí ti.”

47.  §

Az Ámr. 89.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„89.  § (1) Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal

lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a ked vez mé nye zett
tu laj do ná ba ke rül – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pon tig csak a tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze tes jó -
vá ha gyá sá val és a fog lal koz ta tá si, il let ve a szol gál ta tá si és
az egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sá val, át ru há zá sá val ide -
ge nít he tõ el, ad ha tó bér be, il let ve ter hel he tõ meg. Ter mé -
szet be ni te lep hely jut ta tás ese tén, vagy ha a be ru há zó a te -
lep he lyet vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ból vá sá rol ta
vagy épí tet te meg, tel jes el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat,
ke ret biz to sí té ki jel zá lo got kell ér vé nye sí te nie a tá mo ga tá si 
szer zõ dés ben a for rás ke ze lõ nek.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült be ru há zás (tár gyi
esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak) tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõ pon tig tör té nõ el ide ge ní té se ese tén az
elõ irány zat ról  szóló sza bá lyo zás sze rint a 88.  § (4)–(5) be -
kez dés ben meg je lölt elõ irány zat ja vá ra és mó don vissza
kell fi zet ni a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gét, vagy – amennyi -

ben ez utób bi a na gyobb – be kell fi zet ni a be vé tel bõl a tá -
mo ga tás ará nyá nak meg fe le lõ össze get. A ka mat szá mí tás -
nál az el ide ge ní tés kor ér vé nyes jegy ban ki alap ka ma tot
kell figye lembe ven ni, a ka mat szá mí tás kez dõ idõ pont ja a
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás – vagy an nak elsõ ré -
sze – ki fi ze té sé nek nap ja, utol só nap ja pe dig a vissza fi ze -
tést meg elõ zõ nap.”

48.  §

(1) Az Ámr. 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Kohé -
ziós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés
irá nyí tó ha tó ság in do kolt eset ben dönt het úgy, hogy a pá -
lyá za ti ki írás ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ leg fi ze -
tést biz to sít a ked vez mé nye zett ré szé re. Az in do kolt ság
ese te it a pá lyá za ti ki írás ban is mer tet ni kell, a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben. Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis
alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok
ha zai fel hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló
1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
k) pont ja sze rin ti köz pon ti prog ram ese tén az elõ leg nagy -
sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re vo nat ko zó, a (3) be kez -
dés ben sze rep lõ összeg ha tárt az irá nyí tó ha tó ság fi gyel -
men kí vül hagy hat ja. Az elõ le get ha zai és kö zös sé gi for -
rás ból, az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko -
hé zi ós Alap já ból tá mo ga tott adott in téz ke dés, il let ve pro -
jekt sze rin ti fi nan szí ro zá si arány ban kell nyúj ta ni.”

(2) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés a kö -
vet ke zõ a) pont tal egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a je len -
le gi a)–d) pon tok szá mo zá sa b)–e) pont ra vál to zik, és az
így át szá mo zott c) pont he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Kohé -
ziós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben az elõ leg nyúj tás, il let ve a tá mo ga tás ki fi ze té se
so rán a kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:”

„a) az elõ le get a tá mo ga tá si szer zõ dés hatályba -
lépésének nap já tól szá mí tott 3 hó na pon be lül a pro jekt el -
in dí tá sá hoz az elsõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en le het igé nyel ni,”

„c) idõ kö zi fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet a ked -
vez mé nye zett ál tal tény le ge sen ki fi ze tett ki adá sok hoz iga -
zod va tel je sít. A ked vez mé nye zett idõ kö zi fi ze té si ké rel -
mé hez mel lé kel ni kell a ked vez mé nye zett ál tal tény le ge -
sen ki fi ze tett szám la és/vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt
hi te le sen iga zo ló do ku men tu mot, va la mint a ki egyen lí tés -
rõl  szóló ban ki bi zony lat má so la tát, szál lí tói ki uta lás ese -
tén pe dig a szám la má so la tát és a tel je sí tés iga zo lá sá ról
 szóló do ku men tu mot. Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt szám la össze sí tõ

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13685



is be nyújt ha tó. Az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té sek össze ge
nem ha lad hat ja meg a meg ítélt tá mo ga tás 80%-át, non pro -
fit ked vez mé nye zett ese té ben a 90%-át. Et tõl el tér ni csak
köz pon ti költ ség ve té si szerv ked vez mé nye zett ese té ben
le het, ahol az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té sek össze ge el ér he -
ti a meg ítélt tá mo ga tás 100%-át. Az el té rés mér té ké rõl az
ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés irá nyí -
tó ha tó ság ve ze tõ je dönt,”

(3) Az Ámr. 91.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség tá mo ga tá sa ese tén
a (3) be kez dés sze rin ti mér té kû elõ leg – az (5) be kez dés
sze rin ti ki vé tel lel – a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán leg fel -
jebb há rom al ka lom mal nyújt ha tó 25%-os üte me zés ben, a
fi nan szí ro zás éven kén ti üte mé nek figye lembe véte lével, a
ko ráb ban ka pott elõ leg gel, il let ve az idõ ará nyos sa ját for -
rás sal való el szá mo lást köve tõen. A tá mo ga tás fenn ma ra -
dó ré sze csak a zá ró je len tés el fo ga dá sa után fo lyó sít ha tó.
Költ ség ve té si szerv ré szé re a 75% elõ leg gel tör tént el szá -
mo lást köve tõen a fenn ma ra dó összeg elõ leg ként át cso -
por to sít ha tó az zal a fel té tel lel, hogy nem meg fe le lõ szak -
mai tel je sí tés ese tén a ked vez mé nye zett fe je zet nek in téz -
ked nie kell a jog ta la nul igény be vett elõ irány zat át adó fe -
je zet ré szé re tör té nõ át cso por to sí tá sá ról.”

(4) Az Ámr. 91.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(9) Az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis Alap ja i ból, és köz pon ti 
költ ség ve tés bõl és/vagy Ön kor mány za ti Ön erõ Alap ból
együt te sen el nyert tá mo ga tás sal meg va ló sí tott pro jek tek tá -
mo ga tás uta lá sa elõt ti el len õr zé sét a Kincs tár a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak figye lembe véte lével vég zi.”

49.  §

Az Ámr. 92.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az APEH, a VPOP és szer vei, va la mint a Kincs tár
e ren de let 87.  §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tá -
sa alap ján szám sze rû ada tot szol gál tat nak az utal vá nyo zó -
nak és az OTMR ré szé re, ami kor a ked vez mé nye zett nek az 
adat ké rést meg elõ zõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes sé vált
és a fe lül vizs gá lat nap já ig meg nem fi ze tett köz tar to zá sa,
il let ve az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men
tar to zá sa ala kul ki, ille tõ leg azt meg fi zet te, vagy arra idõ -
köz ben fi ze té si könnyí tést (ha lasz tást, rész let fi ze tést) ka -
pott. A dön tés ho zó és/vagy utal vá nyo zó, va la mint az
OTMR tá jé koz ta tá sa elekt ro ni ku san, havi rend sze res ség -
gel tör té nik. Az ope ra tív prog ra mok vo nat ko zá sá ban az
adat szol gál ta tást – a pá lyá zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta
alap ján – köz vet le nül az EMIR kap ja.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt adat szol gál ta tás alap ján a
ked vez mé nye zett le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa ese tén – a köz tar to zás fenn áll tá ig – az utal vá -
nyo zó kö te les fel füg gesz te ni az ese dé kes tá mo ga tá sok fo -
lyó sí tá sát.”

50.  §

Az Ámr. 93.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„93.  § (1) Egy prog ram vagy pro jekt ak kor te kint he tõ
be fe je zett nek, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott fel adat, cél szer zõ dés sze rû en tel je sült (pro jekt fi zi kai
meg va ló sí tá sa), és a ked vez mé nye zett utol só be szá mo ló ját 
és ki fi ze té si igény lé sét a tá mo ga tó jó vá hagy ta.

(2) Egy prog ram vagy pro jekt ak kor te kint he tõ le zárt -
nak, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt va la mennyi kö -
te le zett ség – ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny ség ese -
tén a ha tó sá gi en ge dé lyek ben fog lal tak nak meg fele -
lõen – tel je sült, és a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett -
jé nek a kö te le zett sé gek meg va ló su lá sá nak ered mé nye i rõl
 szóló be szá mo ló ja be nyúj tá sát köve tõen a tá mo ga tó ál ta li
jó vá ha gyá sa meg tör tént, és/vagy a zá ró jegy zõ könyv el ké -
szült.”

51.  §

(1) Az Ámr. 99.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kincs tár a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ré szé re a
költ ség ve té sük vég re haj tá sá hoz]

„n) Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap (EMGA), il -
let ve Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
(EMVA) pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám lát,”

[ve zet het]

(2) Az Ámr. 99.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
p)–q) pont tal egé szül ki:

[A Kincs tár a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ré szé re a
költ ség ve té sük vég re haj tá sá hoz]

„p) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re sa ját be vé te lek
cél el szá mo lá si szám lát,

q) MVH nem ze ti ag rár kár-eny hí té si le bo nyo lí tá si
szám lát”

[ve zet het]

(3) Az Ámr. 99.  §-ának (19) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(19) Az EMGA pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám la
az EU Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap já hoz kap -
cso ló dó költ ség ve té sen kí vül ke zelt tá mo ga tá sok, az
EMVA pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám la az EU Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap já hoz kap cso ló -
dó tá mo ga tá sok – ide nem ért ve az Ag rár- és Vi dék fej lesz -
té si Ope ra tív Prog ra mot – meg elõ le ge zé sé re, az akk re di -
tált in téz mény ré szé re nyit ha tó. A szám la egyen le ge év vé -
gén – a zá rást meg elõ zõ utol só tranz ak ci ó ként – au to ma ti -
ku san vissza ve ze tés re ke rül a Kincs tár EMGA/EMVA
Meg elõ le ge zé si szám la ja vá ra.”
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(4) Az Ámr. 99.  §-a a kö vet ke zõ (21)–(22) be kez dés sel
egé szül ki:

„(21) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sa ját be vé te lek cél el -
szá mo lá si szám la a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sa ját be vé -
te lé bõl szár ma zó pénz for gal má nak ke ze lé sé re nyit ha tó.

(22) Az MVH nem ze ti ag rár kár-eny hí té si le bo nyo lí tá si
szám la a kár eny hí tõ jut ta tás sal kap cso la tos fel ada to kat el -
lá tó Szer ve zet ré szé re nyit ha tó. A szám lá ra vo nat ko zó
egyéb elõ írásokat kü lön jog sza bály sza bá lyoz za.”

52.  §

(1) Az Ámr. 101.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kincs tár pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lát ve -
zet Igaz ga tó sá gon ként

a) a csa lád tá mo ga tá sok pénz be ni el lá tá sá nak ki fi ze té -
sé re,

b) a nem ál la mi hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív tá mo -
ga tá sá nak fo lyó sí tá sá ra.

A szám lák egyen le ge év vé gén – a zá rást meg elõ zõ utol -
só tranz ak ci ó ként – au to ma ti ku san vissza ve ze tés re ke rül a
for rást biz to sí tó szám la ja vá ra.”

(2) Az Ámr. 101.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A Kincs tár pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lát ve -
zet adó ne men ként és egyéb fi ze té si kö te le zett sé gen ként a
köz pon ti költ ség ve té si szer vek (be le ért ve a tár sa da lom biz -
to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is) be fi ze té si kö te le zett sé -
gei adó ha tó ság felé tör té nõ tel je sí té sé hez.”

53.  §

(1) Az Ámr. 103.  §-a (6) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si el szá mo lá si
szám lá já hoz kap cso ló dó an – ál ta lá ban jog sza bály ban
meg ha tá ro zott be vé te lek és ki adá sok el kü lö ní tett el szá mo -
lá sá ra – al cí mû szám lá kat nyit hat a kö vet ke zõk sze rint]

„j) a he lyi adók be fi ze té sé re adó ne men ként kü lön adó -
be sze dé si szám lát, a gép jár mû adó be fi ze té sé re gép jár mû -
adó be sze dé si szám lát, a lu xus adó be sze dé sé re lu xus adó
be sze dé si szám lát, a ké se del mi pót lék be fi ze té sé re pót lék
be sze dé si szám lát, a bír sá gok, ön el len õr zé si pót lék és a
vég re haj tá si költ ség be fi ze té sé re bír ság be sze dé si szám lát, 
a ta laj ter he lé si díj be fi ze té sé re ta laj ter he lé si díj be sze dé si
szám lát, ter mõ föld bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem
adó ja be fi ze té sé re jö ve de lem adó be sze dé si szám lát,”

(2) Az Ámr. 103.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A he lyi ön kor mány zat a (2) és (6) be kez dés ben fel so rolt 
szám lá kon kí vül a nem köz vet le nül a költ ség ve tés vég re -

haj tá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok pénz for gal má nak ki mu -
ta tá sá ra]

„c) ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték, to váb bá az az zal
össze füg gés ben fel szá mí tott mu lasz tá si bír ság, ké se del mi
pót lék be fi ze té sé re il le ték be sze dé si szám lát,”
[ve zet het].

(3) Az Ámr. 103.  §-a (8) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (6) be kez dés j)–k) pont ja sze rint nyi tott al cí mû szám -
lák ról, va la mint a (7) be kez dés c)–d) pont jai sze rint ve ze -
tett szám lák ról ki zá ró lag az aláb bi ki fi ze té sek, uta lá sok
tel je sít he tõk]

„c) a költ ség ve té si tör vény sze rint, a köz pon ti költ ség -
ve tést meg il le tõ ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték- és az az zal 
össze füg gés ben fel szá mí tott pót lék-, mu lasz tá si bír ság be -
vé tel uta lá sa a kincs tá ri szám la ja vá ra,”

54.  §

Az Ámr. 105.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„105.  § (1) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ke ze lõ je az

alap pénz ügyi gaz dál ko dá sát a Kincs tár ban ve ze tett köz -
pon ti és te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lán
bo nyo lít ja.

(2) Az alap szám lá já nak meg nyi tá sá ról, il let ve meg -
szün te té sé rõl az alap fe lett ren del ke zõ mi nisz ter – az alap
lé te sí té sé nek, mû kö dé si és le bo nyo lí tá si rend je vál to zá sát,
il let ve meg szün te té sé nek idõ pont ja sze rin ti ha tár nap pal az 
alap ke ze lõ je a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel – gon dos -
ko dik.”

55.  §

Az Ámr. 106.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti El szá mo lá si
szám lá ra ke rül nek át uta lás ra az APEH-tõl na pon ta át utalt
be vé te lek, in nen ke rül vissza uta lás ra a jo go su lat lan be vé -
tel az APEH ré szé re. Erre a szám lá ra kell át ve zet ni év vé -
gén az (1) be kez dés b)–c) pont já ban meg je lölt szám lák
egyen le gét.”

56.  §

Az Ámr. 108/A.  §-a (4) be kez dé se d) pont já nak da) és
df) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a be -
kez dés d) pont ja a kö vet ke zõ dg) al pont tal egé szül ki:

[Men te sek a díj fi ze tés alól a kö vet ke zõ tranz ak ci ók]
[d) a Mun ka erõ pi a ci Alap]
„da) Passzív el lá tá sok cím;”
„df) Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés cím;
„dg) Vál lal ko zói já ru lék cím”

[ki adá si elõ irány za tai ter hé re tel je sí tett át uta lá sok.]
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57.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 109/A.  §-sal egé szül ki:

„109/A. (1) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re
tör té nõ fe je ze ten kí vü li, va la mint a fe je zet ál tal köz vet le -
nül tel je sí tett ki fi ze té sek hez a tá mo ga tás az éves ki adá si
elõ irány zat ra és an nak for rá sa i ra (be vé tel, tá mo ga tás, elõ -
irány zat-ma rad vány) ki ter je dõ elõ irány zat-fi nan szí ro zá si
terv alap ján tel je sí tés ará nyo san ve he tõk igény be, ki vé ve a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um „Hoz zá já ru lás a la -
kos sá gi ener gia költ sé gek hez” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat köz pon to sí tott be vé tel lel el len té te le zett tá mo ga tá sát.
Az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv ala pul kell szol gál jon a
tel je sí tés ará nyos fi nan szí ro zás hoz (ke retnyi tás hoz) és a
lik vi di tás me ne dzse lés hez, to váb bá össz hang ban kell len -
nie a kö te le zett ség vál la lá sok kal.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat-fi -
nan szí ro zá si ter vet – a jó vá ha gyott költ ség ve té si tör -
vény alap ján – az e ren de let 27. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott for má ban a fel ügye le ti szerv nek tárgy év
ja nu ár 10-ig, majd ezt köve tõen ha von ta a tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó 20. nap já ig kell be nyúj ta nia a Kincs tár hoz. 
A ja nu ár hó nap ra vo nat ko zó ter vet va la mennyi fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat ra vo nat ko zó an – jó vá ha gyott költ -
ség ve té si tör vény hi á nyá ban a be nyúj tott tör -
vényjavaslat alap ján – de ká don kén ti rész le te zés ben a
tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 22-ig kell a Kincs tár
ré szé re meg kül de ni.

(3) A ki fi ze té si ütem az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv
be nyúj tá sá val érin tett tárgy hó na pon be lül a fel ügye le ti
szerv ké rel mé re a Kincs tár ál tal mó do sí tás ra ke rül. Az erre
vo nat ko zó ké rel met a ki adás vár ha tó tel je sí té sé nek idõ -
pont ját meg elõ zõ 10 na pig kell be nyúj ta ni. Et tõl el tér ni
csak rend kí vü li eset ben le het.

(4) A Kincs tár a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
ri um „Ener gia ár-kom pen zá ci ós be fi ze tés” szám lá já ra
be ér ke zett be vé te lek ere de ti elõ irány za tát meg ha la dó
be vé tel ter hé re – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
kez de mé nye zé sé re – a pénz ügy mi nisz ter elõ irány -
zat-mó do sí tá sát köve tõen bo csát ja ren del ke zés re a Szo -
ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um „Hoz zá já ru lás a la -
kos sá gi ener gia költ sé gek hez” fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za ta ja vá ra az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tet. A
költ ség ve té si szerv az ál ta la be sze dett köz pon to sí tott
be vé telt – ki vé ve, ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik – kö te les min den hó nap 27-éig a meg fe le lõ nem zet -
gaz da sá gi szám lá ra át utal ni.

(5) A fel adat fi nan szí roz ási kör be vont elõ irány za tok fi -
nan szí ro zá sa tel je sí tés ará nyo san, a tény le ges fel me rü lés -
kor tör té nik.

(6) A Kincs tár a zár la ti mû ve le tek ke re té ben a tel je sí tés -
ará nyos fi nan szí ro zás  miatt meg nem nyi tott elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke re tet jó vá ír ja az elõ irány zat cím zett jé -
nek meg fe le lõ szám lá ján.”

58.  §

(1) Az Ámr. 114.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az APEH ál tal ve ze tett, az Egész ség biz to sí tá si
Alap és a Nyug díj biz to sí tá si Alap szám lá i ra já ru lék és kü -
lön adó cí mén be folyt be vé te le ket a Kincs tár na pon ta az
ONYF és az OEP El szá mo lá si szám lá já ra át utal ja.

(2) Az APEH-hoz ké se del mi pót lék és bír ság cí men be -
folyt összeg bõl az Egész ség biz to sí tá si Ala pot és a Nyug -
díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ részt az APEH ha von ta a
tárgy hót kö ve tõ hó 15-éig, a de cem ber havi ké se del mi pót -
lé kot de cem ber 31-éig át utal ja az ONYF és az OEP El szá -
mo lá si szám lá i ra.

(3) Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás cí mén az APEH el kü -
lö ní tett szám lá já ról a Kincs tár na pon ta át utal ja az egyen le -
get az OEP El szá mo lá si szám lá já ra.

(4) A jog erõs fi ze té si meg ha gyá sok alap ján tel je sí tett
mun kál ta tói táp pénz-hoz zá já ru lás be vé te lé nek össze gét a
Kincs tár az APEH e cél ból ve ze tett szám lá já ról na pon ta
át utal ja az OEP El szá mo lá si szám lá já ra.”

(2) Az Ámr. 114.  §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az APEH ada to kat szol gál tat az ONYF, az OEP, a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, az Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um, az MVH, a Pénz ügy mi nisz té ri um és a
Kincs tár ré szé re:”

(3) Az Ámr. 114.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (6)–(9) be kez dés
szá mo zá sa (7)–(10) be kez dés re vál to zik és az így át szá -
mo zott (7) és (9) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) Az APEH ne gyed éven te a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ
hó utol só mun ka nap já ig ada tot szol gál tat a Pénz ügy mi -
nisz té ri um, az ONYF ré szé re a kor ked vez mény-biz to sí tá si 
já ru lék alap já ról.

(7) Az (5)–(6) be kez dés sze rint szol gál ta tott ada tok va -
ló di sá gá ért az APEH tar to zik fe le lõs ség gel.”

„(9) Az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ter he lõ kár té rí té si
já ra dé kok és bal ese ti já ra dé kok, to váb bá az ÁPV Rt.-t, a
Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nyát, a Nem ze ti Föld alap ke -
ze lõ Szer ve ze tet ter he lõ, a Nyug díj biz to sí tá si Alap ál tal
meg elõ le ge zett el lá tá so kat és ezek pos ta költ sé ge i nek
össze gét ha von ta, a tel je sí tés rõl  szóló szám lát he lyet te sí tõ
hi va ta los ér te sí tés alap ján a tárgy hó utol só elõt ti mun ka -
nap já ig (de cem ber hó nap ban az utol só elõt ti kincs tá ri na -
pig) kell meg té rí te ni úgy, hogy az még a tárgy hó ban a
Nyug díj biz to sí tá si Alap szám lá ján jó vá írás ra ke rül jön.”

(4) Az Ámr 114.  §-a az át szá mo zást köve tõen a kö vet -
ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:

„(11) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból a nyug el lá tá sok
fe de ze té re a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adott pénz esz -
köz át uta lá sa ha von ta a tárgy hó 13-áig a fi nan szí ro zá si
terv ben sze rep lõ havi összeg 60%-ával, a fenn ma ra dó
összeg uta lá sa a tárgy hó utol só elõt ti mun ka nap já ig (de -
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cem ber hó nap ban az utol só kincs tá ri na pig) a tel je sí tés rõl
 szóló szám lát he lyet te sí tõ hi va ta los ér te sí tés alap ján tör té -
nik.”

59.  §

Az Ámr. 115.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben az Egész ség biz to sí tá si Alap fi nan szí -
ro zá si ter vé ben sze rep lõ gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás,
gyógy szer tá mo ga tás és a gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo -
ga tás jog cím cso por to kon be lül a jog cí mek együt tes össze -
ge meg ha lad ja az idõ ará nyos szin tet, a Kincs tár a fi nan szí -
ro zá si ter vet tar tal mi lag és for ma i lag el bí rál ja, vé le mé nye -
zi és a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re jó vá ha gyás cél já ból
meg kül di. A fi nan szí ro zá si terv hez mel lé kel ni kell az OEP 
idõ ará nyos elõ irány za tá nak túl lé pé sét alá tá masz tó rész le -
tes in do ko lá sát.”

60.  §

(1) Az Ámr. 117.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az OEP és az ONYF a fe de zet biz to sí tá sa cél já ból
meg fe le lõ ki adá si szám lá i nak ter hé re, a Kincs tár felé a
meg fe le lõ el szá mo lá si szám la ja vá ra:”

(2) Az Ámr. 117.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) Az OEP és a Kincs tár az egész ség ügyi szol gál ta -
tók adat szol gál ta tá sa alap ján a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott vi zit díj jal és kór há zi na pi díj jal meg egye zõ
össze get

a) az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té si be vé te le -
ként,

b) az elõ írt át cso por to sí tá sok kal egy ide jû leg az Áht.
101.  §-a (11) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa sze rint az
Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té si ki adá sa ként a gyó -
gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím cso por ton be lül a há zi or vo -
si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás, a fo gá sza ti el lá tás, a la bo ra -
tó ri u mi el lá tás és az össze vont szak el lá tás meg fe le lõ jog cí -
me in
el szá mol ja.”

61.  §

(1) Az Ámr. 119.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó, nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás, a
he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé vel kap cso la tos, egyéb
köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma zó, költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott és e ren de let 16. szá mú
mel lék le té ben rész le te zett tá mo ga tá sok uta lan dó (net tó)

össze gét a sze mé lyi jut ta tá so kat, va la mint az egyéb ki fi ze -
té se ket ter he lõ le vo ná sok, já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok
(a továb biak ban: köz ter hek), to váb bá az ön kor mány za tok
ál tal az Igaz ga tó ság ré szé re a köz pon to sí tott il let mény -
szám fej tés  miatt en ged mé nye zett for gó tõ ke le vo ná sá val és 
az ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott (meg elõ le ge zett) tár sa -
da lom biz to sí tá si és csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok meg té rí ten -
dõ össze gé nek hoz zá adá sá val kell meg ál la pí ta ni. A he lyi
ön kor mány zat ré szé re a net tó össze get az e ren de let
103.  §-ának (2) és (11) be kez dé sé ben meg je lölt szám lá ra,
il let ve al szám lá ra kell fo lyó sí ta ni az e ren de let 10/a. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ará nyok és idõ pon tok, il let ve 
az ese dé kes ség sze rint. A for gó tõ ke tárgy ha vi vissza pót lá -
sát a Kincs tár csak ad dig a mér té kig tel je sí ti, amed dig arra
az ön kor mány za to kat meg il le tõ net tó sí tott for rá sok össze -
ge fe de ze tet nyújt. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si 
Mi nisz té ri um az e ren de let 10/a. és 16. szá mú mel lék le tei
alap ján a he lyi ön kor mány za tok ré szé re szük sé ges át uta lá -
so kat a tárgy hó 18-áig – ja nu ár és de cem ber hó nap ban a
Kincs tár ál tal meg ha tá ro zott idõ pont ban – utal vá nyoz za.

(2) A kö vet ke zõ évi költ ség ve té si tör vény ki hir de té se
idõ pont já tól füg gõ en, a kö vet ke zõ év elsõ fo lyó sí tá sá nak
össze ge meg egyez het az elõ zõ év utol só fo lyó sí tá sá nak
össze gé vel. A kü lön bö ze tet a kö vet ke zõ uta lás kor kell ren -
dez ni. A fo lyó sí tást a Kincs tár az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján vég zi.
Az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa  miatt fel füg gesz tett fo -
lyó sí tás a pót lást kö ve tõ hó 25-én tel je sít he tõ. Amennyi -
ben a net tó sí tan dó összeg nem fe de zi az összes le vo nást,
azt a Kincs tár meg elõ le ge zi és az Áht. 63.  § (6) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott mó don, a tárgy hó 20. nap ját köve tõen
sze di be. A he lyi ön kor mány zat a szám la ve ze tõ hi tel in té -
zet tel kö tött szer zõ dés ben in téz ke dik az azon na li be sze dé -
si meg bí zás tel je sü lé se ér de ké ben, va la mint az Áht. 63.  §
(8) be kez dé sé ben sza bá lyo zott havi elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si terv alap ján gon dos ko dik a fe de zet biz to sí tá sá ról. A
20 000 fo rint összeg ha tár alat ti tar to zás ese tén a Kincs tár a
be sze dést év köz ben a kö vet ke zõ hó na pok ban a net tó fi -
nan szí ro zás so rán a he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ
összeg bõl tör té nõ le vo nás út ján is ér vé nye sít he ti a 16. szá -
mú mel lék let sze rint.

(3) Ha a he lyi ön kor mány zat fel ada tot, il let ve in téz -
ményt he lyi ön kor mány za ton kí vü li szer ve zet nek adott át,
il let ve vett át és ez zel a hoz zá já ru lás, il let ve tá mo ga tás elõ -
irány za ta mó do sult, ré szé re a hoz zá já ru lás, il let ve a tá mo -
ga tás a mó do sí tott elõ irány zat alap ján fo lyó sí tan dó. A
Kincs tár min den hó nap 5-éig tá jé koz tat ja az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot az in téz mény át -
adás ban érin tett ön kor mány za tok tárgy hó ban el vo nan dó
egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ
tá mo ga tá sá nak össze gé rõl.”

(2) Az Ámr. 119.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) Amennyi ben az ön kor mány zat az Áht. 64.  §-ának
(5) be kez dé se alap ján pót ló la go san nor ma tív hoz zá já ru lást 
vagy tá mo ga tást igé nyel, en nek uta lá sá ra a szep tem ber

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13689



havi net tó fi nan szí ro zás tól kez dõ dõ en ke rül sor. A szep -
tem ber havi net tó fi nan szí ro zás so rán az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sá ra a
Kincs tár az idõ ará nyos nor ma tív hoz zá já ru lá si és tá mo ga -
tá si részt egy összeg ben, a fenn ma ra dó részt a hát ra lé võ
hó na pok ban havi egyen lõ rész le tek ben utal ja.”

(3) Az Ámr. 119.  §-ának (14) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) A Kincs tár ha la dék ta la nul ér te sí ti az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri u mot a nor ma tív hoz -
zá já ru lás ról, vagy tá mo ga tá si elõ irány zat ról le mon dó ön -
kor mány za tok ról és a le mon dott össze gek rõl.”

(4) Az Ámr. 119.  §-a (15) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) A ko ráb bi ak ban igény be vett, (13) be kez dés sze -
rin ti le mon dás sal érin tett idõ ará nyos tá mo ga tás részt – az
Igaz ga tó ság ér te sí té se alap ján – az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sá ra a Kincs tár
egy összeg ben ér vé nye sí ti az aláb bi ak sze rint:”

62.  §

Az Ámr. 124.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„124.  § (1) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az ál ta la be -

sze dett ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték- és az az zal össze -
füg gés ben fel szá mí tott ké se del mi pót lék-, bír ság be vé telt
ne gyed éven te, tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 10. nap já -
ig – vissza té rí té sek kel, va la mint a vissza té rí tés ér de ké ben
a költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá ról utalt összeg gel
csök kent ve – utal ja a kincs tá ri szám la ja vá ra.

(2) Az ön kor mány za ti adó ha tó ság az in do kolt vissza té -
rí té se ket, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti uta lást az il le -
ték be sze dé si szám lá ról tel je sí ti. Amennyi ben a szám lán
lévõ összeg nem nyújt fe de ze tet a ki uta lás hoz, ak kor a
vissza té rí tés hez, uta lás hoz szük sé ges össze get a költ ség -
ve té si el szá mo lá si szám lá ról át kell utal ni az il le ték be sze -
dé si szám lá ra.”

63.  §

(1) Az Ámr. 126.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Amennyi ben a he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ köz pon -
ti költ ség ve tés bõl szár ma zó hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá -
sok év végi fe lül vizs gá la ta az ön kor mány zat ál tal az el szá -
mo lá sá ban fel tün te tett ada tok hoz ké pest el té rést tár fel,
ak kor]

„b) a köz pon ti költ ség ve tés bõl az ön kor mány za tot meg -
il le tõ össze get a Kincs tár az el fo ga dott fel hí vás nak az
Igaz ga tó ság hoz tör té nõ meg ér ke zé sé tõl, il let ve a ha tá ro zat 
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül utal ja át.”

(2) Az Ámr. 126.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Amennyi ben az év kö zi le mon dás, il let ve az év végi
el szá mo lás so rán ke let ke zett vissza fi ze té si kö te le zett ség
cí mén tel je sí tett be fi ze tés a tel jes vissza fi ze té si kö te le zett -
ség re nem nyújt fe de ze tet, ak kor a tel je sí tést (ki vé ve az
Áht. 64/B.  § ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok vissza fi ze té -
sét) elõ ször – az elõ irány za tok költ ség ve té si tör vény sze -
rin ti sor rend jé ben – a jog ta la nul igény be vett összeg re,
majd sor rend ben az igény be vé te li ka mat ra, a ki egé szí tõ
ka mat ra és a ké se del mi ka mat ra, il let ve az Áht.
64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ka mat ra kell el szá mol -
ni.”

(3) Az Ámr. 126.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti vissza -
fi ze té si kö te le zett ség, il let ve az ön kor mány za tot meg il le tõ
pót ló la gos hoz zá já ru lás és tá mo ga tás ki uta lás össze gé nek
meg ál la pí tá sa és tel je sí té se so rán az aláb bi ak sze rint kell
el jár ni:

a) az Áht. 64–64/A.  §-ok ha tá lya alá tar to zó nor ma tív
ál la mi hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá -
mo ga tá sok, va la mint a he lyi ön kor mány za tok jö ve de -
lem-kü lönb sé gé nek mér sék lé sét szol gá ló tá mo ga tás
egyen le gét,

b) az Áht. 64–64/A.  §-ok ha tá lya alá nem tar to zó, köz -
pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tá sok össze gét jog -
cí men ként
kell meg ál la pí ta ni és meg fi zet ni.

Amennyi ben a vissza fi ze ten dõ hoz zá já ru lás vagy a tá -
mo ga tás együt tes össze ge, ille tõ leg az igény be vé te li, a ki -
egé szí tõ és a ké se del mi ka mat együt tes össze ge az
1000 fo rin tot nem éri el, azt az ön kor mány zat nak nem kell
vissza fi zet nie, és a Kincs tár a pót ló la go san meg ál la pí tott
1000 fo rint alat ti hoz zá já ru lást vagy tá mo ga tást nem utal ja 
át.”

64.  §

(1) Az Ámr. 134.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem szük sé ges írás be li kö te le zett ség vál la lás a gaz -
da sá gi ese mé nyen ként 50 000 fo rin tot el nem érõ ki fi ze té -
sek ese té ben. En nek rend jét és nyil ván tar tá si for má ját bel -
sõ sza bály zat ban kell rög zí te ni.”

(2) Az Ámr. 134.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Köz pon ti költ ség ve té si szerv]
„b) a kö vet ke zõ év(ek) elõ irány za ta ter hé re az Áht.

12/A–12/B.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel vál lal hat kö -
te le zett sé get.”

(3) Az Ámr. 134.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese tén]
„b) éven túli kö te le zett ség a tárgy évet kö ve tõ év(ek)

elõ irány za ta ter hé re tör té nõ ki fi ze tés re az Áht.
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12/A–12/B.  §-ában és 22–23/A.  §-ában fog lal tak ra fi gye -
lem mel, il let ve a Kor mány ha tá ro za tá ban meg je lölt elõ -
irány za tok mér té ké ig vál lal ha tó.”

65.  §

Az Ámr. 135.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„135.  § (1) A ki adás tel je sí té sé nek és a be vé tel be sze dé -
sé nek el ren de lé se elõtt ok má nyok alap ján – az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ból fi nan szí ro zott ter mé szet be ni el lá tá sok
ese té ben a kü lön jog sza bály sze rint – el len õriz ni, szak ma i -
lag iga zol ni kell azok jo go sult sá gát, összeg sze rû sé gét, a
szer zõ dés, meg ren de lés, meg ál la po dás tel je sí té sét.

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lá sá nak az (1) be kez dés -
ben fog lal tak sze rin ti mód já ról és az azt vég zõ sze mé lyek
ki je lö lé sé rõl a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je – he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány zat ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je – bel sõ sza bály zat ban kö te les ren del kez ni.

(3) A szak mai tel je sí tés iga zo lás alap ján az ér vé nye sí tõ -
nek el len õriz nie kell az összeg sze rû sé get, a fe de zet meg lé -
tét és azt, hogy az elõ írt kö ve tel mé nye ket be tar tot ták-e.

(4) Ér vé nye sí tést a gaz da sá gi szer ve zet ve ze tõ je, il let ve
a jegy zõ ál tal írás ban meg bí zott, leg alább kö zép fo kú is ko -
lai vég zett sé gû és emel lett pénz ügyi-szám vi te li ké pe sí té sû 
dol go zó vé gez het. A he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ese té -
ben az ér vé nye sí tést az ön kor mány za ti hi va tal ez zel meg -
bí zott, az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren -
del ke zõ dol go zó ja vég zi.

(5) Az ér vé nye sí tés nek – az „ér vé nye sít ve” meg je lö lé -
sen kí vül – tar tal maz nia kell a meg ál la pí tott össze get és a
könyv vi te li el szá mo lás ra uta ló fõ köny vi szám la szá mot is.

(6) Az ér vé nye sí tést vég zõ és a szak mai tel je sí tést iga -
zo ló nem le het azo nos sze mély.”

66.  §

(1) Az Ámr. 138/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nem zet gaz da ság szem pont já ból ki emel ke dõ je -
len tõ sé gû, több éves ki adá si kö te le zett sé get je len tõ fej lesz -
té si prog ra mok kö te le zett ség vál la lá sa az Áht.
12/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – fi gye -
lem mel az Áht. 22–23/A.  §-ában fog lal tak ra – a (2)–(5) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint tör tén het.”

(2) Az Ámr. 138/A.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben fog lalt ha tá ro zat nak – az Áht.
12/B.  §-a sze rin ti hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sok te -
kin te té ben kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott el té -
ré sek kel – tar tal maz nia kell:”

(3) Az Ámr. 138/A.  §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Kor mány (2) be kez dés ben em lí tett ha tá ro za tá ban 
fog lalt dön té sét meg ala po zó elõ ter jesz tést – az Áht.
12/B.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – a
tárgy éven túli fi ze té si kö te le zett ség cél ja, il let ve a kö te le -
zett ség vál la lás sal biz to sí tan dó jog vi szony tar tal ma sze rint
ille té kes – kormány-elõ ter jesz tés be nyúj tá sá ra jo go -
sult – szerv vagy sze mély a pénz ügy mi nisz ter rel együt te -
sen nyújt ja be a Kor mány hoz. Az elõ ter jesz tésnek tar tal -
maz nia kell a kö vet ke zõ ket:”

67.  §

Az Ámr. 138/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„138/B.  § (1) Az in téz mé nyi elõ irány zat-fel hasz ná lá si
terv a költ ség ve té si szerv, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za -
tok vár ha tó be vé te le i nek figye lembe véte lével tar tal maz za
a tel je sít he tõ ki adá so kat, be le ért ve a ko ráb bi idõ szak ról át -
hú zó dó fi ze té si kö te le zett sé ge ket.

(2) Az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vet úgy kell el ké szí -
te ni, hogy

a) az meg bíz ha tó alap ja le gyen a kö te le zett ség vál la lá si
jog kör gya kor lá sá nak és a lik vi di tás biz to sí tá sá nak,

b) fe de ze tet nyújt son a rend sze res ki adá sok ra, a fo lya -
ma tos mû kö dés biz to sí tá sá ra.

(3) Az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vet a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nek kell alá ír nia.”

68.  §

Az Ámr. 138/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„138/C.  § A köz pon ti költ ség ve té si szer vek – ide ért ve a
tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is – elõ -
irány za tai és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok vár ha tó ala -
ku lá sá ról a fel ügye le ti szerv a Pénz ügy mi nisz té ri um nak
ada tot szol gál tat az e ren de let 26. szá mú mel lék le te sze rin -
ti tar ta lom mal min den hó nap 8. nap já ig.”

69.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 138/D.  §-sal egé szül ki:

„138/D.  § Az Áht. 12/C.  §-ának (3)–(4) be kez dé se sze -
rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té se elekt ro ni kus úton tör té nik, 
mely nek mód ját a Kincs tár hon lap ján te szi köz zé.”

70.  §

Az Ámr. 140.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:
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„(6) A Kincs tár az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si ter vek és a 
tény le ges fel hasz ná lás alap ján ne gyed éven te ada tot szol -
gál tat a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re.”

71.  §

Az Ámr. 142.  §-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 ja i nak ke ze -
lõ je az ál ta la ke zelt alap költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról,
a mû kö dé si költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, va la mint a tár sa -
da lom biz to sí tás ál tal fo lyó sí tott, nem tár sa da lom biz to sí tá -
si for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok ról – a pénz ügy mi nisz -
ter rel kö zö sen meg ál la pí tott for má ban adat la pon vagy
elekt ro ni kus úton – havi je len tést nyújt be a tárgy hó na pot
kö ve tõ hó nap 25. nap já ig a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hoz, va la mint az
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hoz, az Ál la mi Szám ve võ -
szék hez, a KSH-hoz, a Ma gyar Nem ze ti Bank hoz és a
Kincs tár hoz. Az év elsõ há rom hó nap já ról a havi je len té se -
ket áp ri lis 25-éig kell be nyúj ta ni.”

72.  §

Az Ámr. 143/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„143/A.  § Az MVH az ál ta la ke zelt EM GA-ból, il let ve
EM VA-ból és nem ze ti for rá sok ból fi nan szí ro zott – tá mo -
ga tá sok és in téz ke dé sek pénz for gal mi ada ta i ról – a pénz -
ügy mi nisz ter rel kö zö sen meg ál la pí tott tar ta lom mal – havi
je len tést szol gál tat a Pénz ügy mi nisz té ri um nak a tárgy hó -
na pot kö ve tõ hó nap 25. nap já ig. Az MVH a je len tést egy -
ide jû leg kö te les meg kül de ni a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re is.”

73.  §

(1) Az Ámr. 145.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv, a tár sa da lom biz to sí tás pénz -
ügyi alap jai és az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ke ze lõi, a
köz pon ti és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ke ze lõ je, a va -
gyon ke ze lõ szer ve zet és a be sze dõ szer ve zet a sa ját, il let ve 
más szer ve zet hez ren delt esz kö ze i nek és for rá sa i nak ala -
ku lá sá ról ne gyed éven ként, a fõ köny vi ki vo nat ál lo má nyi
szám lá i nak ada ta i ból, il let ve az azt alá tá masz tó nyil ván -
tar tá sok ból össze ál lí tott mér leg je len tést ké szít az e ren de -
let 12/a.–12/c. szá mú mel lék le tei sze rint. Az idõ kö zi mér -
leg je len tést – a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai és az 
el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok je len té sei ki vé te lé vel – a
tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. nap já ig, a ne gye dik ne -
gyed év re vo nat ko zó an gyors je len tés ként a tárgy ne gye dé -

vet kö ve tõ 40 na pon be lül, az éves je len tést az éves be szá -
mo ló be nyúj tá sá nak ha tár ide jé vel me ge gye zõ en kell a fel -
ügye le ti szerv hez be nyúj ta ni. Az idõ kö zi mér leg je len tést
az APEH-adat szol gál ta tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül
kell el ké szí te ni és meg kül de ni

a) az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ke ze lõ i nek az
alap pal ren del ke zõ szerv,

b) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai ke ze lõ i nek
fel dol go zás ra a Kincs tár

ré szé re. Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok nak és a tár sa da -
lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak a ne gye dik ne gyed év re
vo nat ko zó gyors je len té sét a kö vet ke zõ év már ci us 20-áig
kell a Kincs tár nak meg kül de ni. Ezt a gyors je len tést az
APEH-nak a 113/A.  § d) pont já ban és 114.  § (5) be kez dé -
sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sát meg -
elõ zõ en, a ne gye dik ne gyed év re szá mí tott ér ték vesz tés
nél kül kell össze ál lí ta ni.

(2) A fel ügye le ti szerv a mér leg je len té se ket a tárgy ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 25. nap já ig, il let ve a ne gye dik ne -
gyed év re vo nat ko zó gyors je len tést 5 mun ka na pon be lül,
az éves je len tést az éves be szá mo ló to váb bí tá sá nak ha tár -
ide jé vel me ge gye zõ en jut tat ja el fel dol go zás ra a Kincs tár -
nak, he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese -
té ben az Igaz ga tó ság nak. Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap -
pal ren del ke zõ szerv a mér leg je len tést az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ pon tot kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül jut -
tat ja el fel dol go zás ra a Kincs tár nak.”

(2) Az Ámr. 145.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adat szol gál ta tók az éves el szá mo lá sok ra vo nat -
ko zó an a 12/b) szá mú mel lék le tet a tárgy évet kö ve tõ év jú -
li us 15-éig, az éves kon szo li dált el szá mo lás ra vonatko -
zóan a 12/b) szá mú mel lék le tet a tárgy évet kö ve tõ év no -
vem ber 15-éig jut tat ják el a fel ügye le ti szerv hez. A fel -
ügye le ti szerv a mér leg je len té sek ûr lap ja it ezt köve tõen 5
na pon be lül to váb bít ja fel dol go zás ra a Kincs tár hoz, il let ve 
he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek ese té ben az
Igaz ga tó ság hoz. Az Igaz ga tó ság – a me gyei és a fõ vá ro si
ada tok fel dol go zá sát köve tõen – a me gyei össze sí té se ket 8
mun ka na pon be lül ké szí ti el. Ezt a ha tár idõt az Igaz ga tó -
ság nak a (2) be kez dés ben meg je lölt fel adat el vég zé sé re is
al kal maz nia kell.”

(3) Az Ámr. 145.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A he lyi ön kor mány za tok a 12/c. szá mú mel lék let
sze rin ti adat szol gál ta tás alól men te sül nek.”

(4) Az Ámr. 145.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A Kincs tár a nem zet gaz da sá gi el szá mo lá sok ra vo -
nat ko zó év kö zi mér leg je len tést (12/a–12/b. szá mú mel lék -
le tek) – fi gye lem mel az (1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt
adat szol gál ta tá sok egyes té te le i nek fel hasz ná lá sá ra és be -
épí té sé re – az elsõ ne gyed év re vo nat ko zó an jú ni us 15-éig,
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a má so dik ne gyed év re vo nat ko zó an au gusz tus 15-éig, a
har ma dik ne gyed év re vo nat ko zó an no vem ber 5-éig, a ne -
gye dik ne gyed év re vo nat ko zó an a tárgy évet kö ve tõ év
már ci us 20-áig, a 12/a–12/b. szá mú mel lék le te ket az éves
el szá mo lás ra vo nat ko zó an a tárgy évet kö ve tõ év má jus
31-éig, a 12/c. szá mú mel lék le tet az éves el szá mo lás ra vo -
nat ko zó an a tárgy évet kö ve tõ év au gusz tus 30-áig a Pénz -
ügy mi nisz té ri um hoz nyújt ja be.”

(5) Az Ámr. 145.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az ál lam adós ság és az ál lam ház tar tá si adós ság Áht. 
112.  §-a sze rin ti ne gyed éves nyil vá nos ság ra ho za ta la ér -
de ké ben a Kincs tár az – (1)–(4) be kez dé sek ben fog lalt
adat szol gál ta tá sok alap ján – az e ren de let 12/d. szá mú
mel lék let ben fog lalt ada to kat ál lam ház tar tá si al rend sze -
ren ként el kü lö nít ve meg kül di az ÁKK Zrt.-nek a tárgy -
negyedévet kö ve tõ 75 nap tá ri na pon be lül.

(10) Az ÁKK Zrt. az ál lam adós sá got és az ál lam ház tar -
tá si adós sá got ál lam ház tar tá si al rend sze ren ként és kon szo -
li dál tan, hi tel/köl csön és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték -
pa pír, va la mint a hi tel/köl csön fel vé te lé tõl, il let ve az ér -
ték pa pír ki bo csá tá sá tól szá mít va rö vid (egy év nél nem
hosszabb) és hosszú (egy év nél hosszabb) le já rat sze rin ti
bon tás ban a hon lap ján te szi köz zé a tárgy ne gye dé vet kö -
ve tõ 80 nap tá ri na pon be lül.”

74.  §

Az Ámr. 145/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je kö te les el ké szí te ni a
költ ség ve té si szerv el len õr zé si nyom vo na lát, amely a költ -
ség ve té si szerv ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len -
õr zé si fo lya ma ta i nak szö ve ges vagy táb lá zat ba fog lalt,
vagy fo lya mat áb rák kal szem lél te tett le írá sa, amely tar tal -
maz za kü lö nö sen a fe le lõs sé gi és in for má ci ós szin te ket és
kap cso la to kat, to váb bá irá nyí tá si és el len õr zé si fo lya ma to -
kat, le he tõ vé téve azok nyo mon kö ve té sét és utó la gos el -
len õr zé sét.”

75.  §

Az Ámr. 148.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si szerv, az alap és a köz pon ti és a Fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ke ze lõ je a szám vi tel rõl  szóló
tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott kor mány ren de let -
ben fog lal tak sze rint éves, fél éves be szá mo lót ké szít a
42.  §-ban meg ne ve zett nyom tat vány gar ni tú rák Pénz ügy -
mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott ûr lap ja i nak ki töl té sé vel,
il let ve a ki je lölt szerv ál tal köz re adott szá mí tás tech ni kai
prog ram se gít sé gé vel elekt ro ni kus mó don.”

76.  §

(1) Az Ámr. 149.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ér té ke -
lés alap ján a fel ügye le ti szerv az éves össze fog la ló je len té -
sét (mely tar tal maz za a sa ját szer ve ze té re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tot is) meg kül di a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a
tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-éig.”

(2) Az Ámr. 149.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Amennyi ben a (2) be kez dés c) pont já val érin tett
költ ség ve té si szerv nél év köz ben vál to zás tör té nik a szerv
ve ze tõ je sze mé lyé ben (to váb bá, ha a szerv át ala kul vagy
meg szû nik), a tá vo zó ve ze tõ (át ala ku ló vagy meg szû nõ
szerv ve ze tõ je) kö te les a 23. szá mú mel lék le tet az ad dig el -
telt idõ szak vo nat ko zá sá ban ki töl te ni, és az új ve ze tõ nek
(jog utód nak) át ad ni, aki kö te les azt az éves be szá mo ló hoz
mel lé kel ni sa ját nyi lat ko za tá val együtt.”

77.  §

(1) Az Ámr. 149/A.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv – ide ért ve a fel -
ügye le ti szer vet is – mint va gyon ke ze lõ, il let ve tu laj do no si 
(ala pí tói, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rész vény esi, 
sza va zat el sõbb sé gi) jo gok gya kor ló ja e ren de let 19. szá mú 
mel lék le te sze rin ti adat szol gál ta tá si ûr lap ki töl té se mel lett
ér té kel ni kö te les, hogy”

(2) Az Ámr. 149/A.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lést – az e ren de let
19. szá mú mel lék le te sze rin ti adat szol gál ta tá si ûr lap pal
együtt – jú ni us 15-éig kell meg kül de ni a fel ügye le ti szerv -
nek.

(3) A fel ügye le ti szerv a gaz dál ko dó szer ve zet rõl ké szí -
tett ér té ke lést és adat szol gál ta tást az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szem pon tok nak való meg fe le lés és az adat szol -
gál ta tá si ûr lap szám sza ki tel jeskö rû sé ge szem pont já -
ból – azok va ló di sá gá ra ki nem ter je dõ en – át te kin ti, ér té -
ke li, hi á nyos ság ese tén fel hív ja a költ ség ve té si szer vet
(köz vet len fel ügye le te ese tén a gaz dál ko dó szer ve ze tet) a
hi ány pót lás ra.

(4) A fel ügye le ti szerv az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke -
lést és adat szol gál ta tást sa ját – a gaz dál ko dó szer ve zet
éves te vé keny sé gé nek be mu ta tá sát, az ered mé nyes -
ség-ered mény te len ség oka it, az ezek kel kap cso la tos prob -
lé mák fel tá rá sát tar tal ma zó – ész re vé te le i vel együtt jú ni us
30-ig kö te les meg kül de ni a Pénz ügy mi nisz té ri um nak.
Amennyi ben a va gyon ke ze lõ, il let ve a tu laj do no si jog gya -
kor ló sze mé lye vagy fel ügye le ti szer ve idõ köz ben meg -
vál to zott, a be szá mo lást és az ér té ke lést an nak a költ ség ve -
té si szerv nek kell el ké szí te nie (meg kül de nie), amely a

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13693



tárgy év utol só nap ján va gyon ke ze lõ, tu laj do no si jog gya -
kor ló, il let ve fel ügye le ti szerv volt.”

78.  §

Az Ámr. 151.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kincs tá ri biz tos sal a Kincs tár el nö ke – a fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek el len jegy zé sé -
vel – szer zõ dést köt, és meg bí zó le vél lel lát ja el. A meg bí -
zó le vél nek tar tal maz nia kell”

79.  §

Az Ámr. 152.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A kincs tá ri biz tos ki je lö lé sé vel össze füg gõ va la -
mennyi ki adás ról – a kincs tá ri biz tos kez de mé nye zé sé re
fel bon tott, meg szün te tett, mó do sí tott szer zõ dé sek kel
össze füg gés ben ke let ke zõ, költ ség ve té si szer vet ter he lõ
ki adá so kat ki vé ve – a Kincs tár szám lát ál lít ki a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ré szé re és a fi ze té si ha tár idõ le tel tét
köve tõen jo go sult az érin tett fe je zet fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ját meg ter hel ni.”

80.  §

(1) Az Ámr. 155.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A rend sze re sen is mét lõ dõ adat szol gál ta tás so rán az
(1) be kez dés a)–h) pont ja i ban fog lalt és or szá gos össze sí -
tés re ke rü lõ szám sze rû in for má ci ók el ké szí té sé hez és to -
váb bí tá sá hoz a Pénz ügy mi nisz té ri um vagy a Kincs tár ál tal 
elõ írt nyom tat vá nyo kat, azok ki töl té si út mu ta tó it, a Pénz -
ügy mi nisz té ri um és ki je lölt szer ve ál tal köz re adott szá mí -
tás tech ni kai prog ra mo kat és in for má ció to váb bí tá si mó do -
kat kell al kal maz ni.”

(2) Az Ámr. 155.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Pénz ügy mi nisz té ri um és a Kincs tár ál tal elõ írt
nyom tat vá nyok he lyet te sít he tõk az elekt ro ni kus adat fel -
dol go zó rend sze rek se gít sé gé vel ké szí tett és ki nyom ta tott
for má ban meg je le nõ, azo nos tar tal mú do ku men tu mok kal.
Az adat szol gál ta tó nak gon dos kod nia kell ezen do ku men -
tu mok, il let ve ada to kat elõ ál lí tó és to váb bí tó el já rá sok
meg fe le lõ ar chi vá lá sá ról, ezért a gaz da sá gi, pénz ügyi ve -
ze tõ fe le lõs ség gel tar to zik.”

81.  §

Az Ámr. 157/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„157/B.  § (1) A köz ér de kû adat meg is me ré sé re irá nyu ló 
ké re lem alap ján az ál lam ház tar tá si kör be tar to zó szerv sa -
ját hon lap ján ke resz tül tör té nõ köz zé té tel re, il let ve elekt -
ro ni kus úton tör té nõ adat szol gál ta tá sá ra is – kü lön tör vény 
el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – e ren de let sza bá lyai meg -
fele lõen al kal ma zan dók.

(2) A ké re lem re vá laszt adni az ada tot ke ze lõ szerv jo -
go sult és kö te les. Ha a ké rel met nem az ada tot ke ze lõ
szerv hez (a továb biak ban rö vi den: szerv) nyúj tot ták be,
azt a szerv kö te les ha la dék ta la nul meg kül de ni az ille té kes
szerv hez, a ké rel me zõ ez zel egy ide jû ér te sí té se mel lett.

(3) Ha a ké rel me zõ – jogi sze mély (vagy más szer ve zet)
ké rel me zõ ese tén an nak kép vi se lõ je (a továb biak ban
együtt: ké rel me zõ) – nem tud ja a kért ada tot pon to san
meg je löl ni, a szerv – amennyi ben le het sé ges – kö te les se -
gít sé get nyúj ta ni.

(4) Amennyi ben olyan adat meg is mer te té sé re irá nyul a
ké re lem, me lyet már kü lön tör vény vagy e ren de let sze rin ti 
mó don kö te le zõ en köz zé tet tek, a ké rel me zõt er rõl tá jé koz -
tat ni kell – a fel lel he tõ sé get is ide ért ve. Ez nem men te sí ti a
szer vet az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge alól.

(5) A kért adat ké rel me zõ vel való meg is mer te té sé hez a
szerv nek meg fe le lõ idõt, tár gyi fel té te le ket (szük ség sze -
rint kü lön he lyi sé get) kell biz to sí ta nia. A ké rel me zõ jo go -
sult jegy ze tet ké szí te ni, és az ada tok ról má so la tot kér ni.”

82.  §

(1) Az Ámr. 162.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a be je len tett kö te le zett ség vál la lás ban vál to zás
tör té nik, a költ ség ve té si szerv az e ren de let 15. szá mú, va -
la mint 15/a. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for má -
ban kö te les azt be je len te ni az Igaz ga tó ság ré szé re. A vál to -
zást leg ké sõbb a ki fi ze tést meg elõ zõ 10. na pig be kell je -
len te ni.”

(2) Az Ámr. 162.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés ben hi vat ko zott elõ irány za tok ter -
hé re tör té nõ brut tó 25 mil lió fo rin tot el érõ ki adá sok tel je sí -
té se kor a Kincs tár meg vizs gál ja az elõ ze tes be je len tés
meg lé tét, amennyi ben a költ ség ve té si szerv a be je len tést
el mu lasz tot ta, a Kincs tár a fi ze té si meg bí zás tel je sí té -
sét – a be je len tés pót lá sá ig – meg ta gad ja. Amennyi ben a
ki fi ze tés re a be je len tett idõ pont nál ké sõbb ke rül sor a
Kincs tár az e ren de let 24. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del -
ke zés re ál lá si dí jat szá mol fel.”

83.  §

Az Ámr. 162/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re tör té nõ
ki adá sok tel je sí té se kor – a Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener -
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gia költ sé gek hez elõ irány zat ki vé te lé vel – a Kincs tár meg -
vizs gál ja az elõ ze tes be je len tés meg lé tét, amennyi ben a
fel ügye le ti szerv a be je len tést el mu lasz tot ta, az adott kö te -
le zett ség re vo nat ko zó an a Kincs tár a fi ze té si meg bí zás tel -
je sí té sét – a be je len tés pót lá sá ig – meg ta gad ja. Amennyi -
ben a kö te le zett ség vál la lás sal össz hang ban be nyúj tott elõ -
irány zat-fi nan szí ro zá si terv sze rin ti fe je zet re össze sí tett
ki adá sa el tér a vo nat ko zó idõ szak ban tel je sí tett tény le ges
ki fi ze té sek össze gé tõl a kü lön bö zet re a Kincs tár az e ren -
de let 24. szá mú mel lék le te sze rin ti ren del ke zés re ál lá si dí -
jat szá mol fel.”

84.  §

(1) Az Ámr. 163.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be -
val lá si, kö te le zett sé get – a köz pon to sí tott il let mény szám -
fej tés rend sze ré be tar to zó he lyi ön kor mány za tok, több cé lú 
kis tér sé gi tár su lá sok és fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve -
té si szer vek vo nat ko zá sá ban – az Igaz ga tó ság tel je sí ti, a
tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-ig.”

(2) Az Ámr. 163.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (4) be kez dés sze rin ti be val lást az Art.-ben, ille tõ -
leg a 163/C.  §-ban elõ ír tak sze rint kell el ké szí te ni, és
elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni. Az (5) be kez dés sze rin ti
adó zó nak a be val lást, adat szol gál ta tást Art.-ben elõ ír tak
sze rint kell el ké szí te ni, és elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni.

(7) A Kincs tár az Áht. 63.  § (6) be kez dé se sze rint be -
nyúj tott, nem tel je sült azon na li be sze dé si meg bí zá sok ese -
té ben a két net tó fi nan szí ro zá si kör rõl az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ré szé re min den hó nap
10-éig kü lön-kü lön szol gál tat ada tot a ka mat szá mí tás
alap já ul szol gá ló tény le ges na pok szá má ról.”

85.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 163/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„Adatszolgáltatás a központi költségvetési szervek
személyi juttatásai és járulékai nettó finanszírozásához

163/A.  § (1) A köz pon ti il let mény szám fej tés rend sze ré -
hez nem kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si szer vek (be le -
ért ve a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is) – a 
Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi
Szol gá la tok ki vé te lé vel – sze mé lyi jut ta tá sai és já ru lé kai
net tó fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges in for má ci ók hoz az
e ren de let 28. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon rész le te -
zett mó don kö te le sek ada tot szol gál tat ni az ott meg je lölt
adat tar ta lom mal és ha tár idõ re a fel hasz ná lók ré szé re.

(2) A köz pon ti il let mény szám fej tés rend sze ré hez kap -
cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si szer vek sze mé lyi jut ta tá sai 

és já ru lé kai net tó fi nan szí ro zá sá hoz, ille tõ leg a havi be val -
lás hoz szük sé ges in for má ci ót a köz pon ti il let mény-szám -
fej té si rend szer bõl ren del ke zés re álló ada tok ból a fe je ze ti
il let mény szám fej tõ hely szol gál tat ja.

(3) A köz pon ti il let mény szám fej tés rend sze ré hez nem
csat la ko zó adat szol gál ta tás ra kö te le zett ese tén az elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret nyi tá sát az adat köz lés el mu -
lasz tá sa ese tén a Kincs tár fel füg gesz ti.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti be val lást az Art.-ben, ille tõ -
leg a 163/C.  §-ban elõ ír tak sze rint kell el ké szí te ni, és
elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni. A köz pon ti il let mény szám -
fej tés rend sze ré hez nem kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té -
si szer vek (be le ért ve a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer ve ket is) ese tén a be val lást és adat szol gál ta tást az
Art.-ben elõ ír tak sze rint kell el ké szí te ni és elekt ro ni kus
úton be nyúj ta ni.”

86.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 163/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„Adatszolgáltatás a biztosított foglalkoztatottakról

163/B.  § (1) A he lyi ön kor mány za tok net tó fi nan szí ro -
zá sa ha tá lya alá tar to zó a köz pon to sí tott il let mény szám fej -
tés rend sze rét igény lõ he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis -
tér sé gi tár su lás és a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si
szerv ese tén az Igaz ga tó ság tel je sí ti a biz to sí tot tak be je -
len té sét a (3)–(7) be kez dés ben elõ írt adat szol gál ta tás alap -
ján.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mun kál ta tó és ki fi ze tõ a
biz to sí tás kez de té re, szü ne te lé sé re és meg szû né sé re vo nat -
ko zó ada to kat a Kincs tár ál tal ren del ke zés re bo csá tott
prog ram mal, elekt ro ni kus úton, il let ve ezen le he tõ sé gek
hi á nyá ban az erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon
je len ti az Igaz ga tó ság felé. Sa ját prog ram al kal ma zá sa ese -
tén az adat szol gál ta tást a Kincs tár ál tal meg adott adat szer -
ke zet ben kell tel je sí te ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adat be je len tõ az elekt ro ni -
kus adat szol gál ta tás mel lék le te ként fax út ján alá írás sal és
pe csét tel el lá tott össze vont kí sé rõ jegy zé ket küld az ál ta la
be je len tett ada tok ról.

(4) Az Igaz ga tó ság felé az adat szol gál ta tást

a) a biz to sí tás kez de té re vo nat ko zó an a biz to sí tá si jog -
vi szony elsõ nap ját meg elõ zõ en,

b) a jog vi szony meg szû nést, a szü ne te lés kez de tét és
be fe je zé sét, a biz to sí tás meg szû né sét köve tõen fo lyó sí tott
el lá tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját a meg szû nés, a kez -
dés, il let ve a be fe je zés nap ján, to váb bá

c) ha a biz to sí tás el bí rá lá sá ra utó lag ke rül sor, a meg ál -
la pí tás nap ján

kell tel je sí te ni.

(5) Ha a be je len tett biz to sí tá si jog vi szony ban vál to zás
kö vet ke zik be, vagy a jog vi szony nem jön lét re, ak kor az
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adat vál to zás ra, il let ve tör lés re vo nat ko zó adat köz lést a tu -
do más ra ju tás nap ján kell tel je sí te ni.

(6) Az adat szol gál ta tás hi bás, hi á nyos vagy ké se del mes
tel je sí té sé vel járó jog kö vet kez mé nyek a mun kál ta tót, ki fi -
ze tõt ter he lik. Ez zel össze füg gés ben az adat szol gál ta tó
meg té rí ti a Kincs tár nak azt az össze get, ame lyet az adó ha -
tó ság mu lasz tá si bír ság ként ki sza bott, és a Kincs tár azt
meg fi zet te.

(7) Az Art. 16.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je -
len tést az Art. 16.  § (7) be kez dés ha tá lya alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek az Art. 16.  § (4) be kez dés a)–b) pont já -
ban elõ írt ha tár idõ re tel je sí tik az el sõ fo kú ál la mi adó ha tó -
ság nak.”

87.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 163/C.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„A központi illetményszámfejtés rendszerébe tartozó
költségvetési szerveknek az adózás rendjérõl  szóló

tör vény ben meghatározott bevallása és adatszolgáltatása

163/C.  § (1) Az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott be val lá si kö te le zett sé get a kincs tá ri kör be, ille tõ leg a
he lyi ön kor mány za tok net tó fi nan szí ro zá sa ha tá lya alá tar -
to zó, a köz pon ti il let mény szám fej tés rend sze rét al kal ma zó 
költ ség ve té si szer vek ese tén – a tárgy hó na pot kö ve tõ hó -
nap 20-ig – a Kincs tár tel je sí ti. A kincs tá ri kör be tar to zó
költ ség ve té si szer vek be val lá sát elsõ al ka lom mal a 2007.
már ci us hó nap ra el szá molt kö te le zett sé gek rõl áp ri lis 20-ig 
nyújt ja be a Kincs tár. A 2007. ja nu ár, feb ru ár, már ci us
20-ig ese dé kes be val lá so kat a kincs tá ri kör be tar to zó költ -
ség ve té si szer vek tel je sí tik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ ség ve té si
szer vek ese tén az Art. 52.  § (7) be kez dé sé ben elõ írt adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé get az e be kez dés ben meg ha tá ro -
zott szer vek kel, il let ve az APEH-hal tör tént meg ál la po dás
alap ján a Kincs tár tel je sí ti.”

88.  §

Az Ámr. 165.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügy mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te szi köz zé]

„a) a 155.  § (1) be kez dés a)–h) pont ja i ban fog lal tak
alap ján az e ren de let ben el ren delt adat- és in for má ció szol -
gál ta tá sok elõ írt tar tal mát, nyom tat vá nya it, azok ki töl té si
út mu ta tó it, a Pénz ügy mi nisz té ri um és ki je lölt szer ve, va la -
mint a Kincs tár ál tal köz re adott szá mí tás tech ni kai prog -
ramok köz re adá sá nak és az in for má ció to váb bí tá sá nak
mód ját;”

„d) a költ ség ve té si ter ve zés és be szá mo lás szem pont ja it, 
szö ve ges in do ko lá sá nak te ma ti ká ját; a költ ség ve té si elõ -
irány za tok mó do sí tá sá nak nyil ván tar tá si rend jét.”

89.  §

Az Ámr. 2. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ ûr lap jai
e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul nak. Az
Ámr. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te, 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú
mel lék le te, 6/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te, 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te, 8/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 6. szá mú mel lék le te, 8/b. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 7. szá mú mel lék le te, 9. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 8. szá mú mel lék le te, 10/a. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 9. szá mú mel lék le te, 10/b. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 10. szá mú mel lék le te, 11. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 11. szá mú mel lék le te,
12/a–d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 12. szá mú
mel lék le te, 14. szá mú mel lék le té nek ki töl té si út mu ta tó ja
he lyé be e ren de let 13. szá mú mel lék le te, 15. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té si út mu ta tó ja he lyé be e ren de let 14. szá mú
mel lék le te, 16. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
15. szá mú mel lék le te, 19. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 16. szá mú mel lék le te lép. Az Ámr. 22. szá mú mel lék -
le te e ren de let 17. szá mú mel lék le te sze rint egé szül ki. Az
Ámr. 23. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 18. szá mú
mel lék le te, 24. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
19. szá mú mel lék le te, 26. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 20. szá mú mel lék le te lép. Az Ámr. e ren de let 21. szá -
mú mel lék le te sze rin ti 27. szá mú mel lék let tel és 22. szá mú
mel lék le te sze rin ti 28. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

90.  §

(1) Ez a ren de let a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel 
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az Ámr. 109.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be
2007. áp ri lis 1-jén a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A központi költségvetési szervek felügyeleti szerve
és költségvetési szerveik finanszírozási és befizetési

kötelezettségeinek teljesítési rendje

109.  § (1) A Kincs tár a köz pon ti költ ség ve té si szerv
(be le ért ve a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vet
is) ki adá si és be vé te li elõ irány za tá nak kü lön bö ze te -
ként – ide nem ért ve a sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó -
kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tát – az (5)–(10) be kez -
dés ben fog lalt el té ré sek kel havi idõ ará nyos költ ség ve té -
si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tet (a továb biak ban: ke -
ret) nyit. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Pol gá ri Nem -
zet biz ton sá gi Szol gá la tok ese té ben a tel jes ki adá si és
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be vé te li elõ irány zat kü lön bö ze te ként kell meg ál la pí ta ni 
a ke re tet. A Kincs tár a ke re tet au to ma ti ku san ál la pít ja
meg és utal ja át a fe je ze ti el osz tá si szám lá kon ke resz tül
a kincs tá ri kör be tar to zó ügy fe lek elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá já ra.

(2) A sze mé lyi jut ta tá so kat ter he lõ, az ál lam ház tar tás al -
rend sze re it meg il le tõ kö te le zett sé gek kel csök ken tett sze -
mé lyi jut ta tá sok ki fi ze té sé hez a Kincs tár az idõ ará nyos
sze mé lyi jut ta tás tá mo ga tás ará nyos ré sze 60%-ának meg -
fe le lõ ke re tet nyit. A Kincs tár el nö ke e mér ték tõl a fel -
ügye le ti szerv kez de mé nye zé sé re el tér het.

(3) Az Áht. 102.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti köz ter -
hek és a ma gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jak be fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té sé hez a Kincs tár e ren de let 28. szá mú
mel lék le te alap ján tá mo ga tás ará nyos ke re tet nyit, és ez zel
egy ide jû leg a be fi ze té si kö te le zett sé ge ket a költ ség ve té si
szer vek – be le ért ve a tel jes egé szé ben be vé tel bõl gaz dál -
ko dó szer ve ket is – elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá -
já nak meg ter he lé sé vel tel je sí ti.

(4) Amennyi ben a be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
re vissza tar tott tá mo ga tá si ke ret nem biz to sít ja a köz ter hek 
tá mo ga tás sal fe de zett for rá sát, a be fi ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé nél a Kincs tár fi gyel men kí vül hagy ja az ará nyo -
sí tást. Amennyi ben a kincs tá ri költ ség ve tés sel nem ren del -
ke zõ költ ség ve té si szerv elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
szám lá ján nem áll ren del ke zés re ele gen dõ lik vid fe de zet, a 
Kincs tár jo go sult az el sõd le ges el szá mo lást vég zõ költ ség -
ve té si szerv elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ját meg -
ter hel ni.

Lik vid fe de zet hi á nyá ban a be fi ze té si kö te le zett sé get a
Kincs tár mind ad dig nem tel je sí ti, míg az ügy fél szám lá ja a
be fi ze té si kö te le zett ség össze gé vel nem ter hel he tõ.

(5) Ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv nek a 161.  §-ban
fog lal tak sze rin ti tar to zás ál lo mány ról be nyúj tott adat szol -
gál ta tá sa alap ján az ál lam mal vagy a tár sa da lom biz to sí tás
pénz ügyi alap ja i val szem ben tar to zá sa van, a Kincs tár az
idõ ará nyos elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret meg nyi tá sát
meg elõ zõ en, a tar to zás össze gét, leg fel jebb azon ban a
meg nyi tan dó havi elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
50%-át – a köz tar to zás zá rolt fe de ze ti szám lán tör té nõ el -
kü lö ní tés sel – zá rol ja.

(6) Az APEH havi rend sze res ség gel tá jé koz tat ja a
Kincs tárt a kincs tá ri költ ség ve tés sel ren del ke zõ szer vek
tar to zás ál lo má nyá ról. Amennyi ben a fe lül vizs gá lat meg -
ál la pí tot ta, hogy a köz pon ti költ ség ve té si szerv tar to zás ál -
lo má nya ma ga sabb az ál ta la be je len tett összeg nél, a
Kincs tár jo go sult to váb bi elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
zá ro lá sá ra az Áht. 102.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér ték figye lembe véte lével.

(7) A zá rolt ke ret fel sza ba dít ha tó, ha
a) a köz pon ti költ ség ve té si szerv a tar to zás ál lo mányt

csök ken tõ át uta lá si meg bí zást nyújt be a Kincs tár hoz,

b) a köz pon ti költ ség ve té si szerv a Kincs tár ré szé re
iga zol ja, hogy a tar to zás ál lo mány már nem áll fenn, vagy

an nak át üte me zé sé re a be vé tel be sze dõ jo go sult szer ve zet -
tel meg ál la po dás tör tént,

c) az APEH azon na li be sze dé si meg bí zás sal él a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv vel szem ben. Eb ben az eset ben is
a köz pon ti költ ség ve té si szerv nek kell kez de mé nyez nie a
ke ret meg nyi tá sát.

(8) A Kincs tár a fel ügye le ti szerv adat szol gál ta tá sa
alap ján au to ma ti ku san ke re tet nyit a 13. havi il let mény
(mun ka bér, tá vol lé ti díj) köz ter hek kel csök ken tett össze -
gé re.

(9) Ha a fel ügye le ti szerv az au to ma ti ku san meg ál la -
pí tott ke re ten kor rek ci ót kí ván vég re haj ta ni költ ség ve -
té si szer vei kö zött, azt a Kincs tár el nö ke ál tal tárgy év re
ki adott nap tá ri rend ben meg ha tá ro zott idõ pont ban köz li
a Kincs tár ral. Kor rek ci ót csak a ked vez mé nye zett költ -
ség ve té si szerv (1) be kez dés sze rint szá mí tott éves ke re -
té nek 8%-át, de az idõ ará nyo san még ese dé kes elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret össze gét meg nem ha la dó mér -
ték ben és leg fel jebb 3 havi vissza pót lás mel lett le het
kez de mé nyez ni. A fel ügye le ti szerv kor rek ci ót min den
hó nap ban fe je ze ti szin ten csak 0 egyen leg gel hajt hat
vég re.

(10) Az idõ ará nyos havi üte me zés tõl a (9) be kez dés -
ben fog lal ta kat meg ha la dó el té rést (elõ re ho zást) fe je zet
össze sen ben a Kincs tár en ge dé lyez het. A mun ka vál la ló -
kat és mun ka adó kat ter he lõ köz ter hek re ke ret-elõ re ho -
zás nem kez de mé nyez he tõ. A köz ter hek kel csök ken tett
sze mé lyi jut ta tá sok hoz kap cso ló dó ke ret-elõ re ho zá si
ké rel me ket el kü lö ní tet ten kell be nyúj ta ni. Az elõ re ho -
zás idõ ará nyos vissza pót lás mel lett tör té nik, ki vé ve, ha
a Kincs tár a ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján – a fe je -
zet ké rel mét is figye lembe véve – et tõl el té rõ mó don
ren del ke zik.

(11) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül a nem
fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó, a fe je zet hez vagy
más fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv ré szé re elõ -
irány zat-mó do sí tás sal át adott elõ irány za tok fi nan szí ro -
zá sa a mó do sí tást köve tõen az (1)–(4) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint tör té nik. A Kor mány ha tá ro za tá ban meg je -
lölt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese tén a fel ügye le ti
szerv ren del ke zé se sze rin ti üte me zés ben tör té nik az elõ -
irány za tok fi nan szí ro zá sa. A fi nan szí ro zás hoz be kell
nyúj ta ni a Kincs tár ré szé re a pénz ügy mi nisz ter ren de le -
té ben elõ írt ok mányt.”

(3) Az Ámr. e ren de let 85.  §-ával meg ál la pí tott
163/A.  §-a és azt meg elõ zõ cím 2007. áp ri lis 1-jén lép ha -
tály ba.

(4) 2007. áp ri lis 1-jén az Ámr. 99.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben és 107.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „109.  § (2) be kez -
dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „109.  § (5) be kez dé sé ben”
szö veg rész lép.

(5) Az e ren de let 82. és 83.  §-ával meg ál la pí tott, az
Ámr. 162.  §-a (5) be kez dé sé nek és 162/A.  §-a (5) be kez dé -
sé nek má so dik mon da ta, va la mint az Ámr. 24. szá mú mel -
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lék le té nek 3. pont já ban sze rep lõ, ren del ke zé si ál lá si díj ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
53.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és (5) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be az „és (4) be kez dé sé ben” szö veg rész,
92.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „87.  § (8) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be a „87.  § (9) be kez dé sé ben” szö veg -
rész, 115.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „114.  § (9) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „114.  § (10) be kez dé sé ben”
szö veg rész lép.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr.
79.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 163.  §-ának (1) és (5) be kez -
dé sé ben, 169.  §-ában, va la mint 170.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben „az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény”
szö veg rész he lyé be „az Art.” szö veg rész lép.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ámr. a
43.  § (4) be kez dé sé ben a „Kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá -
hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a
„Kincs tár te rü le ti szer vé hez (a továbbiak ban: Igaz ga tó -
ság)” szö veg rész lép.

(9) Az e ren de let 31.  §-ával meg ál la pí tott, az Ámr.
63/B.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat a 2007.
már ci us 1. után meg kö tött szer zõ dé sek bõl szár ma zó be vé -
te lek te kin te té ben kell elõ ször al kal maz ni.

(10) Az ön kor mány zat az il le ték hi va tal il le ték be sze dé si
szám lá ján 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló ál la pot sze rin ti
be vé telt a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze -
rint utal ja. Az uta lás sal egy ide jû leg a fel nem osz tott – füg -
gõ/át fu tó – be vé telt az ál la mi adó ha tó ság ál tal meg adott
szám lá ra kell utal ni.

(11) A köz pon to sí tott il let mény szám fej tés rõl  szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. ren de let 2.  §-a ha tá lya alá tar to -
zó szer vek 2006. év rõl 2007. ja nu ár 31-ig az Art. 31.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal elekt ro -
ni kus úton havi bon tás ban be val lást tel je sí te nek az ál la mi
adó ha tó ság ré szé re. A 2006. évre vo nat ko zó össze sí tett
adat szol gál ta tást – az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt ha -
von kén ti elekt ro ni kus adat szol gál ta tás he lyett – elekt ro ni -
kus úton már ci us 31-ig tel je sí tik.

(12) Az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás sze mé lyi jö ve de -
lem adó tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lõ
ma gán sze mély adó ját – ha ön adó zás sal nem kí ván ja meg -
ál la pí ta ni – a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek ál -
la pít ják meg a 2006-os adó év vo nat ko zá sá ban.

(13) Az e ren de let 48.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott, az Ámr. 91.  § (4) be kez dé sé nek és az e ren de let
48.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, az Ámr. 91.  §-a
(5) be kez dés a) és c) pont ja i nak ren del ke zé se it a köz pon ti
prog ra mok non pro fit ked vez mé nye zett jei és az EQUAL
prog ram nonpro fit ked vez mé nye zett jei ese té ben az e ren -
de let hatályba lépése után meg kö ten dõ tá mo ga tá si szer zõ -
dé sek re kell al kal maz ni.

(14) Azon, a Struk tu rá lis Ala pok ter hé re az NFT I. ke re -
té ben in dí tott prog ra mok ese té ben, ahol a jog elõd szer ve -
ze tek ön ál ló an – az Ámr. 99.  §-ának (16) be kez dé sé ben
fog lal tak kal össz hang ban – cél el szá mo lá si szám lá val ren -
del kez tek, a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv – szer ve zet -
ala kí tá si dön té sek kel össze füg gés ben, a pénz ügy mi nisz ter
en ge dé lyé vel – jo go sult a prog ra mok idõ tar ta má ra a jog -
utód szer ve ze tek nél a jog elõd szer ve ze tek ál tal ve ze tett
szá mú cél el szá mo lá si szám lát nyit tat ni.

(15) A Kincs tár a fel adat fi nan szí roz ási ok má nyo kat
(Alap ok mány és En ge dély ok irat), va la mint a kö te le zett -
ség vál la lá sok be je len té sé re szol gá ló szer zõ dés-be je len té -
se ket 2008. ja nu ár 1-jé tõl elekt ro ni kus úton is fo gad ja.

(16) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás al cí men és a
mi nisz té ri u mok igaz ga tá sa cí me ken meg ter ve zett ju ta lom
elõ irány za ta csak a Kor mány en ge dé lyé vel hasz nál ha tó
fel.

(17) Az Ámr. 145.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott idõ kö zi mér leg je len tés ne gye dik ne gyed évi gyors je -
len té sét al kal maz ni kell a 2006. évi ne gye dik ne gyed évi
ada tok ra is.

(18) Az Ámr. 145/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti el -
len õr zé si nyom vo nal ké szí té si kö te le zett sé get 2007. már -
ci us 31-ig kell tel je sí te ni.

91.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az Ámr. 2.  §-ának 72. pont ja, 54.  §-a (3) be kez dé -
sé nek d) pont ja, 2.  §-a 57. pont já nak b) al pont ja,
63/B.  §-ának (5) és (8) be kez dé se, 73.  §-ának (2) be kez -
dé se, 77.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja, 84.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja, 93/C.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,
99.  §-a (16) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 103.  §-a
(8) be kez dé sé nek d)–e) pont ja, 109.  §-ának
(10)–(13) be kez dé se, 127/A.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, 
138/A.  §-ának (7) be kez dé se, 145.  §-ának (7) be kez dé -
se, 25. szá mú mel lék le te,

b) az Ámr. 2.  § 39. pont já ban a „ne vé ben el já ró te rü le ti -
leg illeté kes Igaz ga tó ság” szö veg rész,

c) a köz pon ti költ ség ve tés Hon vé del mi Mi nisz té ri um
fe je ze té hez tar to zó költ ség ve té si szer vek be vé te lei tel je sí -
té sé nek, ke ze lé sé nek és be fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló
12/2000. (II. 8.) Korm. ren de let.

(2) Az Ámr. 168.  §-ának má so dik mon da ta 2008. ja nu ár
1-jé tõl ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter
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1. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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 A fejezet megnevezése, székhelye:  A felügyeleti szerv:

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

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

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

számjel

PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

       

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

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

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

..............évi

A) INTÉZMÉNYI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,     .......... év  .............................................. hó  ............. nap

....................................................................................... ..........................................................................
a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je

Készítette, illetve felvilágosítást nyújt: A felügyeleti szerv részér l ellen rizte:

.........................................................................(név) .............................................................................(név)

....................................................................(telefon) .......................................................................(telefon)
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TARTALOMJEGYZÉK AZ „A” RLAPGARNITÚRÁHOZ

rlapok Jelzés
száma megnevezése

02

03

04

05

06

06R

07

08

09

10

10R

21

21R

22

22R

34

35

36

37

98

Az „R” bet vel megjelölt rlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

Feladatmutatók állománya

Bevételek tevékenységenként (2 lap)

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok el irányzata és teljesítése
(2 lap)

Támogatás, támogatásérték  kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése (2 lap)

Központi költségvetési jelentés (3 lap)

M ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése (3 lap)

Támogatások, támogatásérték  bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

M ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)
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 A megye megnevezése, székhelye:

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

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

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

számjel

PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat

       

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

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

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

..............évi

B) ÖNKORMÁNYZATI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,     .......... év .............................................. hó ......... nap

....................................................................................... .........................................................................
a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.........................................................................(név)

....................................................................(telefon)
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TARTALOMJEGYZÉK A „B” RLAPGARNITÚRÁHOZ

rlapok Jelzés
száma megnevezése

02

03

04

05

06

06R

07

08

09

10

10R

12

16

17

21

21R

22

22R

25

26

34

35

36

37

43

54

80

Az „R” bet vel megjelölt rlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (2 lap)

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként (2 lap)

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

Bevételek tevékenységenként (2 lap)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Feladatmutatók állománya

A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007–2008–2009. évi
alakulását külön bemutató mérleg (2 lap)

M ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése 
tevékenységenként (3 lap)

M ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatás, támogatásérték  kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése (2 lap)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok el irányzata és teljesítése
(2 lap)

Támogatások, támogatásérték  bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet  Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels  határa (2 lap)

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése (3 lap)

Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (2 lap)

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása (2 lap)
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 A megye megnevezése, székhelye:  A felügyeleti szerv:

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

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

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

számjel

PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat

       

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

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

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

..............évi

C) ÖNKORMÁNYZATI  INTÉZMÉNYI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,     .......... év .............................................. hó ......... nap

....................................................................................... ..........................................................................
a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: A felügyeleti szerv részér l ellen rizte:

.........................................................................(név) .............................................................................(név)

....................................................................(telefon) .......................................................................(telefon)
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TARTALOMJEGYZÉK A „C” RLAPGARNITÚRÁHOZ

rlapok Jelzés
száma megnevezése

02

03

04

05

06

06R

07

08

09

10

10R

21

21R

22

22R

34

35

36

37

80

Az „R” bet vel megjelölt rlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Feladatmutatók állománya

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Támogatás, támogatásérték  kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése (2 lap)

M ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)

M ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

Bevételek tevékenységenként (2 lap)

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok el irányzata és teljesítése
(2 lap)

Támogatások, támogatásérték  bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése (3 lap)

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)
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 A megye megnevezése, székhelye:

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

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

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

számjel

PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat

       

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

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

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

..............évi

I) TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,     .......... év .............................................. hó ........ nap

....................................................................................... .........................................................................
a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.........................................................................(név)

....................................................................(telefon)
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TARTALOMJEGYZÉK AZ „I” RLAPGARNITÚRÁHOZ

rlapok Jelzés
száma megnevezése

02

03

04

05

06

06R

07

08

09

10

10R

11

21

21R

22

22R

34

35

36

37

54

80

Az „R” bet vel megjelölt rlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

Bevételek tevékenységenként (2 lap)

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (2 lap)

M ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)

M ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Feladatmutatók állománya

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése (3 lap)

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatás, támogatásérték  kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése (2 lap)

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok el irányzata és teljesítése
(2 lap)

Támogatások, támogatásérték  bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése (2 lap)

Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése
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lapszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

0 6 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/m

egye
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (17+…+21)

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (23+24)

Belföldi hitelek törlesztése (22+25)

Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)

Pénzforgalom nélküli kiadások (11+12+13+14+15)

Hiteltörlesztés más kormányoknak

Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

M ködési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

cím/alcím település-
típus

Tervezett maradvány, eredmény

Céltartalékok

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Fejezeti egyensúlyi tartalék

M ködési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)

M ködési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)

M ködési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (03+06+09)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

25

26

19

20

21

23

22

31

32

33

34

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Teljesítés

30

Kockázati tartalék 14

24

29

28

27
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lapszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

0 6 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/m

egye
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

cím/alcím település-
típus

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Teljesítés

Központi költségvetési szervt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Fejezeti kezelés  el irányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Finanszírozási kiadás összesen (31+37)

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelez nek

Külföldi finanszírozás kiadásai (32+…+36)

Függ , átfutó, kiegyenlít  kiadások (65+...+67)

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 
m ködési kiadás

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás összesen (39+…+44)

Központi költségvetési szervt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Fejezeti kezelés  el irányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Függ  kiadások

Non-profit szervezetekt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Külföldt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Kiegyenlít  kiadások

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 
felhalmozási kiadás

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 
(45+52)

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás

Külföldt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Átfutó kiadások

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (59+...+62)

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 
(58+63)

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás összesen (54+...+57)

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

Non-profit szervezetekt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

68

63

64

65

66

57

58

67

59

60

61

62
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szerv megnevezése

0 7 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat ürlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szá
m

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5 6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

19

Egyéb államháztartáson kívülr l származó kamat, árfolyamnyereség

Felügyeleti jelleg  tevékenység díja

Bírság bevétele

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (01+02+03)

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Egyéb sajátos bevétel

Bérleti és lízingdíj bevételek

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülr l

31

M ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

M ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l

M ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l

29

22

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

Igazgatási szolgáltatási díj

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(04+14+19+23+30)

23

Államháztartáson kívülr l származó befektetett pénzügyi eszközök
kamata, árfolyamnyereség

20

21

14

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

M ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

M ködési bevételek
el irányzata és teljesítése

Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

Kamatbevételek államháztartáson belülr l

M ködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Szolgáltatások ellenértéke

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

Teljesítés
Teljesítésb l
háztartások
befizetése

M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
(24+…+29)

24

25

26

27

28

30
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Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek
el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

0 8 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Immateriális javak értékesítése 01

Ingatlanok értékesítése (term föld kivételével) 02

Term föld értékesítése 03

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 04

Járm vek értékesítése 05

Tenyészállatok értékesítése 06

Egyéb felhalmozási bevételek 07

Állami készletek, tartalékok értékesítése 08

09

Osztalék- és hozambevétel 10

11

Kárpótlási jegyek értékesítése 12

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 13

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 14

Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14) 15

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldr l

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek (09+15+21)

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Teljesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

22

Tartós tulajdonú részesedést jelent  befektetések, részvények,
részesedések értékesítése

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
(16+17+18+19+20)

16

17

18

19

20

21
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

1 0 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat

rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Teljesítés

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülr l

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
belülr l

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 
belülr l

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l
(01+02)

03

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 
belülr l

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l
(07+08)

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
kívülr l

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
belülr l

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l
(04+05)

27

28

29

23

24

25

26

19

20

21

22

15

16

17

18

11

12

13

14

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 
(03+06+09)

01

02

07

08

09

04

05

06

10

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)

Belföldi hitelm veletek bevételei (24+28)

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

Hitelfelvétel államháztartáson belülr l (21+22)

Belföldi hitelek felvétele (20+23)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

El z  évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Pénzforgalom nélküli bevételek (11+12+13)

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetést l

Hitelfelvétel más alaptól

Hitelfelvétel államháztartáson kívülr l (15+…+19)
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

1 0 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat

rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

TeljesítésM e g n e v e z é s
Sor-
szám

51

52

49

50

43

44

45

46

39

40

41

42

35

36

37

38

31

32

33

34

30

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel háztartásoktól 53

47

48

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 
társadalombiztosítási alaptól

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülr l
összesen (43+50)

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel vállalkozásoktól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi 
társulástól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen 
(44+45+46+47+48+49)

Külföldi finanszírozás bevételei  (30+…+34)

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetekt l

Hitelfelvétel kormányoktól

Hitelfelvétel külföldi pénzintézett l

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelez t l

Finanszírozási bevételek összesen (29+35)

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel összesen 
(37+38+39+40+41+42)

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel központi 
költségvetési szervt l

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel fejezeti kezelés
el irányzattól

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel társadalombiztosítási 
alaptól

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi 
költségvetési szervt l

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelés
el irányzattól

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel többcélú kistérségi 
társulástól
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése

szerv megnevezése

1 0 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat

rlap év id szak

Ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

TeljesítésM e g n e v e z é s
Sor-
szám

55

56

57

58

65

66

59

60

61

62

63

64

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen 
(57+58+59+60)

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kív lr l
összesen (56+61)

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit 
szervezetekt l

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldr l

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel non-profit 
szervezetekt l

67Összesen (10+14+36+51+62+66)

54

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel összesen 
(52+53+54+55)

Függ , átfutó, kiegyenlít  bevételek (63+64+65)

Függ  bevételek

Átfutó bevételek

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel külföldr l

Kiegyenlít  bevételek
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lapszám

1 2 5 3 1 1 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

szerv megnevezése

szakágazat rlap év

Teljesítés

01

02

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

06

Normatív hozzájárulások 07

03

05

04

08

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való 
felkészülés támogatása

09

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 13

Pedagógiai szakszolgálat

Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (09+10)

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

10

11

12

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 14

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 15

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 
támogatása

16

A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak 
támogatása

17

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 
támogatása

18

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása 19

A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása 20

Többcélú kistérségi társulások  támogatása (13+…+20) 21

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen  (11+12+21) 22

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 23

A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkóztatásának támogatása 24

Egyéb központi támogatások 25

Kistérségi társulás bevételei összesen  (06+07+08+22+23+24+25) 26

Központosított el irányzatok

Egyéb sajátos bevételek

Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel

Vagyoni érték  jog értékesítéséb l származó bevétel

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

Vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó bevétel

Sajátos bevételek összesen (01+…+05)
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Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

szerv megnevezése

1 2 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat
1 2 3 4 5

01

02

03

Id skorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. 04

05

06

07

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. §  b) pont 08

Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. §  (1) és (4) bek. (normatív) 09

Ápolási díj Szt. 43/B. §  (helyi megállapítás) 10

Átmeneti segély Szt. 45. § 11

Temetési segély Szt. 46. § 12

13

14

15

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) 16

17

18

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. a) pont 19

20

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. b) pont 21

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont 22

Köztemetés Szt. 48. § 23

Közgyógyellátás Szt. 49. § 24

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 
Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont

Lakásfenntartási támogatás 
Szt. 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)

Rászorultságtól függ  pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások
 összesen (01+...+17)

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k pénzbeli támogatása 
(Gyvt. 20/A. §) 

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
 Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont

Rendszeres szociális segély keres  tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek. 

Adósságkezelési szolgáltatásban részesül knek kifizetett lakásfenntartási 
támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)

Kiegészít  gyermekvédelmi támogatás és a kiegészít  gyermekvédelmi támogatás 
pótléka  (Gyvt. 20/B. §)

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 148. § (5) bek.,
Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek.]

25

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 19. §) 

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér  készülék 
biztosítása [Szt. 55/A. § (3) bek.]
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Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

szerv megnevezése

1 2 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat
1 2 3 4 5

Étkeztetés (Szt. 62. §) 26

Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+...+28)

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54. §

29

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen (18+29+30)

30

31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § [Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.] 28

27
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lapszám

szerv megnevezése

1 6 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Illetékek 01

Építményadó 02

Telekadó 03

Vállalkozók kommunális adója 04

Magánszemélyek kommunális adója 05

Idegenforgalmi adó tartózkodás után 06

Idegenforgalmi adó épület után 07

Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után 08

09

Helyi adók összesen (02+...+09) 10

Pótlékok, bírságok 11

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 12

Jövedelemkülönbség mérséklése  (+,–)                                                          13

Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része                  14

Gépjárm adó 15

16

Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó 17

Átengedett egyéb központi adók 18

Átengedett központi adók (12+...+18) 19

Környezetvédelmi bírság 20

Természetvédelmi bírság 21

M emlékvédelmi bírság 22

Építésügyi bírság 23

Talajterhelési díj 24

Egyéb sajátos bevételek 25

26

Önkormányzati lakások értékesítése 27

Önkormányzati lakótelek értékesítés 28

Privatizációból származó bevétel 29

Vállalatértékesítésb l származó bevétel 30

Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel 31

Egyéb vagyoni érték  jog értékesítéséb l származó bevétel 32

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szakágazat rlap év

Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után 
(napi átalány)

Luxusadó

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei
(01+10+11+19+....+25)

Teljesítésb l
háztartások befizetése

6

Teljesítés
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lapszám

szerv megnevezése

1 6 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Eredeti Módosított

el irányzat
1 2 3 4 5

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szakágazat rlap év

Teljesítésb l
háztartások befizetése

6

Teljesítés

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 33

34

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei (27+...+34) 35

– feladatmutatóhoz kötött 37

Normatív hozzájárulások (36+37) 38

Központosított el irányzatok  39

40

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi

önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes

kamattámogatására, az adósságrendezés alatt m ködési célra

igényelhet  támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

M ködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 42

 (40+..+42)

Helyi önkormányzatok színházi támogatása 44

Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 45

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46) 47

Címzett támogatás 48

Céltámogatás 49

50

Vis maior tartalék 51

Egyéb központi támogatás __________

55

Kiegészít  támogatás egyes szociális feladatokhoz

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok 
támogatása

36

41

43

46

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó bevétel

Normatív hozzájárulás
– lakosságszámhoz kötött

A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló
kiegészít  támogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak
 támogatása

Önkormányzat költségvetési támogatása
(38+39+43+44+47+...+54)

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása 52

A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkóztatásának támogatása 53

54

__________
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lapszám

Kiadások tevékenységenként

szerv megnevezése

2 1 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/megye cím/alcím/     

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Kiadások megnevezése

S
o
rs

zá
m

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 
04/20

Támogatásérték  m ködési kiadás 04/04+…+09

Rendszeres személyi juttatások 02/09

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

Küls  személyi juttatások 02/49

Munkaadókat terhel  járulékok 02/57

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/50)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre 04/10

Dologi kiadások 03/44

Egyéb folyó kiadások 03/61

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (08+09) 04/11

Támogatásérték  kiadás összesen (10+11) 04/19

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen 04/18

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
04/22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
04/24
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) 
04/25

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre 04/23
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lapszám

Kiadások tevékenységenként

szerv megnevezése

2 1 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/megye cím/alcím/     

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése

S
o
rs

zá
m

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 
04/30

Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

Támogatások folyósítása összesen 04/03

Központi beruházások és felhalmozási célú 
pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26

Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson 
belülre 06/03+09

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/06

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 
(26+27) 06/10

Felújítás 05/06

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/16

Finanszírozás kiadásai 06/38

Kiadások összesen (31+32)

Költségvetési kiadások (29+30)

Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+…+25+28)

Intézményi beruházási kiadások 05/13

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/36
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lapszám

Kiadások tevékenységenként

szerv megnevezése

2 1 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/megye cím/alcím/     

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése

S
o
rs

zá
m

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f )

34

35

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f )

36

37

átlagos statisztikai állományi létszám

költségvetési engedélyezett létszámkeret

átlagos statisztikai állományi létszám

költségvetési engedélyezett létszámkeret
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lapszám

M ködési és felhalmozási célú 
teljesített pénzeszköz átadások részletezése

tevékenységenként

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

2 1 R 2 0 0 7 szerv megnevezése

PIR-törzsszám
szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

településtípus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

15

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (01+...+06)

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek

13

14

Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok 
kezel inek

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 
költségvetési szerveinek

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

10

08

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak 09

Támogatásérték  kiadás összesen (07+14)

12

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (08+…+13)

01

02

03

04

05

06

07

11

S
o

rs
zá

m
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lapszám

M ködési és felhalmozási célú 
teljesített pénzeszköz átadások részletezése

tevékenységenként

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

2 1 R 2 0 0 7 szerv megnevezése

PIR-törzsszám
szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

településtípus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S
o

rs
zá

m

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 16

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 17

M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 18

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénz-
eszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz
átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (19+20)
M ködési célú, az 19. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
M ködési célú, az 20. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati 
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

M ködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (21+22+23) 24

M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 25

M ködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi 
szervezeteknek

M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 27

M ködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (26+27) 28

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 

(16+...+18+24+25+28)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 30

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 31

22

23

20

21

19

26

29
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lapszám

M ködési és felhalmozási célú 
teljesített pénzeszköz átadások részletezése

tevékenységenként

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

2 1 R 2 0 0 7 szerv megnevezése

PIR-törzsszám
szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

településtípus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S
o

rs
zá

m

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 32

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (30+...+33) 34

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 35

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénz-
eszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzesz-
közátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (36+37)
Felhalmozási célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi 
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
Felhalmozási célú, a 37. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati 
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak 
(38+39+40)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás  egyéb külföldinek 43

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi 
szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (43+44) 45

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
(34+35+41+42+45)

36

41

44

46

37

38

39

40
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lapszám

Bevételek tevékenységenként

szerv megnevezése

2 2 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bevételek megnevezése
Sor-
szám

Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, 
bevételek államháztartáson belülr l 09/13

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülr l 07/29

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen 09/21

Támogatásérték  bevétel összesen (08+09) 9/22

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (06+07) 09/14

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25

Felügyeleti szervt l kapott támogatás 09/05

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
08/21

El z  évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, 
visszatérülések 09/23+24

Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) 
7/30+8/21

Önkormányzatok költségvetési támogatása 09/06

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel 07/04

Egyéb saját bevétel 07/14

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
07/24+…+28

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 16/26

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19

Hozam- és kamatbevételek 07/23

Támogatásérték  m ködési bevétel 09/07+…+12



13726
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2006/164.szám

lapszám

Bevételek tevékenységenként

szerv megnevezése

2 2 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bevételek megnevezése
Sor-
szám

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Finanszírozás bevételei 10/36

Bevételek összesen (27+28)

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/14

Költségvetési bevételek (25+26)

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

Pénzügyi befektetések bevételei 08/15

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei 16/35
vagy 11/6

Pénzforgalmi bevételek (01+…05+10+11+15+16…+21+24)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l
10/06

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 
államháztartáson belülr l 10/03+09

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 
összesen (22+23) 10/10
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lapszám

M ködési célra kapott juttatások
és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként

szerv megnevezése

2 2 R 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 16

M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 17

M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 18

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (16+...+18) 19

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 
szerveit l

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (01+…+06)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból

S
o
rs

zá
m

Támogatásérték  bevétel összesen (07+14)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveit l

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (08+…+13)
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lapszám

M ködési célra kapott juttatások
és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként

szerv megnevezése

2 2 R 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S
o
rs

zá
m

M ködési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséb l 20

M ködési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetekt l 21

M ködési célra kapott juttatások kormányoktól 22

M ködési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 23

M ködési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (21+22+23) 24

M ködési célú pénzeszközátvétel  államháztartáson kívülr l (19+20+24) 25

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l 26

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (26+...+29) 30

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséb l 31

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetekt l 32

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 33

34

Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (32+33+34) 35

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (30+31+35) 36

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldr l (nem kormányoktól és 
nemzetközi szervezetekt l)
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Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

szerv megnevezése

2 6 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Intézményi m ködési bevételek 17/30

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 17/33

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

Kölcsönök kiadásai 17/22

Támogatásérték  felhalmozási kiadás 17/19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 17/20

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

Hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

Kiadások összesen (01+...+13)

Megnevezés
Sor-
szám

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 
17/10

Személyi juttatások 17/04

Munkaadókat terhel  járulékok 17/05

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

Támogatásérték  m ködési kiadás 17/09

M ködési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

Felújítás 17/17
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Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

szerv megnevezése

2 6 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés
Sor-
szám

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Bevételek összesen (15+...+26)

Államháztartáson kívülr l átvett felhalmozási 
pénzeszközök bevételei 17/39

Kölcsönök bevételei 17/40

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/42

Hitelek és értékpapírok bevételei 17/44

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek 17/37

Támogatások, kiegészítések 17/31+32

Államháztartáson kívülr l átvett m ködési pénzeszközök 
bevétel 17/36

Támogatásérték  m ködési bevétel 17/34

Támogatásérték  felhalmozási bevétel 17/38

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 
17/35
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

I. TELJES MUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK

000010 országgy lési képvisel

000011 Európai Parlament magyarországi képvisel i

000020 köztársasági elnök

000021 alkotmánybíró

000022 Legfels bb Bíróság elnöke

000023 legf bb ügyész

000024 országgy lési biztos

000025 országgy lési biztos általános helyettese

000026 az Állami Számvev szék elnöke

000027 az Állami Számvev szék elnökhelyettese

000030 f polgármester, polgármester

000040 f polgármester-helyettes, alpolgármester

000042 megyei közgy lés elnöke

000043 megyei közgy lés alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL K ÖSSZESEN: (01+...+14) 15

100030 számvev  igazgató 16

100040 számvev  igazgató-helyettes 17

100050 számvev  f tanácsos 18

101060-101080 I.  besorolási osztály összesen 19

07

08

12

09

10

11

10

13. havi 
juttatás

01

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

13

14

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

06

03

02

04

05

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

102010-102170,
105140, 105160

II. besorolási osztály összesen 20

103010-103060 III. besorolási osztály összesen 21

ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)

100020 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 23

100030 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24

100340 Versenytanács tagja 25

100040 vizsgáló irodavezet 26

100050 vizsgáló vezet  f tanácsos 27

vizsgáló f tanácsos 28

101010-101170 I. besorolási osztály összesen 29

102010-102170,
105140, 105160 

II. besorolási osztály összesen 30

103010-103060 III. besorolási osztály összesen 31

32

119230, 129230 f osztályvezet i besorolású f tisztvisel 33

119240, 129240 f tisztvisel 34

35

36

110020 miniszter 37

110030 államtitkár 38

110330 államtitkárnak min sül  vezet 39

110040 szakállamtitkár 40

100060

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN:  (23+…+31)

22

110010 miniszterelnök

F TISZTVISEL K  ÖSSZESEN:  (33+34)
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

110340 41

110050 f osztályvezet 42

110060 f osztályvezet -helyettes 43

110070 osztályvezet 44

110080 ügykezel  osztályvezet 45

1-2. pozíció: 11 46

47

1-2. pozíció: 11 48

1-2. pozíció: 11 49

120330 államtitkárnak min sül  vezet 50

120340 51

120050 f osztályvezet 52

120060 f osztályvezet -helyettes 53

120070 osztályvezet 54

120080 ügykezel  osztályvezet 55

1-2. pozíció: 12 56

57

II. besorolási osztály összesen 58

III. besorolási osztály összesen 59

130050 f osztályvezet 60

II.  besorolási osztály összesen

I.  besorolási osztály összesen

1-2. pozíció: 12

III.  besorolási osztály összesen

1-2. pozíció: 12

szakállamtitkárnak min sül  vezet

1-2. pozíció: 11
3-4. pozíció: 18, 
19, 60, 70, 80

1-2. pozíció: 12
3-4. pozíció: 80

ebb l:  tanácsadók

szakállamtitkárnak min sül  vezet

I.  besorolási osztály összesen

ebb l:  tanácsadók
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

130060 f osztályvezet -helyettes 61

130070 osztályvezet 62

130080 ügykezel  osztályvezet 63

1-2. pozíció: 13 64

65

II. besorolási osztály összesen 66

III. besorolási osztály összesen 67

68

140030 f jegyz 69

140040 jegyz , aljegyz 70

140060 f osztályvezet -helyettes 71

140070 osztályvezet 72

140080 ügykezel  osztályvezet 73

I.  besorolási osztály összesen 74

75

II. besorolási osztály összesen 76

III. besorolási osztály összesen 77

150040 körjegyz , aljegyz  78

150060 f osztályvezet -helyettes 79

150070 osztályvezet 80

1-2. pozíció: 13

1-2. pozíció: 13
3-4. pozíció: 80

ebb l:  tanácsadók

I.  besorolási osztály összesen

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISEL I ÖSSZESEN: 
(36+…+46+48…+56+58+…+64+66+67)

1-2. pozíció: 14

1-2. pozíció: 14
3-4. pozíció: 

18,19,80
ebb l:  tanácsadók

1-2. pozíció: 13

1-2. pozíció: 14

1-2. pozíció: 14
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

150080 ügykezel  osztályvezet 81

I.  besorolási osztály összesen 82

83

II. besorolási osztály összesen 84

III. besorolási osztály összesen 85

86

31 igazgató (f igazgató) 87

31 igazgatóhelyettes (f igazgató-helyettes) 88

32 f osztályvezet 89

32 f osztályvezet -helyettes 90

32 osztályvezet 91

32 más vezet  beosztás 92

33 f tanácsos 93

34 f munkatárs 94

35 tanácsos 95

36 munkatárs 96

301010-301140 „A” fizetési  osztály összesen 97

302010-302140 „B” fizetési osztály összesen 98

303010-303140 „C” fizetési osztály  összesen 99

304010-304140 „D” fizetési osztály  összesen 100

305010-305140 „E” fizetési  osztály  összesen 101

1-2. pozíció: 15

1-2. pozíció: 15
3-4. pozíció: 80

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISEL K ÖSSZESEN: 
(69+...+74+76+…+82+84+85)

1-2. pozíció: 15

ebb l:  tanácsadók

1-2. pozíció: 15
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

306010-306140 „F” fizetési osztály  összesen 102

307010-307140 „G” fizetési osztály  összesen 103

308010-308140 „H” fizetési osztály  összesen 104

309010-309140 „I” fizetési osztály  összesen 105

300010-300140 „J” fizetési osztály  összesen 106

300211-300450 kutató, fels oktatásban oktató 107

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:  (87+...+107) 108

109

ítél tábla bírája, fellebbviteli f ügyészség ügyésze 110

111

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 112

titkár 113

fogalmazó 114

tisztvisel  fels fokú végzettséggel 115

tisztvisel  középfokú végzettséggel 116

írnok 117

fizikai alkalmazott 118

119

120

121központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja

215010-215040

216010-216140

217010-217140

Legfels bb Bíróság bírája, Legf bb  Ügyészség ügyésze

219000

4291600-4891600 központi tisztikar országos parancsnok tagja

4292500-4892600

211010-211100

212010-212100

213010-213100

214010-214040

megyei bírósági bíró, megyei f ügyészség ügyésze

218010-218140

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK 
ÖSSZESEN: (109+...+118)

210010-210100
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

122

123

124

125

126

127

128

f osztályvezet 129

130

osztályvezet 131

f osztályvezet nek min sül  vezet 132

f osztályvezet -helyettesnek min sül  vezet 133

osztályvezet nek min sül  vezet 134

135

136

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+...+136) 137

Tábornokok, tisztek 138

Zászlósok, tiszthelyettesek 139

Diplomáciai szolgálatot teljesít k 140

Szerz déses sorkatonák 141

142

4283401- 4883507

4295400-4895500 központi tisztikar osztályvezet  tagja

4296400-4896500 központi tisztikar többi tagja

4293500-4893500 központi tisztikar f osztályvezet  tagja

központi tisztikar f osztályvezet -helyettes tagja

4273501-4873507

4274501-4874507 f osztályvezet -helyettes

3-4. pozíció: 51-67 II.  besorolási osztály összesen

3-4. pozíció: 01-20 I.  besorolási osztály összesen

4275401-4875507

4281501-4881507

4282501-4882507

4271603-4871603 országos parancsnok

4272503 -4872603 országos parancsnok-helyettes

4294500-4894500

KÖZPONTI  TISZTIKAR  ÖSSZESEN:  (120+…+125)

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+..+141) 
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaid ben  foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 

3 4 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye
cím/alcím/

település-típus
szakágazat rlap év id szak

szerv megnevezése

Ezer forintban

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1310

13. havi 
juttatás

Alap-
illetmények

Illetmény-
kiegészítések

Nyelv-
pótlék

Sor-
szám

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen

Munkavég-
zéshez

kapcsolódó
juttatások

9

Létszám
f

Egyéb
kötelez
illetmény-
pótlékok

Egyéb felté-
telt l függ
pótlékok és 
juttatások

Egyéb juttatás
Kódszám

(kulcsszám)
Megnevezés

(besorolási  osztály és fizetési fokozat)

fizikai alkalmazott 143 --------- ---------

fizikai alkalmazott 144 --------- ---------

fizikai alkalmazott 145 --------- ---------

fizikai alkalmazott 146 --------- ---------

közhasznú és közmunkát végz 147 --------- ---------

148

fizikai alkalmazott 149 --------- ---------

fizikai alkalmazott 150 --------- ---------

közhasznú és közmunkát végz 151 --------- ---------

152

153

154

II. RÉSZMUNKAID BEN FOGLALKOZTATOTTAK

köztisztvisel k összesen 155 --------- ---------

közalkalmazottak összesen 156 --------- ---------

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 157 --------- ---------

--------- --------- --------- ---------

egyéb bérrendszer összesen 159 --------- ---------

161

160

850510, 850530, 
850550, 850570

888888

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152)

fegyveres er k, rendvédelmi szervek hivatásos 
állományába tartozók összesen

ÖNKORMÁNYZATI  SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 
(149+…+151)

II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 
(155+…+159)

840510, 840530, 
840550, 840570

158

800510, 800530, 
800550, 800570

810510, 810530, 
810550, 810570

830510, 830530, 
830550, 830570

888888

KÖZPONTI  SZERVEK  EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 
(143+…+147)

820510, 820530, 
820550, 820570

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

------------------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

I+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)

I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)
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szerv megnevezése

3 6 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat rlap év id szak

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------------

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Sor-
szám

Gazdálkodási-költségvetési

Jogi

Funkció-csoportok Funkciók

a) csoport

b) csoport

Összesen (01+02)

Ellen rzési

Koordinációs

Informatikai

I. funkció-csoport

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái 
(42+…+44)

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

Közalkalmazottak (34+…+36)

Egyéb(…)

Összesen (04+…+12)

II. funkció-csoport

III. funkció-csoport

Humánpolitikai

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

Kommunikációs

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai 
(38+…+40)

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

Rendészeti

Raktározási

Vezet i létszám

fels fokú
Összesen

végzettséggel

– I. csoport feladatait segít

– II. csoport feladatait segít

– III. csoport feladatait segít

Nemzetközi

fels fokú
Összesen

Összesen (14+18+…+25)

középfokú

Egyéb (…)

Protokolláris

Kézbesítési

Szállítási

Jóléti

Üzemeltetési

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Köztisztvisel k (30+…+32)

ebb l

I. funkció csoport

Nem vezet i létszám

végzettséggel

Létszám
összesen

Mindösszesen (03+13+26)

alapfokú középfokú
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szerv megnevezése

3 6 2 0 0 7

PIR-törzsszám szektor fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat rlap év id szak

Sor-
szám

Funkció-csoportok Funkciók

Vezet i létszám

fels fokú
Összesen

végzettséggel

fels fokú
Összesen

középfokú

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Nem vezet i létszám

végzettséggel

Létszám
összesen

alapfokú középfokú

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

II. funkció csoport

III. funkció csoport

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

I. funkció csoport

Bírák, ügyészek (46+…+48)

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak 
(50+…+52)

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 
(54+…+56)

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport

Megbízási szerz dés alapján foglalkoztatottak 
(58+…+60)

I. funkció csoport

II. funkció csoport

III. funkció csoport
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lapszám

A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007–2008–2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

szerv megnevezése

4 3 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

2007. évre 2008. évre 2009. évre

1 2 3 4 5

I. M ködési bevételek és kiadások
Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa 
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja,
m ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l)

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 02

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi
jövedelemadó bevétele

M ködés  célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 04

Támogatásérték  m ködési bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel 06

M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07

Rövid lejáratú hitel 08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09

M ködési célú el z  évi pénzmaradvány igénybevétele 10

M ködési célú bevételek ö s s z e s e n  (01+....+10) 11

Személyi juttatások 12

Munkaadókat terhel  járulékok 13

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi 
eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

Támogatásérték  m ködési kiadás 16

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 17

Ellátottak pénzbeli juttatása 18

M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20

Rövid lejáratú hitel kamata 21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22

Tartalékok 23

M ködési célú kiadások ö s s z e s e n  (12+....+23) 24

14

01

15

03

05
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lapszám

A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007–2008–2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

szerv megnevezése

4 3 2 0 0 7
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

2007. évre 2008. évre 2009. évre

1 2 3 4 5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei 26

Fejlesztési célú támogatások 27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 28

Támogatásérték  felhalmozási bevétel 29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30

Felhalmozási áfa visszatérülése 31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33

Hosszú lejáratú hitel 34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35

Felhalmozási célú el z  évi pénzmaradvány igénybevétele 36

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n  (25+....+36) 37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41

Támogatásérték  felhalmozási kiadás 42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45

Hosszú lejáratú hitel kamata 46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47

Tartalékok 48

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+....+48) 49

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37) 50

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N  (24+49) 51

Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg  bevételei (levonva a felhalmozási 
célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l)
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lapszám

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

5 4 2 0 0 7 szerv megnevezése
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Eredeti / módosított el irányzat Teljesítés

M e g n e v e z é s Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen      Állami támogatás Átengedett SZJA
Ft % Ft % Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Települési önkormányzatok feladatai 01 0 ---------------------- ----------------------

Körzeti igazgatás 02 0 ---------------------- ----------------------

Körjegyz ség m ködése 03 0 ---------------------- ----------------------

Megyei, f városi önkormányzatok feladatai 04 0 ---------------------- 100 ----------------------

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 05 0 ---------------------- 100 ----------------------

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 06 0 100 ----------------------

07 0 100 ----------------------

Üdül helyi  feladatok 08 ---------------------- 100 ----------------------

Pénzbeli szociális juttatások 09 0 ---------------------- 100 ----------------------

Lakáshoz jutás feladatai 10 0 ---------------------- 100 ----------------------

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11

Szociális és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés 12 43,000

Hajléktalanok átmeneti intézményei 13 43,000

Gyermekek napközbeni ellátása 14 43,000

Közoktatási alap-hozzájárulások 15 100 0

16 100 0

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg  juttatások, szolgáltatások 17 100 0

Helyi közm vel dési és közgy jteményi feladatok 18 0

Megyei/f városi közm vel dési és közgy jteményi feladatok 19 0

Normatív hozzájárulások összesen (01+…+19) 20

21 100 ---------------------- ----------------------

22 100 ---------------------- ----------------------

Sor-
szám

100

100

100

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzd  települési önkormányzatok feladatai

Közoktatási kiegészít  hozzájárulások

----------------------

----------------------

0

57,000

57,000

57,000

57,890 42,110

100

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés 
támogatása (január 1-jét l augusztus 31-éig)

0

0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés 
támogatása (szeptember 1-jét l december 31-éig)

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

100

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------
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lapszám

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

5 4 2 0 0 7 szerv megnevezése
PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

Eredeti / módosított el irányzat Teljesítés

M e g n e v e z é s Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen      Állami támogatás Átengedett SZJA
Ft % Ft % Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sor-
szám

A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 23 100 ---------------------- ----------------------

Pedagógiai szakszolgálat (január 1-jét l augusztus 31-éig) 24 100 ---------------------- ----------------------

Pedagógiai szakszolgálat (szeptember 1-jét l december 31-éig) 25 100 ---------------------- ----------------------

26

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 27 31,510

28 31,510

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 29 31,510

Kiegészít  támogatás egyes szociális feladatokhoz  összesen (27+…+29) 30

Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása 31 0 ---------------------- 100 ----------------------

32 100 ----------------------

33

0 ---------------------- 100 ----------------------

Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen 
(20+26+30+31+32)

Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen (21+…+25)

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

A többcélú kitérségi társulások támogatása

68,490

0

0

68,490

0

34Megyei önkormányzatok SZJA részesedése

68,490

----------------------

0
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9 8

szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

Központi költségvetési jelentés 

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

2 0 0 7

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés sorszáma év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s                                                       Sor-
szám

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4 5

Személyi juttatások (51–52)  (=02/50) 01

Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás
(531, 532, 534, 535, 536, 537)  (=02/51+52+54+55+56)

Egészségügyi hozzájárulás (533)  (=02/53) 03

04

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561)  (=03/36) 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (373) (=04/11)  (08+09+10+11+12+13+14) 15

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20) 16

M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak  (381-b l)  (=04/22-b l) 17

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b l)  (=04/22-b l) 18

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-b l) (=04/22-b l) 19

M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b l) (=04/22-b l) 20

M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-b l) (=04/22-b l) 21

22

23

24

25

Pénzforgalom nélküli kiadások (591–592, 5941) (=06/16) 26

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26) 27

Kamatkiadások (573)  (=03/59) 28

M ködési kiadások összesen (01+…+07+27+28) 29

Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181)  (=05/06) 30

31

32

Központi beruházási kiadások (151–158-ból, 375-b l, 18-ból) (=05/21+28) 33

Lakástámogatás (383)  (=05/23) 34

Lakásépítés (153-ból) (=05/25+29) 35

Központi beruházások (33+34+35) 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b l) (=04/12)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (374-b l) (=04/13)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (374-b l) (=04/14)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-b l) (=04/15)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-b l)
(=04/16)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-b l) (=04/17)

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (373-ból) (=04/05)

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (373-ból) (=04/06)

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)

Eredeti Módosított Teljesítés

Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen (381-b l) (=04/22) (17+…+21)

02

Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44–03/36)

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, el z  évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált 
árfolyamveszteségek) (57, kivéve 57111, 57121, 573)  (=03/52+56-03/45+03/60)

El z  évi maradvány visszafizetése (57111,  57121)  (=03/45)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (382) (04/23)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581–587) (=04/30)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-b l)  (=04/24-b l)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18)  (37+38+39+40+41+42)

Intézményi  beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145) 
(=05/13)

Beruházások ÁFÁ-ja (182-b l, 183) (=05/27)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)
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9 8

szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

Központi költségvetési jelentés 

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

2 0 0 7

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés sorszáma év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s                                                       Sor-
szám

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4 5

Eredeti Módosított Teljesítés

47

48

49

50

Egyéb felhalmozási kiadások  (43+49+50) 51

Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 52

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre  (191–192-b l, 271–272-b l)  (=06/03) 53

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (193–194-b l, 273–274-b l) (=06/06) 54

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-b l) (=06/09) 55

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása  (171)  (=05/34) 56

57

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (911) (=07/04) 58

Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14) 59

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) 60

Hozam- és kamatbevételek  (916+917)  (=07/23) 61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek (931,934) (=08/09) 79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l összesen (=08/21) (87+…+91) 92

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l  (191-192-b l,271-272-b l) (=10/03) 93

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l  (193-194-b l,273-274-b l) (=10/06) 94

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (435-436-ból,456-457-b l) (=10/09) 95

Osztalékok- és hozambevételek (933-ból)  (=08/10) 96

Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (171,933-ból) (=08/11) 97

Törvény szerinti bevételek   /58+…+62+63+71+78+79+86+92+...+97/ 98

Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98) 99

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l (472-b l) (=08/18)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldr l (472-b l) (=08/19)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (472-b l) (08/20)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (476-ból) (=07/29)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-b l) (=08/16)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-b l) (=08/17)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (465-b l) (=09/16)

M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (471-b l) (=07/28)

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=09/13)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l (465-b l) (=09/15)

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (464-b l) (=09/07)

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (464-b l) (=09/08)

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-b l) (=09/09)

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-b l) (=09/10)

M ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-b l) (=07/24)

M ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-b l) (=07/25)

M ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l (471-b l) (=07/26)

M ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l (471-b l) (=07/27)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-b l) (=09/17)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-b l) (=09/18)

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l(464-b l) (=09/11)

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-b l) (=09/12)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (465-b l) (=09/19)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-b l) (=09/20)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462)  (=09/23+24)

Törvény szerinti kiadások
 /16+29+52+53+54+55+56/

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21)  (80+…+85)

M ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l összesen (=07/30) (72+…+77)

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (464) (=09/14)  (64+…+70)

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (44+…+48) (04/24)

Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-b l) (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-b l) (=04/24-b l)
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szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

Központi költségvetési jelentés 

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

2 0 0 7

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl adatközlés id pontja adatközlés sorszáma év id szak

Ezer forintban

M e g n e v e z é s                                                       Sor-
szám

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4 5

Eredeti Módosított Teljesítés

M ködési költségvetés támogatása (941-b l) (=09/01) 100

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-b l) (=09/02) 101

Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-b l) (=09/03) 102

Fejezeti kezelés  el irányzatok támogatása (941-b l) (=09/04) 103

Költségvetési támogatás (=09/05)  (100+101+102+103) 104

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)  (99-104) 105

Kiadásból: m ködésb l felhalmozás keresztfinanszírozása 106

Kiadásból: felhalmozásból m ködés keresztfinanszírozása 107

M ködési költségvetés el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/11-b l) 108

109

Központi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-b l) 110

Fejezeti kezelés  (speciális) el irányzatok el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-b l) 111

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/11) (108+109+110+111) 112

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-b l) (=06/19+21+24) 113

Likvid hitelek törlesztése (=06/20+23) 114

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b l) (=06/17+18) 115

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása  (455-b l) (=06/28) 116

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása  (291,292,293-ból,294-b l,295-b l) (=06/27) 117

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/29) 118

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-b l,173,174-b l) (=05/35+36+37) 119

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/32) 120

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/33+34+35+36) 121

Egyéb finanszírozás kiadásai (39-b l) (=06/68) 122

123

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-b l) (=10/15+17+22) 124

Likvid hitelek felvétele (=10/16+21) 125

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-b l) (=10/18+19) 126

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-b l) (=10/26) 127

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=10/25) 128

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/27) 129

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14) 130

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/30) 131

Hitelfelvétel külföldr l (433) (=10/31+32+33+34) 132

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/66) 133

134

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105) 135

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/53) 136

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/64) 137

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/51) 138

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/62) 139

 Foglalkoztatottak létszáma (f )  - id szakra 140

Intézményi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-b l)

Finanszírozási kiadások (113+...+122)

Finanszírozási bevételek (124+…+133)



98. ûrlap: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az ûrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami pénz-
alapok és a fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzatok (beleértve a fejezeti kezelésû elõirányzatként megtervezett köz-
ponti beruházásokat és támogatási célprogramokat is) költségvetési elõirányzatainak összefoglalására, kincstári költség-
vetésként való benyújtására, a gördülõ költségvetési tervezésre és évközben a költségvetési elõirányzatok, és azok telje-
sítésének alakulására vonatkozóan jogszabályban elõírt adatközlésre szolgál. Az ûrlapot a fejezeti kezelésû
elõirányzatok esetében nem fejezetre összevontan, hanem tételesen fejezeti kezelésû elõirányzatonként kell kitölteni.

Az ûrlapok fejrészén a következõ adatok szerepelnek:
A költségvetési szerv esetén a törzsadattár szerinti megnevezését és címét, valamint számjelét kell feltüntetni, alapok-

nál, más elõirányzatoknál a törvényi, jogszabályi elnevezést kell használni.

Államháztartási egyedi azonosító: hat (öt + egy C.D.V. ellenõrzõ) számjel,

amely fizikai sorszám, adattartalma nincs, kizárólag azonosító célokat szolgál. A fejezetbe tartozó intézmények, elõ-
irányzatok, alapok államháztartási egyedi azonosítóját a Pénzügyminisztérium nyilvántartásával egyezõen kell kitölteni.

Szektor: négy számjel, amely

„1051” a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerveknél és a társadalombiztosítási költségvetési szerveknél,
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveinél

„1056” a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelõ Szervezeténél,
„1057” a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál; a miniszternél az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesíté-

sérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében állami tulajdonosi jogokat gyakorlójaként megjelölt miniszter ha-
táskörébe adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelõ szervezete;

„1091” a pénzellátási tevékenységet (a költségvetési törvényben nem EU integráció címen lévõ fejezeti kezelésû elõ-
irányzatból), elõirányzat-felhasználási keret engedélyezést is végzõ központi felügyeleti szerv költségvetésénél;

„1092” a pénzellátási tevékenységet a költségvetési törvényben EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat címen
lévõ elõirányzat-felhasználási keret engedélyezést végzõ központi felügyeleti szerv költségvetésénél;

Az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a szektor számot a Kincstár útmu-
tatása szerint kell kitölteni.

Fejezet: két számjel,

a tervezési fejezetrendnek megfelelõ hivatalos római szám jelölés a számítástechnikai feldolgozás érdekében arab
számokkal jelölve.

Cím: négy számjel,

ebbõl az elsõ kettõ a költségvetési cím, a harmadik, negyedik az alcím megjelölését jelenti (pl.: az 1.cím 2. alcímét a
„0102” jelöléssel).

Év: négy számjel,
amely a vonatkozó költségvetési év jelölésére szolgál.

Idõszak: egy számjel,

amely “1” a féléves beszámoló
“2” az éves beszámoló
“3” az elemi költségvetés”
“4” a költségvetési javaslat
“5” a kincstári költségvetés
“6” az évközi elõirányzat-módosítás
“7” a várható elõirányzat
“8” az elõirányzatok várható teljesítésének

jelölésére.
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PIR-szám: öt számjel; C.D.V. ellenõrzõ szám: egy számjel;

Szakágazat: hat számjel,

amelynél a költségvetési szervek ágazati osztályozási és besorolási rendjérõl szóló 8001/1998. (P.K.3) számú pénz-
ügyminisztériumi tájékoztató által elõírt államháztartási szakágazatot kell feltüntetni, a törzskönyvi nyilvántartással
megegyezõen. A fejezeti kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai esetében a szakágazatot nem kell kitölteni.

Adatközlõ: két számjel,

amely 01, ha a felügyeleti szerv,
02, ha az intézmény,
03, ha a Pénzügyminisztérium
04, ha a Kincstár

tölti ki.

Adatközlés idõpontja: hat számjel,

a naptári nap jelölésére, pl. 2005. december 7. = 051207

Adatközlés sorszáma: négy számjel,

fizikai sorszám, amely az adott konkrét ûrlap szerinti adatszolgáltatás felügyeleti szerv általi sorszámozása, tehát elsõ
ízben 0001, az ûrlap második beadásánál (akár javítási, akár tartalmi módosítási célból) 0002, és így tovább.

Az ûrlap adatai tervezéskor és beszámoláskor a bevételeket és kiadásokat részletezõ más ûrlapok adataiból származ-
nak az alábbi ûrlap-sor hivatkozások szerint:

01. sor: Személyi juttatások (02/50)
02. sor: Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás

(02/51+52+54+55+56)
Itt kizárólag a Munkaerõpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetések szerepeltethetõk.

03. sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53)
04. sor: Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (03/44-03/36)
05. sor: Dologi kiadások ÁFÁ-ja (03/35)
06. sor: Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, elõzõ évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált

árfolyamveszteségek) (03/52+56-03/45+03/60)
07. sor: Elõzõ évi maradvány visszafizetése (=03/45)
08. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)
09. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (373-ból) (=04/05)
10. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (373-ból) (=04/06)
11. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)
12. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

(373-ból) (=04/08)
13. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)
14. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)
15. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (04/11) (08+…+14)
16. sor: Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)
17. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/22-bõl)
18. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-bõl)
19. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/22-bõl)
20. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-bõl)
21. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-bõl)
22. sor: Államháztartáson kívüli mûködési pénzeszközátadások összesen (04/22) (17+…+21)
23. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)
24. sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)
25. sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)
26. sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (06/16)

2006/164. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13749



27. sor: Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)
28. sor: Kamatkiadások (03/58)
29. sor: Mûködési kiadások összesen (01+…+07+27+28)
30. sor: Felújítás (05/06)
31. sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13)
32. sor: Beruházások ÁFÁ-ja (05/27)
33. sor: Központi beruházási kiadások (05/21+28)
34. sor: Lakástámogatás (05/23)
35. sor: Lakásépítés (05/25+29)
36. sor: Központi beruházások (33+34+35)
37. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bõl) (=04/12)
38. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (374-bõl) (=04/13)
39. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (374-bõl) (=04/14)
40. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bõl) (=04/15)
41. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

(374-bõl) (=04/16)
42. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bõl) (=04/17)
43. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (04/18) (37+…+42)
44. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/24-bõl)
45. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-bõl)
46. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/24-bõl)
47. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-bõl)
48. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-bõl)
49. sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (44+…+48) (04/24)
50. sor: Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (05/26+30+31)
51. sor: Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)
52. sor: Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)
53. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/03)
54. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/06)
55. sor: Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/09)
56. sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)
57. sor: Törvény szerinti kiadások (16+29+52+53+54+55+56)
58. sor: Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (07/04)
59. sor: Egyéb saját bevétel (07/14)
60. sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)
61. sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23)
62. sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)
63. sor: Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)
64. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl (464-bõl) (=09/07)
65. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (464-bõl) (=09/08)
66. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bõl) (=09/09)
67. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bõl) (=09/10)
68. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl

(464-bõl) (=09/11)
69. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bõl) (=09/12)
70. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (464-bõl) (=09/13)
71. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (09/14) (64+…+70)
72. sor: Mûködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=07/24)
73. sor: Mûködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=07/25)
74. sor: Mûködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl (=07/26)
75. sor: Mûködési célú átvett pénzeszközök külföldrõl (=07/27)
76. sor: Mûködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl (=07/28)
77. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl (=07/29)
78. sor: Mûködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrõl összesen (07/30) (72+…+77)
79. sor: Felhalmozási és tõke jellegû bevételek (08/09)
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80. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl (465-bõl) (=09/15)
81. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (465-bõl) (=09/16)
82. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bõl) (=09/17)
83. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bõl) (=09/18)
84. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl

(465-bõl) (=09/19)
85. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bõl) (=09/20)
86. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (09/21) (80+…+85)
87. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=08/16)
88. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=08/17)
89. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl (=08/18)
90. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrõl (=08/19)
91. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl (08/20)
92. sor: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrõl összesen (08/21) (87+…+91)
93. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl (=10/03)
94. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl (=10/06)
95. sor: Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl (=10/09)
96. sor: Osztalékok és hozambevételek (08/10)
97. sor: Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések (08/11)
98. sor: Törvény szerinti bevételek (58+…+62+63+71+78+79+86+92+...+97)
99. sor: Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)
100. sor: Mûködési költségvetés támogatása (09/01)
101. sor: Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/02)
102. sor: Központi felhalmozási kiadások támogatása (09/03)
103. sor: Fejezeti kezelésû (speciális) elõirányzatok támogatása (09/04)
104. sor: Költségvetési támogatás (100+101+102+103)
105. sor: Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)

(99-104)
106. sor: Kiadásból: mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása

A felhalmozási kiadásoknak azon része, amelyet nem felhalmozási jellegû bevétel, nem felhalmozási
támogatás és nem felhalmozási célú elõirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása fi-
nanszíroz, hanem a mûködési költségvetés hozzájárulása a felhalmozáshoz.

107. sor: Kiadásból: felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása
A mûködési kiadásoknak azon része, amelyet nem mûködési jellegû bevétel, nem mûködési támogatás
és nem mûködési célú elõirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása, hanem a felhalmo-
zási költségvetés hozzájárulása a mûködéshez.

108. sor: Mûködési költségvetés elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/11-bõl)
109. sor: Intézményi felhalmozási kiadások elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
110. sor: Központi felhalmozási kiadások elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
111. sor: Fejezeti kezelésû (speciális) elõirányzatok elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
112. sor: Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/11) (108+109+110+111)
113. sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/19+21+24)
114. sor: Likvid hitelek törlesztése (06/20+23)
115. sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/17+18)
116. sor: Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (06/28)
117. sor: Rövid lejáratú értékpapír vásárlása (06/27)
118. sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/32)
119. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)
120. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/29)
121. sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/33+34+35+36)
122. sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/68)

A kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymelléklet-
ben megjelenítendõ) kiadásoktól való elhatárolás érdekében.

123. sor: Finanszírozási kiadások (113+...+122)
124. sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/15+17+22)
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125. sor: Likvid hitelek felvétele (10/16+21)
126. sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/18+19)
127. sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/26)
128. sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/25)
129. sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/27)
130. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/12+13+14)
131. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/30)
132. sor: Hitelfelvétel külföldrõl (10/31+32+33+34)
133. sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/66)

Az értékpapír- és hitelmûveletek közé nem tartozó finanszírozás, valamint a kiegyenlítõ, függõ, átfutó
bevételek összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítendõ) bevéte-
lektõl való elhatárolás érdekében.

134. sor: Finanszírozási bevételek (124+…+133)
135. sor: Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)
136. sor: Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/53)
137. sor: Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/64)
138. sor: Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/51)
139. sor: Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/62)
140. sor: Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

A létszám-kategória tartalma a következõ: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely),
amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások elõirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vo-
natkozó követelményeket érvényesítik.
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2. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A 70. § (1) bekezdés e) f), g), h), i), j) pontja alapján a feladatfinanszírozás körébe tartozó
költségvetési elõirányzatok

Fejezet Cím Alcím
Jogcím
csoport

Jogcím Kiemelt elõirányzat neve

Informatikai rendszerfejlesztéssel és mûködtetéssel kapcsolatos elõirányzatok

I. Országgyûlés Hivatala

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 eParlament

VI. Bíróságok
2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása

X. Miniszterelnökség
9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok
14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak

biztosítása
15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
20 Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos

kiadások

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

20 Ágazati célfeladatok
92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
7 Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezettségek

A PPP programokkal kapcsolatos kiadások

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése

XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
9 PPP rendszerben épülõ börtön
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Fejezet Cím Alcím
Jogcím
csoport

Jogcím Kiemelt elõirányzat neve

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások

1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
2 Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
3 Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához
4 Hozzájárulás a MNM mélygarázs bérleti díjához

A terület- és régiófejlesztéshez kapcsolódó azon feladatokra, melyek ellátásában a Kincstár közremûködõ szer-
vezetként nem vesz részt

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Célelõirányzatok
1 Területrendezés

2 Országos jelentõségû területfejlesztési programok
1 Balaton integrált fejlesztési térség
2 Duna-menti integrált fejlesztési térség
6 Kiemelt regionális repülõtér fejlesztések

Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukcióját célzó beruházás

XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb

beruházások

Kiemelt jelentõségû sportlétesítmények megvalósatási programjai

X. Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok

23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami
feladatok

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Állami és önkörmányzati -Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési

Program- sportlétesítmények fejlesztése
2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
4 Magyar Sport Háza program
5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétasítmé-

nyek üzemeltetése
6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévõ

kormányzati feladatok
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési

program
9 Sportvállalkozások támogatási programja
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3. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

BERUHÁZÁSFINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY
(központi beruházásra, lakásépítésre, lakástámogatásra)

– ........... számú módosítás esetén a feladat- és részfeladat-azonosító száma: ______ ______
– záróokmány

1.1. Központi beruházás megnevezése...........................................................................................................................
Törv.sor. ÁHT azonosító: ______ Ktsgv.-i cím: __ Alcím: __ Jogcímcsop.: __ Jogcím: __
1.2. Fejezet száma és neve: ............................................................................................................................................

2.1. Részfeladat megnevezése: ......................................................................................................................................
2.2. Az alapokmány módosítása esetén a módosítás indoklása: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.3. Részfeladat-elõirányzat módosítást igényel I/N: _

3. Költségvetési kiadás elsõdleges elszámolási helye (fejezet v. fõintézmény):
........................................................................................................................................... ÁHT azonosítója: ______

4. Beruházó neve: ........................................................................................................... adószám: ________ – _ – __
címe:...........................................................................................................................................................................
beruházás helye és megyekódja: .......................................................................................................................... __
beruházó intézmény ÁHT-je: ______

5. Lebonyolító neve: ....................................................................................................... adószám: ________ – _ – __
lebonyolító címe: ......................................................................................................................................................

6.1. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ..............................................................................................................
6.2. Utalványozásra jogosult személy(ek): .....................................................................................................................

7.1. Központi beruházás végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban
(Forintban)

Idõszak
Elõzõ évek
ráfordításai

Tárgyévi
elõirány-

zatok

Következõ évek Összesen

20... év 20... év 20.... év 20... év

Beruházás teljes bekerülési költsége
a) Tárgyévi támogatási elõir.
b) Tárgyévi fejezeti bevételi forrás
c) Elõzõ évek fejezeti maradványa
d) Elõzõ évek intézményi maradv.
e) Intézményi bevételi forrás
f) Körön kívüli megvalós. saját forr.
g) Önkormányzati forrás
h) Egyéb forrás

7.2. Források igénybevételi sorrendje, szükség szerinti egyéb meghatározás:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
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8.1. Beruházás költsége, anyagi, mûszaki összetétele

8.2. Elõleg igénybe vehetõ I/N: _ jogszabályi hivatkozás: ..............................................................................

9.1. Beruházás befejezésének határideje: ____ __ 9.2. Pénzügyi elszámolás ideje: ____ __

10. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik: I/N

Dátum: ....... év ......................... hó ..... nap

P. H.

........................................................ ........................................................
kötelezettségvállaló aláírása ellenjegyzõ

Kincstár részérõl visszaigazolás:

Dátum: ..... év ....................... hó ..... nap

a feladat- és részfeladat-azonosító száma: P. H.

______ ______ Magyar Államkincstár

ügyintézõ .....................................

Záradék:*

A szükséges elõirányzat módosításához hozzájárulunk.

.......................................................... ..........................................................
átadó fejezet felelõse átvevõ fejezet felelõse

* Fejezetek közötti átadáskor egy plusz példányt kell készíteni az átvevõ fejezet értesítése céljából, amelyet a Kincstár
fog továbbítani.
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Kitöltési útmutató a „Beruházás Finanszírozási Alapokmány” elnevezésû okmányhoz

Az Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés a) pont hatálya
alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra kell kitölteni.

Az okmányon történt változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A részfeladat lezárását követõen szükség esetén (Vhr. 77.§ (2) bek. „c)”) Záróokmányt kell benyújtani, me-
lyet a „záróokmány” szöveg aláhúzásával kell jelölni.

1.1. pont A tárgyi eszköz létrehozását célzó beruházás megnevezését kell meghatározni.

1.2. pont A költségvetési törvény ill. az 1.1 pont szerinti AHT-azonosító alapján kell meghatározni az érintett költség-
vetési fejezet számát és elnevezését.

2.1. pont Az adott részfeladat szakmai tartalmának összefoglaló meghatározását tartalmazza

2.2. pont Az adott részfeladat módosításának indokát kell ismertetni.

2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot elõirányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen meg-
valósítója, saját, illetve más fejezet intézménye (az elsõdleges elszámolást készítõje) részére, abban az esetben a kockába
„I” betût kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a költségveté-
si szervnek elõirányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockába az „N” betût
kell beírni.

3. pont Az elsõdleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT azonosító-
ját kell beírni, amelyik a költségvetési elõirányzatból közvetlenül részesül.

4. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli szerve-
zet nevét, adószámát és címét kell rögzíteni. Kincstári körön kívüli beruházó esetén az intézményi ÁHT-rovatot nem kell
kitölteni.

Adószám hiányában a Kincstár az alapokmány befogadását visszautasítja.

5. pont Ha a beruházó nem azonos a beruházás lebonyolítójával, akkor jelen pontban rögzíteni szükséges a megbízott
szervezet nevét, adószámát és címét. Ez esetben a vállalkozási szerzõdéseket a beruházó nevében a lebonyolító kötheti.

6.1. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró és aláírásra felhatalmazott személyek nevét kell rög-
zíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyek alatt értendõk azok a szakmailag felelõs személyek, akiket a részfeladat
elvégzésének leigazolására felhatalmaztak.

6.2. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkezõ, aláírásra felhatal-
mazott, a Kincstárhoz aláírásbejelentõ kartonon bejelentett személyek nevét kell beírni Rendelet 74. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen. Amennyiben az utalványozási jog a pénzügyminiszter engedélyével államháztartáson kívüli
szervezetnek kerül átadásra, a pénzügyminiszter engedélyét az elsõ okmány benyújtásakor csatolni kell.

7.1. pont A központi beruházás végrehajtásához szükséges források évenkénti és forrásnemenkénti bontását
tartalmazza.

Az egyes sorok fogalmi meghatározása:

– Az elsõ sor tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megelõzõ évek ráfordításai oszlop-
ban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi ráfordítások oszlopban az engedélyezett elõirányzatokat, a következõ
évek ráfordításai oszlopokban a tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.

– Az a) sor tartalmazza az adott évben a központi költségvetésbõl az alapokmányban rögzített részfeladatra fordítható
központi támogatás összegét.

– A b) sorba a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál adott évre megtervezett, illetve év közben módosított többletbevéte-
leket kell szerepeltetni.

– A c) sor a fejezeti kezelésû beruházási elõirányzat-felhasználási számlán lévõ elõzõ évek támogatási és bevételi ma-
radványát tartalmazza.

– A d) sorban kell szerepeltetni az intézményi számlán lévõ elõzõ évek támogatási és bevételi maradványát.

– Az e) sor tartalmazza az intézményi bevételi forrást.

– Az f) sorban kell rögzíteni a kincstári körön kívüli megvalósító által a Fejezeti lebonyolítási számlára befizetett, elõ-
irányzatot nem növelõ hozzájárulásának összegét.
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– A g) sor az önkormányzatoktól átvett pénzügyi fedezet összegét tartalmazza

– A h) sorban kell rögzíteni az elõzõekbe be nem sorolható forrást.

7.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források sorrendjét vagy egyéb kikötéseket lehet
meghatározni.

8.1. pont A központi beruházás keretében finanszírozható költségnemek (nem KTK-nkénti) anyagi és mûszaki össze-
tételét és azok forint összegét tartalmazza.. Anyagi, mûszaki összetételen értendõ az építés, belföldi gépbeszerzés, im-
port gépbeszerzés, az egyéb ráfordítások (tervezési költség stb.), fogyóeszköz-beszerzés, közmûfejlesztési célú
pénzeszközátadás, üzemgazdasági beruházás.

A finanszírozható költségeket – új, induló beruházás esetén – a Fejezet, ill. a jóváhagyó szerv a hagyományos (az e-
lõbb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy szakmai elõírások alapján tovább
részletezheti.

8.2. pont Amennyiben az engedélyezõ a központi beruházás megvalósítása érdekében elõleg folyósításáról intézke-
dik, a kockába „I” betût kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelezõ. Ha elõleg nem folyósítható az
„N” betût kell beírni. Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.

9.1. és 9.2. pontba a részfeladat befejezésének tervezett határidejét és a beruházás befejezését követõ pénzügyi elszá-
molás végsõ határidejét kell beírni.

10. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, 7.sz. melléklet szerinti törvényi sor esetén „I” betû rögzítése
kötelezõ.

Az Alapokmány aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az elõirányzat felett rendelkezõ sze-
mélyként megjelölt. Az ellenjegyzõ a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy lehet. Ellenjegyzés nélküli
okmányt a Kincstár nem fogad be.

Az Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Fõosztályára.

Amennyiben az elõirányzat más fejezethez kerül átadásra, az átadó és átvevõ fejezet által is aláírt Alapokmányt 4 pél-
dányban kell benyújtani.

A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Alapokmány egy másolati példányát a benyújtó köteles a megvalósító
részére megküldeni.
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FELADATFINANSZÍROZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

– ........... számú módosítás esetén a feladat- és részfeladat-azonosító száma: ______ ______
– záróokmány

1.1. Központi beruházás megnevezése...........................................................................................................................
Törv.sor. ÁHT azonosító: ______ Ktsgv.-i cím: __ Alcím: __ Jogcímcsop.: __ Jogcím: __
1.2. Fejezet száma és neve: ............................................................................................................................................

2.1. Részfeladat megnevezése: ......................................................................................................................................
2.2. Részfeladat céljának meghatározása: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.3. Részfeladat elõirányzat-módosítást igényel I/N: _

3.1. Költségvetési kiadás elsõdleges elszámolási helye (fejezet v. fõintézmény):
............................................................................................................................................ ÁHT azonosítója: ______
3.2. Megvalósító neve: ................................................................................................... adószám: ________ – _ – __

címe: ........................................................................................................................................................................
Megvalósítás helye: ................................................................................... Megvalósító intézm. ÁHT-je: ______

4.1. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ..............................................................................................................
4.2. Utalványozásra jogosult személyek: .......................................................................................................................

5.1. A feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban

(Forintban)

Elõzõ évek
ráfordítása

Tárgyévi
ráfordítás

Következõ évek ráfordítása Mind-
összesen2... év 2... év 2.... év 2... év

Teljes bekerülési költség, amelybõl
a) Tárgyévi támogatási elõirányzat
b) fejezeti maradvány
c) fejezeti egyéb bevétel
d) Uniós forrás
e) intézményi maradvány
f) intézményi saját bevétel
g) külsõköri megv. saját forrása, egyéb

forrása

5.2. Források igénybevételi sorrendje vagy aránya: 1. ...............................................................
szükség szerinti egyéb meghatározás 2. ...............................................................

3. ...............................................................

6.1. Kiadási és bevételi kiemelt elõirányzatok összegei és felhasználásuk Kincstári Tranzakciós Kódonkénti bontásban

Kiadási
ei. csop.
kiem. ei.

Kiadás
elõirányzaton-
kénti összege

K T K
Bevételi
ei. csop.
kiem. ei.

Kiadás támogatással
bevétellel fin. összege

K T K

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___

__ ___________ Ft ___ __ ___________ Ft ___
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6.2. Finanszírozható költségnemek (elõirányzat-módosítással nem járó részfeladat esetén)
1... ...................................................... Ft
1... ...................................................... Ft
2... ...................................................... Ft
2... ...................................................... Ft

6.3. Finanszírozható költségek
(adatok forintban)

7.1. Feladat befejezésének határideje: ____ __ 7.2. Pénzügyi elszámolás ideje: ____ __

8. Elõleg igénybe vehetõ I/N: _* jogszabályi hivatkozás: ..........................................................................

9. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik: I/N

Dátum: ....... év ......................... hó ..... nap

P. H.

........................................................ ........................................................
kötelezettségvállaló aláírása ellenjegyzõ

Kincstár részérõl visszaigazolás:

Feladat- és részfeladat-azonosító szám ______ ______

Dátum: ..... év ....................... hó ..... nap

P. H.

ügyintézõ ..................................... Magyar Államkincstár

Záradék:**

A szükséges elõirányzat módosításához hozzájárulunk.

.......................................................... ..........................................................
átadó fejezet felelõse átvevõ fejezet felelõse

* Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.
** Fejezetek közötti átadáskor egy plusz példányt kell készíteni az átvevõ fejezet értesítése céljából, amelyet a Kincs-

tár fog továbbítani.
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Kitöltési útmutató
a „Feladatfinanszírozási Engedélyokirat” elnevezésû okmányhoz

Az Engedélyokiratot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdésének
b)–c) pontjai hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra kell kitölteni. Az Engedélyokirat benyújtására csak a
Feladatismertetõ egyidejû benyújtásával, illetve annak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi
visszaigazolását követõen van lehetõség.

Az okmányon történt változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A részfeladat lezárását követõen – a Rendelet 77.§ (2) bek. c) pontjában foglaltak figyelembe vételével – Zá-
róokmányt kell benyújtani, melyet a „záróokmány” szöveg aláhúzásával kell jelölni.

1.1. pont A szakmai program megvalósítását célzó részfeladat meghatározását tartalmazza.

1.2. pont A költségvetési törvénnyel összhangban töltendõ ki.

2.1. pont Az adott részfeladat nevét kell beírni.

2.2. pont Az engedélyokirat módosítása esetén röviden ismertetni kell a módosítás indokát.

2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot elõirányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen meg-
valósítója, a saját, illetve más fejezet intézménye (az elsõdleges elszámolás készítõje) részére, abban az esetben a kocká-
ba „I” betût kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a költség-
vetési szervnek elõirányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockába az „N”
betût kell beírni.

3.1. pont Az elsõdleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT azonosí-
tóját kell beírni, amelyik a költségvetési elõirányzatból közvetlenül részesül.

3.2. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli szer-
vezet nevét, adószámát és címét kell rögzíteni, amelynek a nevére a számlát kiállítják. Kincstári körön kívüli megvalósí-
tó esetén az intézményi ÁHT-rovatot nem kell kitölteni.

Adószám hiányában a Kincstár az engedélyokirat befogadását visszautasítja.

4.1. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró és aláírásra meghatalmazott személyek nevét kell
rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyek alatt értendõk azok a szakmailag felelõs személyek, akik a részfeladat
elvégzésének leigazolására jogosultak.

4.2. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkezõ, aláírásra felhatal-
mazott, a Kincstárhoz benyújtott aláírásbejelentõ karton szerinti személyek nevét kell beírni a Rendelet 74. § (2) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen. Amennyiben az utalványozási jogot a pénzügyminiszter engedélyével államháztartá-
son kívüli szervezetnek adják át, a pénzügyminiszter engedélyét az elsõ okmány benyújtásakor csatolni kell.

5.1. pont Itt kell rögzíteni a részfeladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontását. A
függõleges oszlopok az egymást követõ években részfeladatra fordítható összegeket, a vízszintes sorok azok forrásne-
menkénti részletezettségét tartalmazzák. Ez elõzõ évek ráfordítása oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a
tárgyévi ráfordítás oszlopban az aktuális elõirányzatokat, a következõ évek ráfordításai oszlopban a tervezett
ráfordításokat kell szerepeltetni.

Az egyes sorok fogalmi meghatározása:

– Az elsõ sor a tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megelõzõ évek ráfordításai oszlop-
ban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi ráfordítások oszlopban az elõirányzatokat, a következõ évek ráfordítá-
sai oszlopokban a tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.

–- Az a) sor tartalmazza a teljes bekerülési költség központi támogatásból megvalósuló részét.

– A b) sor az elõzõ évek fejezeti (támogatási és bevételi) maradványát tartalmazza.

– A c) sorba a költségvetési törvényben tervezett tárgyévi fejezeti bevétel és a költségvetést érintõ fejezeti többletbe-
vétel összegét kell beírni.

– A d) sor tartalmazza az uniós támogatások összegét, a tényhelyzethez igazodóan külön megnevezve a PHARE, az át-
meneti támogatás, a TEN-T vagy egyéb uniós forrásokat.

2006/164. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13761



– Az e) sor tartalmazza az elõzõ évek intézményi maradványát, melyhez kapcsolódóan az elõirányzat-módosítást in-
tézményi hatáskörben kell végrehajtani.

– Az f) sorban kell rögzíteni az intézmény tárgyévi saját bevételét. Amennyiben az intézmény elõirányzat-felhasználá-
si keretszámlájára folyik be, az intézménynek 006/005 KTK-val át kell utalni a fedezetet a feladatfinanszírozási
számlájára.

– A g) sor tartalmazza a törvényi sor elõirányzatát nem növelõ, a külsõ köri megvalósító által a fejezeti lebonyolítási
számlára beutalt saját forrás hozzájárulást.

5.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források sorrendjét vagy egyéb kikötést lehet meg-
határozni.

6.1. pont Ide kell beírni az adott fejezeti kezelésû elõirányzatról biztosított kiadási és bevételi elõirányzatokat elõ-
irányzati csoportonként és kiemelt jogcímenként. Ennek egyezni kell az 5.1. pont a)-d) soraiban, a tárgyévi ráfordítás
oszlopban feltüntetett források együttes összegével.

Egy kiemelt jogcímhez több kiadási KTK is tartozhat, ezért szükséges azok KTK szerinti megbontása is.

6.2. pont Itt szerepelnek elõirányzat módosítással nem járó részfeladat esetén a finanszírozható költségnemek (dologi,
bér, stb.) rovati bontásban, amennyiben a felhasználás összetételét a fejezet elõírja.

6.3. pont A finanszírozható költségeket – új részfeladat jóváhagyásakor – a Fejezet ill. a jóváhagyó szerv a hagyomá-
nyos (az elõbb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy részletes szakmai elõírás alapján
tovább részletezi.

7.1. és 7.2. pontba a részfeladat befejezésének tervezett határidejét és a befejezést követõ pénzügyi elszámolás végsõ
határidejét kell beírni.

8. pont Amennyiben az engedélyezõ a feladat megvalósítása érdekében az elõleg folyósításáról intézkedik, a kockába
„I” betût kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelezõ. Ha elõleg nem folyósítható az „N” betût kell
beírni. Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.

9. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, 7.sz. melléklet szerinti törvényi sor esetén „I” betû rögzítése
kötelezõ.

Az engedélyokirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az elõirányzat felett rendelkezõ
személyként a fejezeti eljárási rendben megjelölt. Az ellenjegyzõ a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy le-
het. Az aláírásokat bélyegzõvel kell hitelesíteni. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be.

Az Engedélyokiratot 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Fõosztályára.

Amennyiben az elõirányzatot más fejezetnek adják át, az átadó és átvevõ fejezet által is aláírt Alapokmányt 4 példány-
ban kell benyújtani.

A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Engedélyokirat egy másolati példányát a benyújtó köteles a megvalósító
részére megküldeni.
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FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY ISPA FORRÁSBÓL / KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRE

Magyar Államkincstár

=> .....sz. módosítás esetén a projekt kincstári azonosító száma: ���������

= > záró Finanszírozási Alapokmány

1. A projekt általános adatai:

1.1. A fejezet száma és neve: �� .................................................................................................................................

Költségvetési cím: �� Alcím: �� Jogcímcsoport: �� Jogcím: ��

A törvényi sor ÁHT azonosítója: ������

1.2. A projekt megnevezése: .........................................................................................................................................

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

1.3. A projekt céljának, jellemzõ kapacitásának meghatározása ...................................................................................

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

1.4. A projekt megkezdésének idõpontja: ���� év �� hónap

2. A projekt megvalósítójának neve: .............................................................................................................................

A projekt megvalósítójának adószáma: ��������-�-��

A projekt megvalósítójának címe:..................................................................................................................................

3. A projekt megvalósításának helye és megyekódja:............................................................................................ . ��

4. A lebonyolító neve, adószáma: ............................................................................................ ��������-�-��

A lebonyolító címe: .......................................................................................................................................................

5. Elõirányzat fölött rendelkezõ személyek: .................................................................................................................

(részfeladat engedélyezésére jogosult személyek): .......................................................................................................

6. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik I/N: _

7. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ................................................................................................................

Utalványozásra jogosult személy(ek): ...........................................................................................................................

8. A teljes projekt összege euróban, valamint forintban: ........................................... EUR ............................... Forint
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9. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban

Forrás megoszlás
Korábbi

kifizetések
Tárgyévi

ütem
200.... 200.... 200.... 200....

Késõbbi
évek

összesen

Mind-
összesen

EU támogatás EUR
%
Ft

Hazai
költségvetési

forrás

EUR
%
kv. tám. Ft
kv. maradv. Ft

Hitel EUR
%
Ft

Önkormányzati.
támogatás

EUR
%
Ft

Egyéb forrás EUR
%
Ft

Fejezeti bevétel EUR
%
Ft

Fejezeti bevételi
maradvány

EUR
%
Ft

Összesen EUR
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Ft

EU által el nem
ismert költség

kv. támogatás Ft
kv. maradvány Ft
fejezeti bevétel Ft
fej. bev. maradv. Ft
egyéb forrás Ft

Mindösszesen Ft

10. A költségvetés tárgyévi ütemének kiemelt elõirányzatonkénti bontása

Kiadási jogcím Elõirányzat csoport
e. i.

csop.
kiem.
e. i.

Kiemelt elõirányzat neve (ezer Ft-ban)

Mûködési költségvetés 1
1
1
1
1

Felhalm. költségvetés 2
2

Bevét. jogcím 0 1 költségvetési támogatás
3 5 egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel
3 8 egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel
3 9 elõirányzat-maradvány
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11. Elõleg igénybe vehetõ: I/N
12. A projekt kivitelezésének kezdési idõpontja: ���� �� A projekt befejezésének határideje: ���� ��

Pénzügyi elszámolás ideje: ���� ��

13. A kifizetés dokumentumai:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Melléklet: Igen Nem
létesítmény- és gépjegyzék � �
részletes költségkalkuláció � �
a feladatfinanszírozástól kért egyéb ellenõrizni valók, külön melléklet szerint � �

A jelen dokumentum adatai a Pénzügyi Megállapodásban rögzítetteknek megfelelnek.

Budapest, .......... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................ ................................................. ........................................
Kötelezettségvállaló aláírása Ellenjegyzõ aláírása Jóváhagyó aláírása

A Kincstár részérõl visszaigazolás:

Budapest, .......... év .............................. hó .......... nap

Projekt azonosító szám: .................................

P. H.

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

ügyintézõ Magyar Államkincstár
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Kitöltési útmutató
a „Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/Kohéziós Alapból származó

támogatással megvalósuló projektekre” elnevezésû okmányhoz

A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés
d) pontjában megnevezett Kohéziós Alap (2004. április 30-ig: ISPA támogatással megvalósuló programok) fejezeti ke-
zelésû elõirányzatokra kell kitölteni.

Az okmányon történõ változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A projekt lezárását követõen Záró okmányt kell benyújtani, melyet a „záró Finanszírozási Alapokmány”
szöveg aláhúzásával kell jelölni.

1.1. pont: A költségvetési törvénynek megfelelõ hivatkozást kell rögzíteni. A törvényi sor ÁHT azonosítója rovatba a
PM által a törvényi sorra vonatkozóan megadott ÁHT-T azonosító számot kell beírni.

1.2. pont, 1.3. pont: Az adott szakmai feladat rövid ismertetése, jellegzetes mutatóinak megnevezése, az induló és az
elérni kívánt célállapot tömör meghatározása ismertetendõ ebben a két pontban.

1.4. pont: A projekt megkezdésének dátuma beruházási jellegû feladat esetén az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés
vagy az elsõ gép-mûszer megrendelés idõpontjával határozható meg. Egyéb szakmai feladat esetén a megvalósítás érde-
kében megkötött elsõ szerzõdés idõpontja az irányadó.

2. pont: A projekt megvalósítója a szakmai feladat kivitelezése érdekében az illetékes döntéshozó (Fejezet stb.) által
meghatározott intézmény vagy egyéb gazdálkodó szervezet. Több megvalósító tevékenységének összehangolása esetén
e pontban tüntetendõk fel a pénzügyi elszámolások koordinálásáért felelõs gesztor adatai.

3. pont: Az alkalmazott megyekódok a következõk:
1. Budapest
2. Baranya megye
3. Bács-Kiskun megye
4. Békés megye
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. Csongrád megye
7. Fejér megye
8. Gyõr-Moson-Sopron megye
9. Hajdú-Bihar megye
10. Heves megye
11. Komárom-Esztergom megye
12. Nógrád megye
13. Pest megye
14. Somogy megye
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16. Jász-Nagykun-Szolnok megye
17. Tolna megye
18. Vas megye
19. Veszprém megye
20. Zala megye

4. pont: Ha a megvalósító a feladat szakmai, illetve pénzügyi kivitelezése, összehangolt megvalósítása érdekében az
építési-mûszaki munkák lebonyolításában megbízás alapján közremûködõ szervezet tevékenységét veszi igénybe,
annak adatait e pontban kell feltüntetnie.

5. pont: A Fejezet itt rendelkezik – figyelembe véve a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltakat – azokról a szemé-
lyekrõl, akik a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagyis az Alapokmány aláírására jogosultságot kapnak.

6. pont: A Rendelet VIII. fejezete hatálya alá tartozó, 7. számú melléklet szerinti törvényi sorok esetében „I” betû rög-
zítése kötelezõ. A finanszírozási alapokmányok terhére kifizetés addig nem teljesíthetõ, amíg a döntéshozók, elõirány-
zat-kezelõk a Rendelet 90. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 8/b. számú mellékletében meghatározott adatokat a
Kincstár Támogatási Monitoring Önálló Osztályára el nem juttatták.

7. pont: Teljesítésigazolóként a szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró, aláírásra meghatalmazott sze-
mélyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyeken értendõk azok a szakmailag felelõs személyek,
akik a részfeladat elvégzésének leigazolására jogosultak, s az igazolás tartalmáért felelõsséggel tartoznak.
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Utalványozásra jogosultként a megvalósító szervezet nevében eljáró, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról nyi-
latkozni jogosult személyek nevét kell beírni.

8–9. pont: A projekt euróban számított teljes költségvonzatát a pénzügyminisztérium költségvetési (tervezési) körira-
tában, valamint a jóváhagyott szakmai dokumentumokban foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

Az egyes pénzügyi források meghatározása következik az elnevezésébõl; külön definiálandó a ’fejezeti bevétel’ és a
’fejezeti bevétel maradvány’ fogalma. Eszerint:

Fejezeti bevétel: A Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozási forrásaként a szakmai program megvalósítója vagy egyéb
hazai pénztulajdonos által az érintett fejezet KA elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalt, elõirányzatosítandó
pénzügyi fedezet tartozik ebbe a kategóriába.

Fejezeti bevétel maradvány: a tárgy évben a KA elõirányzat-felhasználási keretszámlájára beutalt, s a tárgyév decem-
ber 31. napjáig ténylegesen fel nem használt pénzügyi fedezet a tárgyévet követõ évben bevétel maradványként veendõ
figyelembe.

Az iménti megkülönböztetés alkalmazandó az EU által el nem ismert költségek vonatkozásában is.
Az áfa összegét a konkrét szakmai program uniós tárgyalásainak eredményével összhangban kell szerepeltetni a pro-

jekt pénzügyi fedezetei között.

10. pontban a megvalósítás tárgyévi ütemének kiemelt kiadásai elõirányzatonkénti és bevételi jogcímenkénti bontását
kell részletezni.

11. pont: Elõleg vehetõ igénybe, ha ezt az adott szakmai programra is vonatkozó hazai jogszabály vagy hatályos nem-
zetközi szerzõdés lehetõvé teszi.

12. pont: A projekt befejezésének határideje az építési napló lezárásának idõpontjával, építési-kivitelezési munkával
együtt nem járó feladatok esetében a feladat megvalósítása érdekében kötött szerzõdésekben szereplõ határidõk közül a
legkésõbbi idõpontjával azonos. A pénzügyi elszámolás idõpontja – az esetleges peres eljárás kivételével – az utolsó
fizetési kötelezettség teljesítésének dátuma.

13. pont: A kifizetés dokumentumának a megvalósult szakmai, illetve mûszaki-naturális teljesítményt dokumentáló
bizonylatokat (kivitelezõi számlát, részszámlát vagy a számviteli törvényben ezzel egyenértékûnek elismert
dokumentumot) kell tekinteni.

A Finanszírozási Alapokmány mellékleteként benyújtható, a kincstári finanszírozás során az ellenõrzés hatékonysá-
gát támogató három lehetséges csatlakozó dokumentum közül ténylegesen csatolt bizonylat megküldését a megfelelõ
�-be tett x-jelzés feltüntetésével kell jelezni.

A Finanszírozási Alapokmány Jóváhagyója a fejezet felügyeletét ellátó személy vagy annak meghatalmazottja. A Kö-
telezettségvállaló személy az, akit a fejezeti gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályokat összefog-
laló miniszteri utasításban vagy szabályzatban megjelölnek. Az Ellenjegyzõ a fejezet utalványozási rendjében rögzített
személy lehet. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be. A Jóváhagyó csak a tárgyévi elsõ jóváhagyáskor
írja alá a Finanszírozási Alapokmányt, illetve a záró Alapokmányt írja alá. A tárgyévi Alapokmány módosításokat csak
az Ellenjegyzõnek és a Kötelezettségvállalónak kell aláírnia. Az Alapokmány újbóli benyújtására csak a Rendelet 73. §
(7) bekezdésében foglalt változások esetén van szükség, egyéb esetekben elégséges a módosításokat a Kincstár
Feladatfinanszírozási Fõosztályának küldött hivatalos levélben jelezni.

A Finanszírozási Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes fõosztályára.
A Kincstár által nyilvántartásba vett és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmány egy másolati példányát a benyújtó

köteles a megvalósító részére megküldeni.
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El adó: Telefon:

Szerz dés kelte: Száma:

nap

nap

Beruházás, feladat/részfeladat azonosító száma

A szerz dés teljes bruttó összege ( Ft )

Tárgyévet megel z  összes bruttó kifizetés (Ft)

Teljes összegb l tárgyévi bruttó összeg (Ft)x

Teljes összegb l tárgyévi küls  forr. nélküli (Ft)

Teljesb l tárgyévet követ  év bruttó összege (Ft)

Tárgyévet köv.második év bruttó összege(Ft)

Tárgyévet követ  harmadik évt l bruttó összevontan (Ft)

                                                               SZERZ DÉSBEJELENTÉS                                  Bizonylat sorszáma:

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Megvalósító fejezet vagy intézmény neve, címe: Vállalkozó megnevezése, címe:

……………………………………………………….

Szerz dés megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya,a módosítás indoka

(x) A MÁK  e  visszaigazolás alapján csak az engedélyokiratnak megfelel en, a tárgyévi  központi költségvetési el irányzat és a megfelel  számlákra befizetett egyéb források erejéig  teljesít kifizetést! Oldalszám:

Aláírás a Kincstárnál bejelentett módon

Számlaszám:

Feladatfinanszírozási F osztály

Összesen

Számlaszám:

Kezdési határid : év hó

hóév

Dátum:

Szerz désbeje-

lentés-befogadás

folyószáma:

Befejezési határid :

Visszaigazolt vállalási 
összeg

Emelés(+) /Csökkenés(-)

Ft-ban (tárgyévi, bruttó)

Új tárgyévi vállalási 
összeg

A tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás ütemezése ( küls  forrás nélkül)

Határid Összeg ( Ft-ban)Rovat



Kitöltési útmutató
a Szerzõdésbejelentéshez

A szerzõdésbejelentési (kötelezettségvállalási) formanyomtatványt elõirányzat-átadással megvalósuló szakmai prog-
ramok (részfeladatok, központi beruházások) esetében a megvalósító intézmények nyújtják be a Kincstárhoz. Nem elõ-
irányzat-átadásos részfeladat/központi beruházás esetében a külsõ (azaz államháztartáson kívüli) megvalósítók (beruhá-
zók) az illetékes Fejezet útján nyújthatják be a kötelezettségvállalás dokumentumát. A bizonylatot minden esetben a
Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni.

A „Megvalósító fejezet vagy intézmény címe” megnevezésû sorba a Beruházás finanszírozási alapokmány 4. pontjá-
ban vagy a Feladatfinanszírozási engedélyokirat 3.2. pontjában feltüntetett megvalósító nevét és annak bankszámla
számát kell beírni.

Az „Elõadó” megnevezéséhez a megvalósító intézmény vagy fejezet azon munkatársának nevét és telefonszámát kell
beírni, aki szükség esetén érdemben tud felvilágosítással szolgálni a kivitelezési szerzõdéssel kapcsolatos kérdések
megválaszolásában.

A „Kezdési határidõ” sorba a szerzõdés szerinti munka kezdési határidejét (ezen belül építéssel járó munka esetén az
építési naplóba történõ elsõ bejegyzés idõpontját, hazai vagy import gép-mûszer beszerzés esetén az elsõ megrendelés
feladásának dátumát) kell beírni.

A „Befejezési határidõ” sorba a megvalósítási szerzõdés szerinti munka befejezésének tervezett határidejét (azt a dá-
tumot, amikor a beruházás/részfeladat pénzügyi elszámolása, ill. üzembe helyezése teljes körûen megtörténik) kell
beírni.

A „Beruházás, feladat/részfeladat azonosító szám” sorban az aláírt engedélyokirat/alapokmány visszaigazolásakor a
Kincstár által megadott beruházási jelzõszámot, ill. feladat/részfeladat azonosító számot kell beírni.

A „Szerzõdés teljes bruttó összege (Ft)” sorba a megvalósítási szerzõdés (kötelezettségvállalás) teljes kivitelezési
idõtartama alatt tervezett, az áfa-t is tartalmazó pénzügyi ellenérték összegét kell feltüntetni.

A „Tárgyévet megelõzõ összes bruttó kifizetés (Ft)” sorban a bejelentett szerzõdés (kötelezettségvállalás) terhére a
tárgyévet megelõzõ kivitelezési idõszak kifizetéseinek halmozott összegét kell beírni bruttó (ÁFA-val együtt számított)
értékben.

A „Teljes összegbõl tárgyévi bruttó összeg (Ft)” sorban a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) alapján meg-
határozott pénzügyi vonzat tárgyévi ütemét kell szerepeltetni, bruttó összegben.

A „Teljes összegbõl tárgyévi külsõ forrás nélküli (Ft)” sorban a kivitelezési szerzõdésnek (kötelezettségvállalásnak)
az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi hozzájárulása nélkül számított tárgyévi forint összegét kell
szerepeltetni, bruttó értékben.

A „Teljesbõl a tárgyévet követõ év bruttó összege (Ft)” sorba a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) szerinti
teljes vállalási összegbõl a tárgyévet követõ évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben.

A „Tárgyévet követõ második év bruttó összege (Ft)” sorba a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) szerinti
teljes vállalási összegbõl a tárgyévet követõ második évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben.

A „Tárgyévet követõ harmadik évtõl bruttó összevontan (Ft)” sorba a szerzõdés (kötelezettségvállalás) teljes vállalási
összegébõl a kivitelezés harmadik évétõl még hátralévõ idõszakban várható kifizetések összegét kell beírni halmozottan,
bruttó értékben.

A „Szerzõdésbejelentés-befogadás folyószáma:” sorban a 4 karaktert kitevõ számmezõ elsõ kockájába az ún. rovat-
számot kell feltüntetni, a következõ besorolási lehetõségek kiválasztásával:

1 = építés
2 = belföldi gépvásárlás
3 = import gépbeszerzés
4 = egyéb
5 = fogyóeszköz
6 = gyûjtõs tétel
8 = pénzeszköz átadás
9 = üzemgazdasági beruházás
A második, harmadik és negyedik karakter az adott rovatszámon belüli folyamatos sorszám jelölésére szolgál. Ezt a

sorszámot a nyilvántartásba vételkor a Kincstár adja, és a szerzõdésbejelentésre (kötelezettségvállalásra) történõ késõbbi
hivatkozások során (pl. az átutalási megbízások benyújtásakor) ezt a sorszámot mindig fel kell tüntetni.

Ún. gyûjtõs tételként kell szerepeltetni azon kötelezettségvállalásokat, amelyek nem elõzetes és tételes szerzõdésköté-
sen alapulnak, hanem pl. ún. szabadkézi vásárláshoz vagy egyéb, kisösszegû egyedi kötelezettségvállaláshoz kap-
csolódnak.
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A „Visszaigazolt vállalási összeg” szerepeltetésére szolgáló adatmezõt csak módosítás esetén kell kitölteni: az elõzõ-
leg a Kincstár által már visszaigazolt „Teljes összegbõl tárgyévi bruttó összeg (Ft)” sorba írt összeget kell ide beírni.

Az „Emelés (+)/ Csökkenés (–)” sorba a szerzõdés módosítása esetén a vállalási összeg emelését vagy csökkenését
meghatározó értéket kell beírni, bruttó (áfa-s) értékben.

Az „Új tárgyévi vállalási összeg” sorba a szerzõdés (kötelezettségvállalás) módosítása esetén a „Visszaigazolt válla-
lási összeg” és az „Emelés (+)/Csökkenés (–)” sorokba írt összeg eredményeként számított forintértéket kell feltüntetni.

A „Vállalkozó megnevezése, címe” sorba a kivitelezési szerzõdés szerinti vállalkozó nevét, címét és pénzintézeti
számlaszámát kell beírni.

A „Szerzõdés megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, a módosítás indoka” sorba a bejelentendõ szerzõdés (kö-
telezettségvállalás) tárgyát (az elvégzendõ munka, ill. a kötelezettségvállalás összefoglaló adatait) kell beírni. A szerzõ-
dés (kötelezettségvállalás) módosítása esetén feltüntetendõ a módosítás indoka is.

A „Tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás ütemezése (külsõ forrás nélkül)” sorokban az államháztartáson kívüli szer-
vezetek (megvalósítók) pénzügyi hozzájárulása, vagyis az ún. külsõ forrás nélküli éves pénzügyi ütemet kell a kiadási
rovatok között megbontani. Az ütemek forintösszegének a szerzõdés (kötelezettségvállalás) bejelentés és annak módosí-
tása esetén is meg kell egyeznie a „teljes összegbõl tárgyévi külsõ forrás nélküli” sorban szereplõ forintösszeggel.

A szerzõdésbejelentés (kiadási kötelezettségvállalás) rovat megjelöléseként a kiadási KTK (kincstári tranzakciós
kód) elsõ két számjegyét kell beírni. A „Határidõ” rovatba az év, hónap, nap megjelölését kell feltüntetni két-két arab
számjeggyel. Határidõként a várható legkorábbi kifizetés idõpontját célszerû szerepeltetni.

A „Bizonylat sorszáma” a benyújtó szerv (fejezet, intézmény, egyéb megvalósító szervezet) nyilvántartása szerint
meghatározott azonosító számot jelenti.

A „Dátum” rovatban a szerzõdésbejelentési (kötelezettségvállalási) nyomtatvány kiállításának idõpontját kell
szerepeltetni.

Ha az adatok a tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás rovat és határidõ szerinti megbontása kapcsán nem férnek rá egy
lapra, az „Oldalszám” folyamatos sorszámozásával ezen adatok részletezése szükség szerint második oldalon is
folytatható.

A kötelezettségvállalás fogalmát a 217/1998. sz. Kormányrendelet definíciója szerint kell meghatározni.
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4. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[6/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS

a ………………………….…………. megnevezésû, ….………….………….……………………………….. címû,
………………………………. helyrajzi számú, ………….…………………………………… vagyonkezelésében volt
ingatlan ………….……… számú engedély alapján, ………………… formában engedélyezett értékesítésrõl.

I. Azonosító adat
Hivatkozási ügyiratszám a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál:

II. Az értékesítés
1. Az értékesítésbõl (adásvételi szerzõdés szerint) származó bruttó bevétel összege
2. A befizetendõ áfa összege
3. Az értékesítési eljárás költségei (részletezve)

III. Fejlesztési célokra történõ felhasználás
– a visszahagyás igényelt összege
– a visszahagyás célja

IV. Mellékletek (másolatok)
1. A kincstári vagyoni körbõl kikerülést igazoló engedély
2. A kincstári vagyon értékesítésérõl szóló adásvételi szerzõdés
3. Fejlesztési célú visszahagyási kérelem

Dátum: ………… év …………………….. hó ……. nap

……………………………………..
vagyonkezelõ aláírása
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

VI. BÍRÓSÁGOK

2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2 3 2 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképz  Akadémia keretében

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

6 Címzett és céltámogatások
IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
IX 6 Címzett és céltámogatás
XI 12 1 Turisztikai célel irányzat
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
XV 25 29 Útpénztár
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

8 Vis maior tartalék
10 A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkoztatásának támogatása

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 7 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
9 7 1 Új Magyarország Fejlesztési Terv
9 7 1 1 Államreform Operatív Program
9 7 1 2 Elektronkus Közigazgatás Operatív Program

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

12 1 1 Területrendezés
12 1 4 Lakás- és építésügy
12 1 5 Turisztikai célel irányzat

IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

12 2 Országos jelent ség  területfejlesztési programok
12 2 1 2 Balaton integrált fejlesztési térség
12 XVI 10 1 Balatoni regionális viziközm -hálózat fejlesztése
12 2 2 Duna-menti integrált fejlesztési térség
12 2 5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei tó, Tisza tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok)
12 2 6 Kiemeltregionális repül tér fejlesztések
12 3 Terület- és régiófejlesztési célel irányzat
12 3 1 2 Központi fejlesztési feladatok

IX 6 Címzett és céltámogatás
IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 1 Turisztikai célel irányzat
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat
XV 25 29 Útpénztár
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

12 3 2 2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
XVI 10 1 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

12 3 3 2 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
IX 6 Címzett és céltámogatás
IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 1 Turisztikai célel irányzat
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat
XV 25 29 Útpénztár
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

12 3 4 2 Decentralizált területfejlesztési programok
IX 6 Címzett és céltámogatás
IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 1 Turisztikai célel irányzat
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat
XV 25 29 Útpénztár
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

12 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
12 10 1 7 Gazdasági és társadalmi kohézió er sítése (HU 03XX)
13 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
13 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
13 1 Regionális Operatív Program (ROP)
13 1 2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése
13 1 8 A turisztikai potenciál er sítése a régiókban
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

13 2 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
13 2 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA
13 2 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER
13 2 3 INTERREG IIIA  SL-HU-CR
13 2 4 INTERREG IIIA  AU-HU
13 2 5 INTERREG IIIB
13 2 6 INTERREG IIIC
13 2 7 INTERACT
13 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
13 3 1 Nyugat-dunántúli Operatív Program
13 3 2 Közép-dunántúli Operatív Program
13 3 3 Dél-dunántúli Operatív Program
13 3 4 Dél-alföldi Operatív Program
13 3 5 Észak-alföldi Operatív Program
13 3 6 Észak-magyarországi Operatív Program
13 3 7 Közép-magyarországi Operatív Program
13 4 Európai Területi Együttm ködés
13 5 INTERACT 2007-2013

XII. FÖLDM VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
10 3 2 3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése
10 3 2 4 Az élelmiszerbiztonsági háttér fejlesztése
10 3 2 5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén
10 3 2 6 Az állat-, és növényegészségügyi határállomások kapacításának meger sítése
10 3 2 7 FVM megyei földm velésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra
10 11 Vidékfejlesztési Programok
10 11 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
10 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)
10 12 SAPARD támogatásból megvalósuló programok
10 12 1 2 SAPARD intézkedések / Felhalmozási költségvetés
11 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
11 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
11 1 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
11 1 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mez gazdaságban
11 1 2 Élelmiszergazdaság modernizálása
11 1 3 Vidéki térségek fejlesztése
11 1 4 AVOP Technikai segítségnyújtás

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

20 1 17 2 Schengen Alap
20 6 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
20 6 2 1 Menekültek integrációjának el segítése
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

20 6 2 2 Humáner forrás-menedzsment fejlesztése
20 6 2 3 Küzdelem a szervezett b nözés ellen
20 6 7 AENEAS program
20 6 8 Egyéb közösségi programok

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 1 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kiköt k fejlesztése
25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
25 3 1 2 Beruházás-ösztönzési célel irányzat
25 3 2 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása
XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 
LXIX 1 Hazai innováció támogatása

25 3 3 2 Kis- és középvállalkozói célel irányzat
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
25 18 7 Közháló program
25 18 8 e-Magyarország program
25 18 10 e- Információszabadság
25 18 12 NAVA-NDA program
25 28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
25 29 Útpénztár

IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

25 30 7 2 Schengen Alap
25 30 9 EU támogatású projektek el készítése és technikai támogatása
25 30 11 TEN-T pályázatok
25 31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
25 31 2 1 2 Hajózási információs Rendszer megvalósítása
25 31 2 2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére
25 31 2 4 IT fejlesztés gépjárm -közlekedés lérszennyez  hatásának számítására
25 31 2 5 Integrált vontatási er forrás tervez  - és nyílvántartó információs rendszer
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

25 31 2 7 Egyes fontos mérések visszavezethet ségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.
25 31 2 8 Vasúti  információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.
25 31 2 11 Nemzeti szélessávú stratégia, minitoring rendszereének felépítése
26 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
26 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
26 1 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
26 1 1 1 Beruházás-ösztönzés
26 1 1 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése
26 1 1 7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
26 1 1 8 Kutatás-fejlesztés , inniváció
26 1 2 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
26 1 2 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
26 1 2 2 Környezetvédelem - Energetika
26 2 2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
26 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
26 3 1 Közlekedés Operatív Program
26 3 2 Gazdaságfejlesztési Operatív Program

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 1 7 5 2 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
XI 12 3 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

10 1 7 7 2 Vízkárelhárítási m vek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
10 1 9 Balatoni regionális viziközm -hálózat fejlesztése

XI 12 2 Balaton integrált fejlesztési térség
10 1 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtás
10 1 20 2 Ivóvíz-min ségjavító program
10 2 37 2 Hulladékkezelési - és gazdálkodási feladatok
10 2 39 2 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
10 2 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása
10 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
10 7 2 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)
10 7 2 2 Vízkeret irányelv végrehajtása II. Fázis (2004/016-689.02.03)
10 7 2 3 Madárvédelmi és él helyvédelmi irányelvnek megfelel  monitorozás és területkezelés el készítése
10 7 2 4 Magyarországi felszini vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése
11 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
11 1 I.Nemzeti Fejlesztési Terv
11 1 1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
11 1 1 1 Környezetvédelem
11 2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek
11 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
11 3 1 Környezet és energia Operatív Program

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 30 1 2 Schengen Alap
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

5 30 2 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

XIX. EU INTEGRÁCIÓ

2 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
2 1 2 GVOP Technikai segítségnyújtás
2 1 3 KIOPTechnikai segítségnyújtás
2 1 4  ROP Technikai segítségnyújtás
2 1 5 HEFOP Technikai segítségnyújtás
2 1 6 KTK technikai segítségnyújtás
3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
3 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés Technikai segítségnyújtás
4 Új Magyarország Fejlesztési Terv
4 1 Végrehajtás Operatív Program
7 2007. Évt l támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések el készítésének decentralizált támogatása

35 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
36 Schengen Alap technikai segítségnyújtás
37 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
42 2007-t l induló EU nagyberuházások és komplex programok el készítése

XX. OKTATÁSI  ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 39 9 Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruházások
LXVII Nemzeti Kulturális Alap

12 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
12 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
12 1 1 Humáner forrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
12 1 1 8 Az oktatási, szociális, és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés
12 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv
12 2 1 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - EU forrásrész
12 2 2 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - Hazai társfinanszírozás
12 2 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

10 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
10 6 2 2 Bels  pénzügyi ellen rzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben
11 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
11 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
11 1 1 Humáner forrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
11 1 1 7 Az oktatási, szociális, és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés
11 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv
11 2 1 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - EU forrásrész
11 2 2 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - Hazai társfinanszírozás
11 2 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

12 2 30 Schengen Alap
12 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
12 5 2 3 Funkcionálisan független bels  ellen rzés meger sítése a Vám és Pénzügyörségen belül
12 5 2 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellen rzése vonatkozásában
12 5 2 5 2005/17/520.04.01-Felkészülés az együttes ellen rzésre
12 5 2 6 2005/17/520.04.01.11-Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen
12 5 2 7 Rendszám- és Konténerkód Felismer  Rendszer (2004/016-954)

XXVI. SZOCIÁLIS  ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 3 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
16 7 2 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alakalmazása
16 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram
16 38 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásának támogatása
16 38 1 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  bértámogatás
16 38 2 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  költségkompenzáció 
17 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
17 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
17 2 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
17 2 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai segítségnyújtás,

Országos Fogalalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása
17 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
17 3 1 Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - EU forrásrész
17 3 2 Társadalmi megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás
17 3 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL

4 EU integráció fejezeti kezelés  el irányzat
4 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
4 1 1 Kutatás-fejlesztés, innováció

LXIII. MUNKAER PIACI ALAP

1 Aktív foglalkoztatási eszközök 
( ebb l: csak a munkahelyteremt  beruházás támogatása)

IX 6 Címzett és céltámogatás
IX 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok
XI 12 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT
Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET
 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat
XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
XX 11 39 Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Hazai innováció támogatása
XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

2 A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása
3 Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszirozású programok hazai támogatása

Megjegyzés:
Azon el irányzatok esetében, amelyek mellett összehangolásban kapcsolódó el irányzat nem szerepel, az összehangolás szabályait nem, 
csak az OTMR adatszolgáltatást, a kormányrendelet 79.§(2), 83.§(2) c,,j, 85.§(2),(7), 87.§(7), 90.§(2) el írásait kell alkalmazni.

Az e mellékletben feltüntetett el irányzatok támogatási célú felhasználása során figyelembe kell venni a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, 
valamint a 24/2003. (II.4.) Korm. rendelet mindenkori hatályos rendelkezéseit.



Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követ  módosulása esetén az adattartalom 
aktualizálandó és jelzend , a módosítás tényének egyértelm  feltüntetése mellett! 

A támogatás ismertetése

1. A támogatás megnevezése: 

1.1. A támogatást meghirdet /kiíró intézmény megnevezése: 

1.2. A támogatási konstrukció megjelentetésének (tervezett) id pontja: 

1.3. Pályázatos támogatás esetén a pályázatok beadási határideje: 

2. Elhelyezkedése a támogatási rendszerben

2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. 

cikke hatálya alá tartozik: 

igen – nem (megjelölend )

Az Európai Bizottság, illetve a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló 

Irodája által adott vélemény száma, és kiadásának id pontja:

TVI vélemény száma: 

Vélemény kiadásának id pontja: . .    

A Bizottság által kiadott 

vélemény  száma: 

Vélemény kiadásának id pontja: . .    

Támogatási kategória (Kérjük annyiszor kitölteni, ahány különböz  támogatási kategória szerint 

adható támogatás.) :

   

   

2.2. A támogatás forrása(i):  

(Az Európai Unió Strukturális illetve Kohéziós Alapjaiból finanszírozott; közösségi kezdeményezés 

keretében bonyolított támogatásai esetén a kiegészít  táblázatot kérjük kitölteni!)

A támogatási forrás jellege  
(Egyszerre egy jelleg  jelölhet  meg)

A támogatási konstrukció 
forrásának/forrásainak költségvetési 
törvény szerinti besorolása és megnevezése Nemzeti 

Forrás 
Átmeneti 

támogatási 
eszköz

SAPARD PHARE 

A támogatás 
keretösszege 

(Forrásonként)
(eFt)

Fejezet     Cím          Alcím     Jogcím cs.    Jogcím 

Megnevezés: 

     

                                                          
Kitöltend  a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr l szóló Kormányrendelet alapján. 

6. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követ  módosulása esetén az adattartalom 
aktualizálandó és jelzend , a módosítás tényének egyértelm  feltüntetése mellett! 

Fejezet     Cím          Alcím     Jogcím cs.    Jogcím

Megnevezés: 

    

Fejezet     Cím          Alcím     Jogcím cs.    Jogcím

Megnevezés: 

     

Fejezet     Cím          Alcím     Jogcím cs.    Jogcím

Megnevezés: 

     

A támogatás összesített kerete:   

2.3. Az 1. pontban ismertetett támogatás megnevezése az el z  évben (és a 

költségvetési sor(ok) pontos feltüntetése)**:

3. Elnyerésének módja 

3.1. nem pályázatos (pl. alanyi, címzett, jogszabályi):

3.2. pályázatos 

4. A döntés mechanizmusa 

4.1. A döntés típusa 

centralizált – decentralizált (megjelölend )

4.2. A döntéshozó (személy vagy testület):

4.3. A döntési folyamat leírása, a résztvev k megnevezésével, szerepük feltüntetésével egy 

vagy több forrás esetén: 

4.4. Az ismertetett támogatás más támogatási konstrukcióval való kapcsolata (pl. egymást 

kiegészít , feltételez  támogatások; társfinanszírozás):

5. A finanszírozás mechanizmusa 

5.1. A finanszírozási folyamatban résztvev k (pl. megbízott bonyolító szervezet(ek), 

intézmény(ek))  megnevezése, szerepük feltüntetése, postai címe: 

                                                          
** El zmény nélküli, újonnan megjelentetni kívánt támogatási konstrukció esetén kihúzandó! 
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Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követ  módosulása esetén az adattartalom 
aktualizálandó és jelzend , a módosítás tényének egyértelm  feltüntetése mellett! 

5.2. Az Államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet  

92. § (4) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok köztartozásokról szóló értesítésének 

jogosultja (a címzett megnevezése, postai címe):

6. A támogatás elemi céljai (célonként maximum 100 karakter)

7. A támogatás formája (pl: vissza nem térítend  támogatás, kamattámogatás stb; 

kamattámogatás esetén a kamattámogatás %-os mértékének illetve id tartamának 

megadásával):

8. A támogatás feltételei ( kizáró okok, maximális id tartama stb.):

9. A támogatottak köre (a támogatási konstrukció kedvezményezettjei - pl. kisvállalkozások, 

államháztartáson belüli nonprofit szervezetek stb. – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

8/b. számú melléklete I. részében feltüntetett min sítési kódoknak megfelel en):

10. Támogatás adható mértéke (támogatottankénti minimális – esetleg maximális mérték – 

szövegesen):

11. Az ismertetett támogatás adatszolgáltató kapcsolattartója (név, telefonszám, postai cím):

11.1. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 85. § (2), (7); és a 90. § (2) bekezdése szerinti 
elektronikus adatszolgáltatást biztosítani képes adattovábbító (pontos szervezet/szervezeti 
egység megnevezés, postai cím):

 …………………………………. ……….……………………. 

 Dátum Az adatszolgáltató aláírása 
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Kiegészít  táblázat az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatások bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához

Prioritás Intézkedés Komponens A forrás jellege 
(Forrásonként kérjük feltüntetni) 

Az Operatív 
Program 

megnevezése 
száma megnevezése száma megnevezése száma megnevezése 

Pályázati felhívás 
megnevezése 

A támogatás forrásainak 
költségvetési törvény szerinti 

besorolása* 

  Fejezet: 
     Fejezet: 
     Fejezet: 

cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím

Uniós
forrás – 

szövegesen
(pl.ERFA) 

Hazai
Forrásrész

(X-szel 
jelzend )

keret-
összeg
(eFt)** 

  /  /  /     

           

  /  /  /     

           

        

  /  /  /     

A támogatás összesített kerete:                  

Kiegészít  táblázat az Európai Unió Közösségi Kezdeményezéseivel kapcsolatos támogatások bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához 

A forrás jellege 
(Forrásonként kérjük feltüntetni) 

Program Témakör/együttm ködési 
terület megnevezése 

Pályázati felhívás megnevezése A támogatás forrásainak 
költségvetési törvény szerinti 

besorolása* 

    Fejezet: 
      Fejezet: 

cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím 

Uniós
forrás – 

szövegesen
(pl.ERFA) 

Hazai
Forrásrész

(X-szel 
jelzend )

keretösszeg
(eFt)** 

  /  /  /     

           

   

  /  /  /     

A támogatás összesített kerete:               
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Kiegészít  táblázat az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott támogatások/pojektek bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához 

A forrás jellege 
(Forrásonként kérjük feltüntetni) 

Szektor Stratégia Cél A támogatás/projekt megnevezése A támogatás forrásainak 
költségvetési törvény szerinti 

besorolása* 

   Fejezet: 
      Fejezet: 

cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím 

Kohéziós
Alap

forrásrész  
(X-szel 

jelzend )

Hazai
Forrásrész

(X-szel 
jelzend )

keretösszeg
(eFt)** 

  /  /  /     

           

   

  /  /  /     

A támogatás összesített kerete:               

* A támogatási források besorolásakor a törvénysorok feltüntetését a Fejezetek sorrendjéhez igazodóan szükséges megadni. 
**  A keretösszeg mez be a támogatási konstrukcióhoz rendelt, szerz déskötésre rendelkezésre álló értéket kérjük feltüntetni – mind a hazai, mind az uniós forrásrész 

tekintetében.  



7. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

(Az igényl  tölti ki) I. 

Adatlap - a támogatási döntésr l

I/1. Az igényl   azonosító adatai                         A pályázat egyedi azonosítója (a kezel  szervezet tölti ki): …………………………

    

Az igényl  min sítési kódja (kérjük a megfelel  számot beírni): Megnevezése: ..................................

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkez  mez gazdasági stermel )
2. Mikrovállalkozás* (10 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy 

mérlegf összeg) 
3. Kisvállalkozás* (50 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy 

mérlegf összeg) 
4. Középvállalkozás* (250 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy max. 

43 millió eurónak megfelel  forintösszeg  mérlegf összeg) 
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht) 

Megjegyzés: 
* A kis és középvállalatokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. alapján; 
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése  - t ke vagy 
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis és középvállalatokról, fejl désük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektet ket;

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló 
vagy egyszer sített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegf összeg alapján kell 
meghatározni. Az egyéni vállalkozás min sítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszer sített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás min sítése a saját nyilvántartása szerint, a 
foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

Adóalany Igen= 1       Nem= 0 

Az igényl  neve(M):

Az igényl  székhelye, 
irszám:

település:...........................................................................................                   

cím: utca hsz hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:     

Az igényl  adószáma(M) (2.3.4.6.7. Min sítési kód esetén töltend  ki, 8+1+2  
formátummal):

Az igényl  adóazonosító jele(M) (1. min sítési kód esetén töltend  ki, 10 hosszúságban):

Társpályázó min sítése:   Támogatásban részesül  =1 Közrem köd  =2 Egyéb tag= 3 

Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltend  az I/1. rész 

Nem hazai igényl  esetén külföldi adószám:                     

Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:

Nem magyarországi  megvalósítási hely esetén  az ország 
megnevezése:
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

I/2. A program/projekt azonosító adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése(M):..........................................................................................................................

Igényelt összeg deviza kódja:   Forint = 1 Euro = 2 

Igényelt összeg: 

A megvalósítási hely (M) pontos címe, irszám: település:............................... 

cím: utca hsz hrsz

A támogatási konstrukció megnevezése(M):.................................................................................................................................

Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltend  ki, (többször is) megadható) 

A támogatási konstrukció megnevezése(M):.................................................................................................................................

    év   hó   nap 
 ............................................................ 
  igénylés dátuma                                     PH az igényl  aláírása 
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

 (A döntéshozó tölti ki)     II. 

II/1. A támogatási forrás adatai                   A pályázat egyedi azonosítója (a kezel  szervezet tölti ki): 
…………………………

A támogatási konstrukció megnevezése: 
...................................................................................................................................

A támogatási konstrukció megjelenésének  éve:      

A döntéshozó megnevezése:.................................................................................................................................

Döntés id pontja:     .   .   

II/2.1. A támogatott adatai
Több támogatott esetén kérjük az adatokat többször szerepeltetni a Társpályázó min sítésének és támogatásból részesülés 
%-a megjelölésével. 

Adóalany   Igen= 1       Nem= 0 

Az igényl  neve (M): 

Az igényl  székhelye, irszám:     település:...........................................................................................  

cím: utca hsz. hrsz.

KSH Gazdálkodási forma kód:     

Az igényl  adószáma (M) (2. 3. 4. 6. 7.  min sítési kód esetén töltend  ki,         -  -   
8+1+2 formátummal): 

Az igényl  adóazonosító jele(M) (1. min sítési kód esetén töltend  ki, 10 hosszúságban):           

Társpályázó min sítése:   Támogatásban részesül  =1 Közrem köd  =2 Egyéb tag= 3 
Támogatásból részesülés %-a:    ,     

Nem hazai igényl  esetén külföldi adószám:                     

Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: 

Nem magyarországi  megvalósítási hely esetén  az ország megnevezése: 

II/2.2. A támogatott program, projekt adatai

A támogatás elemi célja:  

A program /  projekt céljának szöveges megnevezése: ......................................................................................................

A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:     település:.................................................................................
cím: utca hsz. hrsz.

Projekt kezdete:     .   .    befejezése:     .   .   

Szerz déskötésr l szóló értesítés esetén - a szerz déskötés id pontja:     . .

                          -  a szerz dés száma            : …………………………… 

Költség, forrás, támogatási adatok deviza kódja:  Forint = 1 Euro = 2  
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

II/ 2.3 A támogatott projekt költségszerkezete

1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):                

2. A pályázó saját forrása:                
3. A bankhitel összege:                
4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):                 
5. Közösségi támogatási forrás:                 
6. Nemzeti támogatási forrás:                 
7. Egyéb támogatási jelleg  forrás* * *                
8. Nem támogatási forrás:                

 A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítend  támogatás, kamatmentes visszatérítend  támogatás, 
kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás összege. 
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni. 

 A közösségi támogatás megnevezése: 

***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb. 

„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmez ben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás 
értéke (2. 3. 4. min sítési kód esetén töltend  ki):         

II/2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:

A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény 
szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke 
(Forrásonként) 

Fejezet:

     Cím       Alcím    Jogcím cs.  Jogcím 

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:

     Cím       Alcím    Jogcím cs.  Jogcím 

Megnevezés:________________________________________

A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen: 

II/2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is 
bejelölhet ):

 Jóváhagyott támogatás mértéke  
Vissza nem térítend  támogatás             
Kamatmentes visszatérítend  támogatás             
Kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás             
Kamattámogatás             
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

II/2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése

Vissza nem térítend  támogatás részletezése:

Támogatás folyósításának 
éve

Támogatás folyósításának ütemezése 

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

Kamatmentes visszatérítend  támogatás részletezése

Támogatás
folyósításának éve 

Támogatás folyósításának ütemezése Támogatás visszafizetés 
éve

Támogatás visszafizetés ütemezése  

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

Kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás részletezése:

Támogatás folyósítás éve Támogatás folyósítás ütemezése Támogatás törlesztés éve Támogatás törlesztés ütemezése 
(kamat nélkül) 

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

A kedvezményes kamat jellege: Változó   Fix  

Fix kamat mértéke:    ,    % 

Változó kamat mértéke:    ,    % 

Kamattámogatás részletezése

Hitelfolyósítás éve Hitelfolyósítás ütemezése Hiteltörlesztés éve Hiteltörlesztés ütemezése 
 (kamat nélkül) 

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

Hitelez  pénzintézet neve:............................................................................................................................................
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

Hitel összege: 

Kamattámogatás mértéke:    ,    %

Kamattámogatás id tartama (év): -tól -ig

II/3.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozat, illetve a Pénzügyminisztérium keretein belül m köd  Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott 
vélemény/állásfoglalás száma: 

           Állásfoglalás - vélemény kiadás id pontja:    .  .

Ágazat neve:* :.............................................................................……….…

Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma: 

Támogatási intenzitás:            ,    % 

A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek 
összesen:

* Kitöltend  a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr l szóló Kormányrendelet alapján. 
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A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

II/4. Program/projekt lezárása

Szerz dés lezárás dátuma: év hó Nap

Szerz dés lezárása: 

Szerz dés finanszírozás nélkül meghiúsult Szerz désszegés miatt visszavonva 

  Egyéb okból: 

Szerz dés lezárult: 

Lezárás típusa: 100%-ban teljesült     

75 % felett teljesült    

75 % alatt teljesült     

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 1 év  

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 2 év  

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 3 év  

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 4 év  

217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 5 év  

Szerz désszegés miatt visszavonva   

A kedvezményezett a szerz dést l elállt  

A kedvezményezett felszámolás alatt  

év hó nap ................................................................

dátum PH a döntéshozó aláírása 



8. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Adatlap - a támogatás finanszírozásáról
(Az utalványozó tölti ki) 

1. A támogatási forrás adatai
A döntéshozó megnevezése:...............................................................................................................................................

A támogatás / pályázat megnevezése:.................................................................................................................................

Költségvetési támogatás esetén 
a támogatási forrás költségvetési éve:     fejezet száma:   

- el irányzat száma   /   /   /   

címe, alcíme, megnevezése:.................................................................................................................................................

2. A támogatott azonosító adatai

A támogatott neve:.............................................................................................................................................................

A támogatott székhelye, irszám:     település:.............................................................................................
cím:    utca   hsz   hrsz

A támogatott  adószáma (8+1+2 formátummal)         -  -   

A támogatott adóazonosító jele (10 hosszúságban)           

Nem hazai igényl  esetén külföldi adószám:                     

3. A  támogatott program, projekt  adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése:...........................................................................................................

A megvalósítási hely irányítószáma     település:..........................................................................................
cím:    utca   hsz   hrsz

4. Az utalványozás adatai

Utalványozás deviza kódja:   Forint = 1 Euro = 2 
Utalványozás dátuma:     .   .   
 (negyedéves adatközlés esetén csak év/ negyedév utolsó hónapja) 

1. Számla/k összege (1=2+3+4+5)

2. támogatás összege:                 
- ebb l: nem hazai forrás:                 

3. saját forrás összege:                 
4. hitel összege:                 
5. egyéb forrás összege:                 
Kamat összege /id szakra 

- ebb l kamattámogatás:                    ,   %

A szerz déskötés id pontja:     . .
A szerz dés száma             : …………………………………….. 

OTMR projektazonosító sorszám:     /       /   /     
Utolsó utalványozás jelzése (esetén az Adóhatósági 
figyelési körb l kivezetésre kerül a kedvezményezett): 
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PF1 bizonylat száma (vagylagosan kötelez  a giro adatokkal)::        
Átutaló számlaszám:                             
Giro fájl dátuma:        
Giro fájl napi sorszáma:           
Giro fájlon belüli tételsorszám:           

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §. (4) bekezdésében szerepl  szervekt l a jelen adatlap kiállítását megel z  nappal 
bezárólag a pályázó köztartozásáról értesítést nem kaptam. 

.................................................................  ...................................................................
Dátum PH. Az utalványozó aláírása 



9. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[10/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának 

ütemezése 

 Az önkormányzatokat nettó módon  
megillet  támogatások utalása az  

önkormányzatok részére 

 Sor-
szám 

 Id pont 
(a táblában  

megjelölt nap, 
illetve  

az azt követ  els
munkanap) 

 az utalandó  
összeg  

megoszlása a  
tárgyévi  

el irányzat %-ában

 A nettósítás tartalma (levonások) 

 1.  december 21. 6,0 – December 20-án fennálló kincstári követelés  
– Forgót ke.

        
 2.  január 13.  2,3  El leg a 13. havi illetményhez 

        
 3.  január 25. 9,7 Az el z  havi kifizetéseket és a 13. havi illetményt terhel

– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás,  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 4.  február 25. 8,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 5.  március 25. 6,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 6.  április 25. 7,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 7.  május 25. 7,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 8.  június 25. 7,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 9.  július 25. 7,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 
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 10.  augusztus 25. 8,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 11.  szeptember 25. 6,4 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 12.  október 25. 7,3 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 13.  november 25. 7,3 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

 14.  december 20. 6,8 Az el z  havi kifizetéseket terhel
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)  
– forgót ke-visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 



10. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[10/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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A nettó körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának ütemezése

 Sor-  
szám 

 Id pont  
(a táblában 
megjelölt  

nap, illetve az azt  
követ  els
munkanap) 

 Bruttó utalvány tartalma  Nettósítás tartalma (levonások) 

 1.  december 21.  Az utalási év 12 havi finanszírozási 
összegéb l számított havi átlag 40%-a 
(járandóság el leg)

 Megjegyzés: az utalás az OEP külön 
intézkedése alapján történik 

 2.  január 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a mínusz járandóság el leg 

        
 3.  január 12.  El leg a 13. havi illetményhez 

 4.  január 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket, 
valamint a 13. havi illetményt terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
       járulékok) 
       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 5.  február 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a,

 6.  február 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
       járulékok) 
       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 7.  március 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 8.  március 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
       járulékok) 
       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 9.  április 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 10.  április 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  

       - forgót ke visszapótlás  
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 



2006/164. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13797

 Sor-  
szám 

 Id pont  
(a táblában 
megjelölt  

nap, illetve az azt  
követ  els
munkanap) 

 Bruttó utalvány tartalma  Nettósítás tartalma (levonások) 

 11.  május 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 12.  május 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  

       - forgót ke visszapótlás  
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 13.  június 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 14.  június 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  

       - forgót ke visszapótlás  
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 15.  július 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 16.  július 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  

       - forgót ke visszapótlás  
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 17.  augusztus 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a 

 18.  augusztus 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  

       - forgót ke visszapótlás  
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 19.  szeptember 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 20.  szeptember 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
       járulékok) 
       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
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 Sor-  
szám 

 Id pont  
(a táblában 
megjelölt  

nap, illetve az azt  
követ  els
munkanap) 

 Bruttó utalvány tartalma  Nettósítás tartalma (levonások) 

 21.  október 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 22.  október 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok) 

       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 23.  november 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 24.  november 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok) 

       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 25.  december 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 26.  december 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :

       - befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok) 

       - forgót ke visszapótlás 
       - magán-nyugdíjpénztári tagdíj 



11. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[11. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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szerv, el irányzat  megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés

2 0 0 7

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl

ezer forintban

M e g n e v e z é s

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 02

Küls  személyi juttatások (52) (=02/49) 03

Személyi juttatások (51-52)  (=02/50)  (04=01+02+03) 04

(531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53) 06

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36) 07

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/36) 08

09

El z  évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45) 10

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) 11

12

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (373-ból) (=04/06) 13

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07) 14

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08) 15

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09) 16

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/10) 17

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (11+12+13+14+15+16+17) (373) (=4/11) 18

19

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)
M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem 
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)
M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb
vállalkozásoknak (20+21) (381)
M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú
egyéb vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)
M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) (381) 25

M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  (381-b l)  (=04/22-b l) 26

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b l)  (=04/22-b l) 27

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-b l) (=04/22-b l) 28

M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b l) (=04/22-b l) 29

M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-b l) (=04/22-b l) 30

Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen (25+26+27+28+29+30) (381-b l)  (=04/22) 31

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23) 32

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30) 33

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36) 34

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/16) 35

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35) 36

Kamatkiadások (573) (=3/59) 37

M ködési kiadások összesen (04+…+10+36+37) 38

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181)  (=05/06) 39

Intézményi  beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 40

Beruházások ÁFÁ-ja (182-b l, 183) (=05/27+31) 41

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b l) (=04/12) 42

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (374-b4l) (=04/13) 43

Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (374-b l) (=04/14) 44

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-b l) (=04/15) 45

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-b l) (=04/16) 46

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-b l) (=04/17) 47

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (42+43+44+45+46+47) (374) (=04/18) 48

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, el z évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség) (57, kivéve 57111, 57121,
573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)

év

id szak

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Sor-
szám

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (373-ból) (=04/05)

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

20

21

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

05

22

oldal

Teljesítésb l háztartások 
befizetése

-----------------------------

-----------------------------

rlap

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

adatközlés id pontja adatközlés sorszáma

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)

23

24
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szerv, el irányzat  megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés

2 0 0 7

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl

ezer forintban

M e g n e v e z é s

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4

év

id szak

Sor-
szám

oldal

Teljesítésb l háztartások 
befizetése

rlapadatközlés id pontja adatközlés sorszáma

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

51

Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú

egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382) (=51+52+53) 54

55

56

57

58

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-b l) (=04/24-b l) 59

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (54+55+56+57+58+59) (04/24) 60

Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) 61

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre  (191-192-b l, 271-272-b l)  (=06/03) 62

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (193-194-b l, 273-274-b l) (=06/06) 63

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-b l) (=06/09) 64

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása  (171)  (=05/34) 65

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03) 66

67

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (911) (=07/04) 68

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 69

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) 70

Hozam- és kamatbevételek  (916, 917)  (=07/23) 71

Gépjárm adó (923-ból) (=16/15) 72

Luxusadó (922-b l) (=16/16) 73

Helyi adók (922-b l) (=16/10) 74

          ebb l:  Építményadó (922-b l) (=16/02) 75

                      Telekadó (922-b l) (=16/03) 76

                      Vállalkozók kommunális adója (922-b l) (=16/04) 77

                      Magánszemélyek kommunális adója (922-b l) (=16/05) 78

                      Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-b l) (=16/06) 79

                      Idegenforgalmi adó épület után (922-b l) (=16/07) 80

                      Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (922-b l) (=16/08) 81

                      Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (922-b l) (=16/09) 82

Illetékek (921) (=16/01) 83

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14) 84

Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17) 85

Egyéb átengedett adók, adójelleg  bevételek (923-ból) (=16/18) 86

Talajterhelési díj (926) (=16/24) 87

88

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462)  (=09/23+24) 89

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25) 90

91

92

93

94

95

96

97

98

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (07/24+…+28) 99

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (464-b l) (=09/11)

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-b l) (=09/09)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-b l)  (=04/24-b l)

52

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillet  bírságok és egyéb sajátos bevételek  (922-b l, 924, 929) 
(=16/11+20+...+23+25) [vagy 11/05]

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-b l) (=09/12)

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (464-b l) (=09/08)

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (464-b l) (=09/13)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak 
(49+50) (382)

  KIADÁSOK (19+38+61+…+66)

-----------------------------

-----------------------------

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-b l) (=09/10)

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

50

53

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-b l) (=04/24-b l)

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (464-b l) (=09/07)

49

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (91+92+93+94+95+96+97) (464) (=09/14) -----------------------------
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szerv, el irányzat  megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés

2 0 0 7

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl

ezer forintban

M e g n e v e z é s

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2 3 4

év

id szak

Sor-
szám

oldal

Teljesítésb l háztartások 
befizetése

rlapadatközlés id pontja adatközlés sorszáma

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (=08/21) 109

             ebb l: átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (=8/20) 110

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-b l) (=16/27+28) 111

Privatizációból származó bevételek (932-b l) (=16/29) 112

Vállalatértékesítésb l származó bevételek (932-b l) (=16/30) 113

Vagyoni érték  jog értékesítéséb l, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel 

(932-b l) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114) 115

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l  (191-192-b l, 271-272-b l) (=10/03) 116

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l  (193-194-b l, 273-274-b l) (=10/06) 117

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (435-436-ból, 456-457-b l) (=10/09) 118

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34) [vagy 11/4] 119

Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (171, 933-ból) (=08/11) 120

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (68+…+74+83+…+89+90+98+99+100+115+…+120) 121

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25] 122

Felügyeleti szervt l kapott támogatás (941) (=09/05) 123

124

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/14) 125

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-b l) (=06/19+21+24) 126

Likvid hitelek törlesztése (=06/20) 127

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b l) (=06/17+18) 128

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása  (455-b l) (=06/28) 129

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása  (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=06/27) 130

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/32) 131

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-b l, 173, 174-b l) (=05/35+36+37) 132

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/29) 133

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/33+34+35+36) 134

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/68) 135

Finanszírozási kiadások (126+…+135) 136

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-b l) (=10/15+17+22) 137

Likvid hitelek felvétele (=10/16) 138

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-b l) (=10/18+19) 139

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-b l) (=10/26) 140

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=10/25) 141

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/27) 142

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14) 143

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/30) 144

Hitelfelvétel külföldr l (433) (=10/31+32+33+34) 145

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/66) 146

Finanszírozási bevételek (137+…+146) 147

Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124) 148

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/53) 149

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/64) 150

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/51) 151

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/62) 152

Pénzkészlet  (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (121+122+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 153

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05) 154

Pénzkészlet a tárgyid szak végén (31-32) (=24/12) 155

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra 156

Munkajogi létszám a tárgyid szak végén 157

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l (465-b l) (=09/15)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (465-b l) (=09/16)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-b l) (=09/18)

114

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (465-b l) (=09/19)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-b l) (=09/17)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-b l) (=09/20)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (102+103+104+105+106+107) (465) (=09/21)

(153+154)

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (07/29) -----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)
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80. rlap: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az rlap a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési el irányzatainak összefoglalására és év 
közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban el írt negyedéves jelentés-készítésére szolgál. Adatai 
tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletez  más rlapok adataiból származnak az alábbi rlap-sor 
hivatkozások szerint: 

(A háztartások befizetéséb l származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesítését 
kell kimutatni.) 

1. sor:  Rendszeres személyi juttatás (02/09) 
2. sor:  Nem rendszeres személyi juttatás (02/42) 
3. sor:  Küls  személyi juttatások (02/49) 
4. sor: Személyi juttatások (02/50) (01+02+03) 
5. sor:  Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 

(02/51+52+54+55+56)  
Itt kell szerepeltetni a Munkaer piaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetéseket, 
valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak teljesített járulék- és hozzájárulás 
fizetéseken kívül az államháztartáson kívüli társadalombiztosítási rendszerekhez való 
hozzájárulásokat is. 

6. sor:  Egészségügyi hozzájárulás (02/53) 
7. sor:  Dologi kiadások áfa nélkül (03/44-03/36) 
8. sor:  Dologi kiadások áfája (03/36) 
9. sor:  Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, el z  évi maradvány 

 visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség) (03/52+03/56- 
 03/45+3/60) 

10. sor:  El z  évi maradvány visszafizetése (03/45) 
 11. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (04/04) 
 12. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (04/05) 
 13. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (04/06) 
 14. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/07) 
 15. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/08) 
 16. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/09) 
 17. sor:  Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10) 
18. sor:  Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (11+…+17) (04/11) 
19. sor:  El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20) 
20. sor:  M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-b l)
21. sor:  M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-b l)
22. sor: M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 

vállalkozásoknak (20+21) 
23. sor:  M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozásoknak (04/22-b l) 
24. sor:  M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (04/22-b l) 
25. sor: M ködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) 
26. sor:  M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/22-b l) 
27. sor:  M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-b l)
28. sor:  M ködési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/22-b l)
29. sor:  M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-b l) 
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30. sor:  M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-b l) 
31. sor:  Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen  

(25+…+30) (04/22) 
32. sor:  Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23) 
33. sor:  Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30) 
34. sor:  Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/36) 
35. sor:  Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/16) 
36. sor:  Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35) 
37. sor:  Kamatkiadások (03/59) 
38. sor: M ködési kiadások összesen (04+...+10+36+37) 
39. sor:  Felújítás (05/06) 
40. sor:  Intézményi beruházási kiadások áfa nélkül (05/13) 
41. sor:  Beruházások áfája (05/27+31) 
42. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (04/12) 
43. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (04/13) 
44. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (04/14) 
45. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/15) 
46. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/16) 
47. sor:  Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/17) 
48. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (42+…+47) (04/18) 
49. sor:  Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-b l)
50. sor:  Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-b l)
51. sor:  Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás 

egyéb vállalkozásoknak (49+50) 
52. sor:  Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (04/24-b l) 
53. sor:  Felhalmozási célú, az 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi 

tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-b l)
54. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (51+52+53) 
55. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/44-b l) 
56. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-b l) 
57. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/24-b l) 
58. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-b l) 
59. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-b l) 
60. sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (54+…+59) (04/24) 
61. sor: Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) 
62. sor:  Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/03) 
63. sor:  Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/06) 
64. sor:  Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/09) 
65. sor:  Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34) 
66. sor:  Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (04/03) 
67. sor:  Kiadások (19+38+61+...+66) 
68. sor:  Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (07/04) 
69. sor:  Egyéb saját bevétel (07/14) 
70. sor:  ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) 
71. sor:  Hozam- és kamatbevételek (07/23) 
72. sor:  Gépjárm adó (16/15) 
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73. sor: Luxusadó (16/16) 
74. sor: Helyi adók (16/10) 
75. sor:  ebb l:   Építményadó (16/02) 
76. sor:  Telekadó (16/03) 
77. sor:  Vállalkozók kommunális adója (16/04) 
78. sor:  Magánszemélyek kommunális adója (16/05) 
79. sor:  Idegenforgalmi adó tartózkodás után (16/06) 
80. sor:  Idegenforgalmi adó épület után (16/07) 
81. sor:  Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (16/08) 
82. sor:  Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (16/09) 
83. sor:  Illetékek (16/01) 
84. sor:  Személyi jövedelemadó (16/12+13+14) 
85. sor:  Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/17) 
86. sor:  Egyéb átengedett adók, adójelleg  bevételek (16/18) 
87. sor:  Talajterhelési díj (16/24) 
88. sor:  Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillet  bírságok és egyéb 

sajátos bevételek (16/11+20+...+23+25) [vagy 11/05] 
89. sor:  Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24) 
90. sor:  El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (=09/25) 
91. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (09/07) 
92. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (09/08) 
93. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/09) 
94. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/10) 
95. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (09/11) 
96. sor:  Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/12) 
97. sor:  Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (09/13) 
98. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (91+…+97) (09/14) 
99. sor: M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (07/24+…+28) 
100. sor:  Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (07/29) 
101. sor:  Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09) 
102. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l (09/15) 
103. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (09/16) 
104. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (09/17) 
105. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/18) 
106. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (09/19) 
107. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/20) 
108. sor:  Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (102+…+107) (09/21) 
109. sor:  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (08/21) 
110. sor:  ebb l: átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (08/20) 
111. sor:  Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (16/27+28) 
112. sor:  Privatizációból származó bevételek (16/29) 
113. sor:  Vállalatértékesítésb l származó bevételek (16/30) 
114. sor:  Vagyoni érték  jog értékesítéséb l, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (16/31+32+33) 

[vagy 11/1+2+3] 
115. sor:  Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114) 
116. sor:  Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (10/03) 
117. sor:  Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (10/06) 
118. sor:  Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (10/09) 
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119. sor:  Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (08/10+16/34) [vagy 11/4] 
120. sor:  Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (08/11) 
121. sor: Saját bevételek és átvett pénzeszközök (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 
122. sor:  Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25] 
123. sor:  Felügyeleti szervt l kapott támogatás (09/05) 
124. sor:  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) 
125. sor:  Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/14) 
126. sor:  Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/19+21+24) 
127. sor:  Likvid hitelek törlesztése (06/20) 
128. sor:  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/17+18) 
129. sor:  Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (06/28) 
130. sor:  Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (06/27) 
131. sor:  Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/32) 
132. sor:  Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37) 
133. sor:  Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/29) 
134. sor:  Hiteltörlesztés külföldre (06/33+34+35+36) 
135. sor:  Egyéb finanszírozás kiadásai (06/68) 
136. sor: Finanszírozási kiadások (126+...+135) 
137. sor:  Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/15+17+22) 
138. sor:  Likvid hitelek felvétele (10/16) 
139. sor:  Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/18+19) 
140. sor:  Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/26) 
141. sor:  Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/25) 
142. sor:  Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/27) 
143. sor:  Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/12+13+14) 
144. sor:  Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/30) 
145. sor:  Hitelfelvétel külföldr l (10/31+32+33+34) 
146. sor:  Egyéb finanszírozás bevételei (10/66) 
147. sor:  Finanszírozási bevételek (137+...+146) 
148. sor:  Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124) 
149. sor:  Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/53) 
150. sor:  Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/64) 
151. sor:  Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/51) 
152. sor:  Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/62) 
153. sor:  Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (121+122+123+35-67-

136+147-149-150+151+152) 
154. sor:  Pénzkészlet január 1-jén  

A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyév els
napján. 

155. sor:  Pénzkészlet a tárgyid szak végén (153+154)  
A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyid szak
(hónap, negyedév, év) utolsó napján. 

156. sor:  Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra  
A létszám-kategória tartalma a következ : a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely), 
amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások el irányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására 
vonatkozó követelményeket érvényesítik. 

157. sor:  Munkajogi létszám a tárgyid szak végén  
A létszám-kategória a munkaügyi statisztika fogalmai szerint munkajogi létszámba tartozó 
foglalkoztatottakat jelöli. A sor tervezéskor nem tartalmazhat adatot. 
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Ezer forintban

      Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumen- változás Értékelés

Állomány
   a tárgyidõszak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01

I/a Ebb l: Immateriális javakra adott el legek (118) 02
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03

II/a Ebb l: Beruházásra adott el legek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 04

 III/1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések (1711, 1751, 179) 05

I/a Részesedésekb l: vállalkozásokban (1711-b l, 1751-b l, 179-b l) 06

I/b Részesedésekb l: pénzügyi vállalkozásokban (1711-b l, 1751-b l, 179-b l) 07

1/c Részesedésekbõl: jegybankban 08

 III/2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09

2/a Értékpapírokból: államkötvények  (1731,1752-b l) 10

2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-bõl,1752-b l) 11

 III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-b l, 1981-b l) 12

3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre  (1911,1921, 1981-b l) 13

3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre  (1931-bõl, 1941-bõl,1981-b l) 14

III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15

4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek  (178.-ból) 16

 III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b l, 1982-b l) 17

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) 18

- R - A 1
szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

Mérleg-jelentés

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl adatközlés id pontja év id szak
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      Megnevezés

a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumen- változás Értékelés

Állomány
   a tárgyidõszak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8

IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)

19

IV/a Ebb l: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20

A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21

I. Készletek (21-26) 22

I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 23

 II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k)(282, 283, 284, 288-
ból)

24

II/1/a: Ebb l Államháztartáson belül 25

 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26

 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27

3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 28

3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-b l, 2741-b l, 278-ból) 29

 II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-b l, 288-ból) 30

4/a Támogatási program el lege (2871, 2887-b l) 31

4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) 32

4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-b l) 33

II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34

 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35

 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36

 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37

 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38

III/2/3/a. Államkötvények (2931-b l, 298-ból) 39

III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-b l, 298-ból) 40

 III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesít  egyéb értékpapírok (2941, 298-
ból)

41

 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42

 IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43

1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) 44

 IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45

2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328, 329) 46
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      Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumen- változás Értékelés

Állomány
   a tárgyidõszak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8
 IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) 47

3/a Nemzetközi támogatási programok megel legezési számlái (348) 48

 IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) 49

4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 50

4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) 51

IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) 52

 V/1. Költségvetési aktív függ  elszámolások (391) 53

 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397,398) 54

 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások 
(3921,3922)

55

 2/b Megel legezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923) 56

 2/c Szállítóknak adott el legek (beruházási el legek kivételével) (3925) 57

2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398) 58

 V/3 Költségvetési kiegyenlít  kiadások (394) 59

 V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+59+60) 61

B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61 ) 62

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62) 63

D. Saját t ke (41) 
 (/21-15/+22+34+42+49+60) - (75+93+97)

64

E. Tartalékok (42) (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96) 65

 I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) 66

I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökb l: államháztartáson belül (4351, 4361) 67

 I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434) 68

2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-b l) 69

 I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433) 70

3/a Fejlesztési célú hitelekb l: nemzetközi szervezetekt l felvett hitelek (433-ból) 71

3/b Fejlesztési célú hitelekb l: külföldi pénzintézetekt l felvett hitelek (433-ból) 72

 I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 73

4/Ebb l részletre vásárlás, halasztott fizetés kötelezettség (4382-b l) 74

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73) 75

 II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457) 76

 II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 77

2/a Rövid lejáratú hitelekb l: államháztartáson belül (4531, 4541) 78

 II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) 79
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      Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumen- változás Értékelés

Állomány
   a tárgyidõszak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8
II/3/a: Ebb l Államháztartáson belül 80

3/b Tárgyévi költségvetést terhel  szállítói kötelezettségek (44-b l) 81

ebb l: beruházási szállítók (44-b l) 82

3/c Tárgyévet követ  évet terhel  szállítói kötelezettségek (44-b l) 83

ebb l: beruházási szállítók (44-b l) 84

 II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 4551, 43-ból) 85

4/a Tartozás m ködési célú kötvénykibocsátásból 86

4/b Váltótartozások (444) 87

4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következ  évet terhel  törleszt  részletei (43-ból) 88

4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következ  évet terhel  törleszt  részletei 
(43-ból)

89

4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évet terhel  törleszt  részletei 
(43-ból)

90

4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (448-ból) 91

II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból 92

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (76+77+79+85+92) 93

 III/1. Költségvetési passzív függ  elszámolások (481) 94

 III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 95

 III/3. Költségvetési passzív kiegyenlít  elszámolások (483, 484) 96

 III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-489) 97

4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887) 98

4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888) 99

 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (94+95+96+97) 100

F) Kötelezettségek összesen (75+93+100) 101

 FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101) 102
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- R - B 1
szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám Államháztartási
egyedi azonosító

adatközl adatközlés id pontja év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szá
m

Törvény alapján tartós 
állami részesedések

 nem-pénzügyi 
vállalkozásokban

Törvény alapján tartós 
állami részesedések

 pénzügyi 
vállalkozásokban

Részesedések saját 
alapítású gazdasági 

társaságokban

Részesedések saját 
alapítású közhasznú 

társaságokban

Részesedések átmeneti 
id re

Részesedések nemzetközi 
szervezetekben

Összesen
Összesenb l részesedés a 
Budapesti Értékt zsdén
jegyzett társaságokban

a f könyvi számlákra való hivatkozással 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = ( 3 + …+ 8 ) 10

El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) 01

Alapítás 02

T keemelés 03

Vásárlás készpénzért 04

Vásárlás kárpótlási jegy ellenében 05

Részesedések tárgyévi pénzforgalmában 

jelentkez  növekedés összesen (02+03+04+05)
06

Alapítás eszközök átadásával 07

T keemelés nem pénzügyi eszközök átadásával 08

Térítésmentes átvétel 09

(szándékosan üresen hagyott sor) 10

Átértékelési különbözet (növekedés) 11

Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem 

jelentkez  növekedés összesen (07+08+09+10+11)
12

Növekedések összesen (06+12) 13

Értékesítés készpénzért 14

T kekivonás 15

Részesedések tárgyévi pénzforgalmában 

jelentkez  csökkenés összesen (14+15)
16

Értékesítés kárpótlási jegyért 17

Térítésmentes átadás 18

Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés 19

Értékesítés realizált árfolyamvesztesége 20

Átértékelési különbözet (csökkenés) 21
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkez

csökkenés (17+18+19+20+21) 22

Csökkenések összesen (16+22) 23

Tárgyévi (tárgyid szaki) záróállomány (1+13-23) 24

Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban 25

Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban 26

Tulajdonost megillet  osztalék a részesedések el z  évi záróállománya után 27

Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések el z  évi állománya után 28

Tárgyévi egyéb osztalékbevétel 29

Gazdasági és közhasznú társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyid szak végén 30

Részesedések értékesítésének realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel) 31
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- R - C 1
szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám Államháztartási
egyedi azonosító

adatközl adatközlés id pontja év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

Összesen

Közteher-bevétel Adós típusa B Közteher-bevétel Adós típusa B Közteher-bevétel Adós típusa B
- - - - - - - -

1 2 3 3 3 999

El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) 01

El z  év(ek) bevételi el írásainak növekedése 02

Tárgyévi bevételi el írás 03

Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez

növekedés összesen (02+03)
04

Növekedések összesen 
(=04)

05

El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése helyesbítés miatt 06

El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése tartozás elengedés miatt 07

El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése felszámolás, megsz nés
miatt

08

Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez

csökkenés összesen (06+07+08)
09

Tárgyévi befizetés el z  év(ek) bevételi el írásának teljesítésére 10

Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi el írás teljesítésére 11

Tárgyévi befizetés tárgyévet követ  évi bevételi el írás teljesítésére 12

Tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  csökkenés 

összesen (10+11+12)
13

Csökkenések összesen
(09+13)

14

Tárgyévi záróállomány (01+05-14) 15

Tárgyévi (tárgyid szaki) eredményszemlélet  bevétel 16

Tárgyévi (tárgyid szaki) fizetés-esedékességi bevétel 17
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a központi 
költségvetéssel

szemben

a TB alapokkal 
szemben

az elkülönített 
állami

pénzalapokkal
szemben

az önkormányzatok-
kal szemben

Hitel/Kölcsön
  rövid lejáratú*
  hosszú lejáratú**
Értékpapír
  rövid lejáratú*
  hosszú lejáratú**
Együtt

* hitel/kölcsön felvételét l, illetve az értékpapír kibocsátásától számítva egy évnél nem hosszabb lejárat
** hitel/kölcsön felvételét l, illetve az értékpapír kibocsátásától számítva egy évnél hosszabb lejárat

Az államháztartási adósság meghatározását az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény tartalmazza.
Adósság a hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettség
Államháztartási adósság az államháztartás valamely alrendszerének adóssága

A ... alrendszer 
bruttó adóssága

A ... alrendszer államháztartási adósságot megtestesít  követelései

Az államháztartási alrendszerek adósságadatai
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
01-R rlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2007.

01-R-A rlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
01-R-B rlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

01-R-C rlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása

01. rlap: MÉRLEG-JELENTÉS
Az rlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami 

pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelés  költségvetési el irányzatok (beleértve a 
fejezeti kezelés  el irányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a központi 
kezelés  (ún. nemzetgazdasági) el irányzatok, a vagyonkezel  szervezetek, valamint a helyi és helyi kisebbségi 
önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az államháztartási szervezetei) kett s könyvvezetési 
kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál. 

A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási id szakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból 
kiindulva az adatszolgáltatási id szak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.

Az rlap három részb l áll: 
A) Az eszközök és a források alakulása 
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása 
Az rlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására 

szolgáló, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
XIII. fejezetének 145. §-a írja el .

K I T Ö L T É S I     Ú T M U T A T Ó 
2007. 

01-R-A rlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
Az rlap els sorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves 

nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási 
kötelezettségre. Az rlap az éves könyvviteli mérlegt l eltér en kiemeli a pénzügyi eszközök és kötelezettségek 
államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve tartozásokat, ideértve a 
devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is. 

Az rlapot a fejezeti kezelés  el irányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell kitölteni. 
Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez, 
a jogutód „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felel s szerv ellen rizni tartozik a 
fejezeti kezelés  el irányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi kezelés  el irányzatok 
(nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak teljes kör ségér l - 
beleértve az Államadósság Kezel  Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is – a Magyar Államkincstár  
gondoskodik. 

Az id közi mérlegjelentés összeállítása a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik. 

Az rlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérleg-
jelentés kitöltése a negyedéves f könyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szerepl
adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben el írt f könyvi 
feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megel z en a leltározást, a zárlati m veleteket nem kell elvégezni. 

Az rlap egyes sorai tartalmazzák a f könyvi számlákra történ  hivatkozásokat. 

Az rlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév els  napján (január 1-jén) és a tárgyid szak 
végén megállapított állományát, és a tárgyid szakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások 
összetev it, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az egyoldalú (partner nélküli) 
volumenváltozást eredményez  eseményeket, valamint az átértékeléseket (beleértve a piaci értéken alapuló 
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terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását és az 
értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.

A 412 T keváltozás f könyvi számla bontására vonatkozó el írás olyan szerkezetet tartalmaz, amely a 
változásokat az ezen rlap 4-7. oszlopainak megfelel  tartalom szerint bontja szét.

Az rlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév els  napján (minden adatszolgáltatási id szakban a 

január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az el z  évi éves mérlegbeszámoló adataival, a 
megfeleltethet ség szintjén. 

Az rlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az rlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzend  pénzforgalmi események hatásaként jelentkez

állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt, amely 
két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különböz  rendeltetés  (önálló elszámolású) szervezeti 
egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított módszertani 
konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az államháztartásban dönt en a 
pénzforgalomban jelentkez  gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb jelent séggel bírnak azok a 
könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerül  gazdasági-pénzügyi eseményeket az üzleti világban 
szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom 
nélküli - csoportja megismerhet vé váljék, a mérlegtételek változásaiból a pénzforgalomban jelentkez
eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethet  legyen, az rlap a 
tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban jelentkez  tranzakciók a 4. oszlopban kapnak 
helyet. 

Idetartozik ennek megfelel en minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36. 
számlacsoportokban jelenik meg. 

A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában, 
valamint a raktárral rendelkez  államháztartási szervezeteknél a készletek állományában bekövetkez  változások 
közül a pénzforgalomban is jelentkez  forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni. 

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti 
nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl. az 
eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. 
oszlopban kell feltüntetni. 

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az rlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza. 

Az rlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az rlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzend  gazdasági események (tranzakciók) következményeként 

adódó, pénzforgalomban nem jelentkez  események hatásaként jelentkez  állományváltozásokat foglalja össze. 
Idetartoznak pl. a térítésmentes átadások-átvételek (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
38 rlap 08 és 15 sorának megfelel en), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon 
nyilvántartásba vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 
rlap 06 sorának megfelel en), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul. 

Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök 
állományának alakulása 38 rlap 20-21. sorával egyez en), amelyet az SzVhr. 30. §-ának el írásai alapján 
negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a 
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak min sül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de 
a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különböz  min sége (jelen esetben az eszköz 
tulajdonosa és a termelést végz ) között. 

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a 
tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és 
tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni. 

A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának el írással, 
bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések 
állományának számlázással, el írással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni. 

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az rlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza. 
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Az rlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás
Az rlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek, 

követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon - 
befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése (pl. 
talált, fellelt eszközök), elt nése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai 
elt nés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érint , váratlan és 
nagymérték  volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával 
kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes, egyoldalú intézkedés, 
és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveib l is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan 
követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az 
egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, -
mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak min sül és az 5. oszlopba tartozik. 

Az rlap 7. oszlopa: Értékelés
Az rlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetev it mutatja be, amely változások során az eszközök, 

követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyid szakban lezajló küls
folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó 
változásokat. 

Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra 
vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott id közönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl. 
számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és deviza-
értékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lév  tulajdoni részesedést jelent  befektetések vagy 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt 
értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli 
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli 
értékcsökkenés visszaírása). 

A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a könyvvezetését 
és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései 
határozzák meg.  

Az rlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyid szak végén
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyid szakának (tárgynegyedévének) utolsó napján 

kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév els  napján kimutatott állományban a 
tárgyid szakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás 
eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7. oszlop), 
illetve az éves mérleg megfelel  adataival. 

Az rlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves f könyvi kivonat állományi számláinak összesítésével 
történik, az rlap sorai tartalmazzák a f könyvi számlákra történ  hivatkozásokat.

Az rlap 01-02. sora: I. Immateriális javak
Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonérték  jogokat (kivéve az 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogokat, a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A 
mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték 
+/- évközi állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci 
érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszer
használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven 
felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést, a 7. Értékelés 
oszlopban kell szerepeltetni. 

Az immateriális javak beszerzésére adott el leg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 
7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az immateriális javakra adott el legek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet
adatának el állítását szolgálják. 
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Az rlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv m ködését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erd ,

épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok, gép, berendezés és felszerelés, járm ,
tenyészállatok függetlenül attól, hogy üzembe helyezésük megtörtént vagy sem. A mérleg-jelentésben a bruttó érték 
és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások). Az 
elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven 
felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszer  használatra alkalmatlanná válás) a 6. 
Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek 
visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott el leg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását 
a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A Beruházásra adott el legek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet  adatának 
el állítását szolgálják. 

Az rlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelent  befektetések
Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb id re szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi 

eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az rlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági 
társaságokban meglév  részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végz  vállalkozásokban, a 07. sor 
a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetít i tevékenységet végz ) vállalkozásokban 
elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza. 

A hatályos számviteli el írások szerint a gazdasági társaságokban lév  tulajdoni részesedést jelent  befektetést a 
társasági szerz désben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba venni, és év végén 
értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken. 

A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni részesedést 
megtestesít  értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van. 

A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, t keemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés, illetve 
t kekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás, t keemelés, 
továbbá a kárpótlási jegy cseréb l származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás, végelszámolás miatti 
kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, 
továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb id re szólóan, jövedelemszerzés céljából 

birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció elvégezhet sége 
érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi önkormányzatok által 
kibocsátott kötvényeket (11. sor). 

A hatályos számviteli el írások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a 
nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megel z en
legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték. 

Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott 
ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a szerinti 
értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. 
oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb 

hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingb l, halasztott fizetésb l ered  követeléseket). Az adott 
kölcsönökb l, illetve hosszú lejáratú követelésekb l - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció 
elvégezhet sége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes 
támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások 
teljesíthet sége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor). 

A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megsz nése miatti 
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, és az egyoldalú 
adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 
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Az rlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek
Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni. 
A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell 

szerepeltetni. 
A devizabetétek évközi mozgása során jelentkez  árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az 

átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történ

értékesítés miatti követeléseket. 
A követelés keletkezését az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a 4. oszlopban, az egyoldalú követelés-

leírást (pl. az adós jogutód nélkül megsz nt) a 6. oszlopban, az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt 
értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 
és értékhelyesbítésük

Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lév  azon eszközöket, amelyek üzemeltetését, 
m ködtetését, kezelését szerz déses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta. Ugyancsak 
itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát. 

Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkez  állományváltozásokat az 5. oszlopban kell 
szerepeltetni. 

A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, 
rendeltetésszer  használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása 
miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést a 7. 
Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 22-23. sora: Készletek
Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelés  új, illetve saját el állítású készletek, valamint (a 23. sorban 

kiemelve) a követelés fejében átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását. 
A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha 

jogszabály, szerz dés, megállapodás ett l eltér en nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos 
összegben kell nyilvántartásba venni. 

A hatályos számviteli el írások alapján az analitikus nyilvántartásban szerepl  állományok változását kell a 
f könyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkez k esetében a pénzforgalommal összefügg  változásokat (pl. 
beszerzés, értékesítés) az rlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a 
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vev , igénybe vev  által teljesítésként elismert termékértékesítés 

vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus nyilvántartások 
feladásai alapján. 

A követelések állományának pénzforgalomban jelentkez  változását az rlap 4. oszlopában, a pénzforgalomban 
nem jelentkez  megállapodáson alapuló változását az rlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen el forduló egyoldalú 
követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a 
konszolidált államháztartási adatok el állítását szolgálja. 

Az rlap 26. sora: Adósok
Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei m ködésével, az önkormányzati lakás- 

és helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkez , fennálló követelések állománya, az analitikus 
nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az el legeket (pl. 
adóel legeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem 
tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni. 

Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkez  változását az rlap 4. oszlopában, egyéb változását 
(el írások, el írások módosítása megállapodás alapján) az rlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen el forduló 
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egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelyb l ki kell emelni az 

államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában, illetve 
külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt. 

A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkez  állományváltozásokat a 4. 
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetlegesen el forduló egyoldalú 
követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 30-33. sora: Egyéb követelések
A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az rlap 24-29. soraiba 

nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya. 
A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat a 4. 

oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetlegesen el forduló egyoldalú 
követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A támogatási program el legének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti  követelése 
kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 35. sora: Egyéb részesedések
A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós 

árfolyamon számolt állományváltozásokat az rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték 
különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 36. sora: Kárpótlási jegyek
Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban 

meghatározott esetekben fizet eszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya. 
A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat 

az rlap 4. oszlopában, a fizet eszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került kárpótlási jegyeket az 5. 
oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot kell alkalmazni (pl. 
értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a ténylegesen elért 
árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 37. sora: Kincstárjegyek
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt kincstárjegyek állománya.  
A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat 

az rlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték 
különbözetét is pedig a 7. oszlopban. 

Az rlap 38-40. sora: Kötvények
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt kötvények állománya.  
Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az 

Állam által (39. sor) és a helyi önkormányzatok által (40. sor) kibocsátott kötvények állományát. 
A kötvények vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az 

rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar 
Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 41. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesít  egyéb értékpapírok
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok állománya, ideértve 
a forgatási célból birtokolt részesedéseket is. 
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Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós árfolyamon számolt 
állományváltozásokat az rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7. 
oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 43-44. sora: Pénztárak és betétkönyvek
Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lév  pénzeszközök állománya, amelyb l a 

külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 41. sorban kell szerepeltetni. Az 
értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási 
árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. 
A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az rlap 4. oszlopában, az értékelés miatti 
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 45-46. sora: Költségvetési bankszámlák
Az államháztartás szervezeteinek bankszámlán kezelt pénzeszközállománya, amelyb l a külföldi pénznemben 

tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 43. sorban kell szerepeltetni. A pénzforgalommal 
kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az rlap 4. oszlopában, az értékelés miatti különbözetet a 7. 
oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 47-48. sora: Elszámolási számlák
Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (el irányzat-felhasználási 

keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását a 
45-46. soroknál leírtak szerint kell kimutatni. 

Az rlap 49-51. sora: Idegen pénzeszközök számlák
Az államháztartás szervezeteinek m ködési körén kívül es , nem a költségvetési elszámolások részét képez , de 

általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az rlap 4. 
oszlopában kell kimutatni. 

A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 50. és 51. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 53-60. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre 

álló pénzeszközöket id legesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési m ködéssel, 
más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások esetében id ben 
el ször egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely kés bb megtérüléssel (vagyis pénzkészlet-
növekedéssel) rendez dik. Az rlap sorai az éves mérleggel egyez en részletezi a költségvetési elszámolási körbe 
tartozó függ  (53. sor), átfutó (54. sor), kiegyenlít  (59.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 
elszámolásokat (60. sor). 

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az rlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. 
Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell 
elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak csökkenését 
(negatív kiadás). 

A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok 
eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolásat (55. 
sor), a megel legezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (56. sor) és a szállítóknak adott el legeket (57. 
sor) illet en.

A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 58. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 64. sora: D/ Saját t ke
Az induló t ke, a t keváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban 

elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját t ke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelel en 
egyeztetni kell. 

Az rlap 65. sora: E/ Tartalékok
A tárgyévi, illetve az el z  évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget a 

mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz) 
költségvetési passzív pénzügyi elszámolások] kell kiszámítani. 
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Az rlap 66. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képez , a 68-74. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, amelyb l

ki kell emelni az államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes 
támogatások igénybevétele miatti tartozást (67. sor). 

A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetleges 
egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 68-69. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott 

értékpapírok (alapvet en kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követ  évben 
törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (89. sorban) kell 
kimutatni. 

A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a 4. oszlopban, 
a következ  évben esedékes törleszt részletek rövid lejáratú kötelezettségre történ  átvezetése miatti 
állománycsökkenést az 5. oszlopban, és az esetlegesen el forduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a 
devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 70-72. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek
A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló 

állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követ  évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb 
rövid lejáratú kötelezettségek között (88. sorban) kell kimutatni. 

A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetekt l (71. 
sor), illetve a külföldi pénzintézetekt l (72. sor) felvett fennálló hitelállományt. 

A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következ  évben esedékes 
törleszt részletek rövid lejáratú kötelezettségre történ  átvezetése miatti állománycsökkenést és a megállapodáson 
alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, és az esetlegesen el forduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, 
valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 73. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képez , a 60-66., illetve 81-82. sorokba nem tartozó kötelezettségek 

állománya. 
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez

állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósságelengedést az 5. oszlopban, az esetleges 
egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 76. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képez , a 79-92. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, 

növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évet terhel  kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre 
átvezetett esedékes összegeivel. 

A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 77-78. sora: Rövid lejáratú hitelek
A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, amelyb l ki kell 

emelni az államháztartáson belüli rövid lejáratú hitelállományt (78. sor). 
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat a 4. oszlopban, a 

megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 79-84. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséb l származó, általános 

forgalmi adót a számviteli el írások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a tárgyévi 
költségvetést (81. sor), illetve a tárgyévet követ  évet terhel  kötelezettségekre (83. sor), valamint a jogszabály által 
lehet vé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat. 

A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni, 
az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az 5. 
oszlopban kell feltüntetni. 
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A beruházási szállítók kiemelése a 82. és 84. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet  adatának 
el állítását szolgálják. 

Az rlap 85-91. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képez , 76-84. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve 

a hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évet terhel  kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett 
esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekb l ki kell emelni a hosszú lejáratú hitelek, kötvények 
következ  évet terhel  törleszt részleteit (88. és 89. sor), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évben 
esedékes fizetési részleteit (90. sor), a tárgyévet terhel  egyéb (76-84. sorokba nem tartozó) rövid lejáratú 
kötelezettségeket (85. és 86. sor). 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 92. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból 
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú 

értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban 
jelentkez  állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell 
szerepeltetni. 

Az rlap 94-99. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre 

álló pénzeszközöket id legesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési m ködéssel, más 
részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében id ben el ször 
egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely kés bb visszafizetéssel (vagyis 
pénzkészletcsökkenéssel) rendez dik. Az rlap sorai az éves mérleggel egyez en részletezi a költségvetési 
elszámolási körbe tartozó függ  (94. sor), átfutó (95. sor), kiegyenlít  (96.) tételeket, valamint a költségvetésen 
kívüli passzív elszámolásokat (97. sor). Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti elszámolásokat (98. 
sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelent  „Nemzetközi támogatási programok 
devizaelszámolása” címén jelentkez  ideiglenes bevételeket (99. sor) a végleges elszámolásig. 

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az rlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. 
Amennyiben egy itt elszámolt bevételb l végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell 
elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek 
csökkenését (negatív bevétel). 

K I T Ö L T É S I     Ú T M U T A T Ó 
2007. 

01-R-B rlap:  A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott 
jelentésekb l, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgy lése által 
elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált 
mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani. 

Az rlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja 
közötti id szak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyid szak utolsó napján kimutatott záróállományt 
kell szerepeltetni.

Az egyes rlapok fejrovatában csak 
- az adatközl  szerv megnevezését 
- az adatközl  szektorát, 
- PIR törzsszámát, 
- az adatközlés id pontját 
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és 
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- a vonatkozó id szakot (els  negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, 
éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16) 
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni. 

Az rlap oszlopai
Az rlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket 

(részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti 
hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket, 
amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének feltüntetésével 
határoz meg, azoktól a tulajdonrészekt l, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok - törvényi 
felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy támogatott gazdasági társaságokban 
birtokolnak. 

3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban
Az rlap 3. oszlopában a Magyar Államnak az Állami Privatizációs és Vagyonkezel  Zártkör

Részvénytársaságban fennálló tulajdonosi részesedését, valamint az állam tulajdonában lév  vállalkozói vagyon 
értékesítésér l szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdasági társaságokban való 
részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló 
miniszter tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés 
van, azt is itt kell szerepeltetni. 

4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
Az rlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését, 

valamint az állam tulajdonában lév  vállalkozói vagyon érétkesítésér l szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. számú 
mellékletében meghatározott gazdasági társasági részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglév
részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter tárcájában hivatkozott 
törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni. 

5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
Az rlap 5. oszlopában az Országgy lés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági 

társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a 
volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is. 

6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban
Az rlap 6. oszlopában az Országgy lés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú 

társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú 
társaságokat is. 

7. oszlop: Részesedések átmeneti id re
Az rlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szerepl , egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt 

szerepeltetend  részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti id re
tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek itt a 
forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett 
eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben. 

8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben
Az rlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben els sorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban 

meglév  tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország t ke-hozzájárulást teljesített. 

9. oszlop: Összesen
Összegz  oszlop, a részesedések összegzésére szolgál. 

10. oszlop: Összesenb l részesedés a Budapesti Értékt zsdén jegyzett társaságokban
Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által 

birtokolt, de a t zsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt. 

Az rlap sorai

01. sor: El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az el z  évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott 

összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. 
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02. sor: Alapítás
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyid szak

pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07 
sorban kell szerepeltetni. 

03. sor: T keemelés
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglév  részesedések növelése a társasági t ke növelése 

révén, a pénzforgalomban jelentkez  pénzátutalás eredményeként. 

04. sor: Vásárlás készpénzért
Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehet vé körben. 

05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehet vé tett szervezeti körben. 

06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkez  növekedés összesen (02+03+04+05)
Összegz  sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál. 

07. sor: Alapítás eszközök átadásával
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz 

tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban 
kell szerepeltetni. 

08. sor: T keemelés nem pénzügyi eszközök átadásával
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglév  részesedések növelése a társasági alapt ke növelése 

révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. 
A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni. 

09. sor: Térítésmentes átvétel
Más szervezett l térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek 

hiányában piaci értéken. 

10. sor:
(szándékosan üresen hagyott sor) 

11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)
A tárgyid szak végén meglév  részvények, üzletrészek (növel , illetve csökkent ) értékvesztésének, továbbá a 

korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege. 

12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkez  növekedés összesen (07+08+09+10+11) 
Összegz  sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkez  változásával összefügg  változások 

kimutatására szolgál. 

13. sor: Növekedések összesen (06+12) 
Összegz  sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja. 

14. sor: Értékesítés készpénzért
Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés 

során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban 
kell kimutatni. 

(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a 
realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen 
történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység 
veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik 
a kivezetés. Így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)

15. sor: T kekivonás
A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénzt ke kivonása, a jegyzett t ke leszállítása 

pénzforgalomban jelentkez  bevétel formájában. 

16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkez  csökkenés összesen (14+15)
Összegz  sor, a pénzforgalomban jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 
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17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért
Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és 

Vagyonkezel  Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében 
történ  átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31. 
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának 
módjával azonosan. 

18. sor: Térítésmentes átadás
Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szerepl  könyvi értéken. 

19. sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés
Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság 

felszámolása, végelszámolása miatt. 

20. sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi 

érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik. 

21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)
A tárgyid szak végén meglév  részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra el írt 

könyvvezetési szabályok ezt lehet vé teszik. 

22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkez  csökkenés összesen (17+18+19+20+21) 
Összegz  sor, a pénzforgalomban nem jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 

23. sor: Csökkenések összesen (16+22) 
Összegz  sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására. 

24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg 

szerepel, mely egyben a tárgyévet követ  évi nyitó állomány összegét képezi. 

25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyid szak nyitó napján, amelyben az 

adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékét l és min ségét l.

26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyid szak záró napján, amelyben az 

adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékét l és min ségét l.

27. sor: Tulajdonost megillet  osztalék a részesedések el z  évi záró állománya után
Az el z  beszámolási id szak végén birtokolt részesedések után, a közgy lési határozatok alapján a tulajdonost a 

tulajdoni részesedés alapján megillet  bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be. 

28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések el z  évi záró állománya után
Az el z  beszámolási id szak végén birtokolt részesedések után, a közgy lési határozatok alapján a tulajdonost a 

tulajdoni részesedés alapján megillet  bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be. 

29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel
A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekr l elmaradt befizetés teljesítéseként, 

vagy a tárgyévben képz d  feltételezett nyereség alapján osztalékel leg formájában realizálódott. 

30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyid szak végén
Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) el z  évi 

mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének a 
tulajdoni részaránynak megfelel en arányosított összegét kell szerepeltetni. 

31. sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi 

érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik. 
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K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó 
2007.  

01-R-C rlap:  A közteher-bevételek adósainak alakulása

Az rlapot a beszed  szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójelleg  bevételekre), 
amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a nyilvántartó 
szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár f könyvéhez analitikus helyként kapcsolódó beszed  és 
nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek is a megjelölt 
határid re be kell nyújtaniuk jelentéseket a Pénzügyminisztérium kijelölt szervezetéhez adatfeldolgozás céljából. A 
fejezeti kezelés  el irányzatok tekintetében az rlapot a könyvvezetés munkamegosztási rendjéhez igazodóan kell 
kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló 
könyvvezetést végez, úgy a "támogatási célprogram" önálló adatszolgáltató. A fejezetért felel s szerv ellen rizni 
tartozik a fejezeti kezelés  el irányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét.  

Az egyes rlapok fejrovatában csak  
- az adatközl  szerv megnevezését 
- az adatközl  szektorát, 
- PIR törzsszámát 
- az adatközlés id pontját 
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és 
- a vonatkozó id szakot (els  negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, 

éves elszámolás 15) 
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem. 

A 01 sorban minden adatszolgáltatási id szakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell feltüntetni.
A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyid szak egészére vonatkozó havi és negyedéves 

bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyid szakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell 
teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készít k adatait is tartalmazó, az adóévre 
vonatkozó, teljes kör  bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani. 

Az rlap oszlopai
Az rlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint, azon 

belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági rendje. Az 
rlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22 rlapokhoz - nem 

rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az el forduláshoz igazodóan azonosítja kett s
metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól, 
egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervekt l). Amennyiben a közteher-bevétel 
alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható el , azokat - a Pénzügyminisztériummal 
folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell meghatározni, illetve - kivételesen - bontás nélkül lehet 
szerepeltetni. 

Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következ k
szerint: 
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Közteher-bevétel Adós típusa Bevallás  
 -    -   

               Közteher 
      Csoport                           Bevallás  
Alcsoport                              rendje 

 Osztály                                                     

A közteher-bevételek osztályai: A közteher-bevételek adósainak típusai: 
1   Jövedelemadók 11-13    Nem pénzügyi vállalkozások 
2   Társadalombiztosítási, 

munkaadói és munkavállalói 
járulékok 

11     Társas vállalkozások 

3   Bérhez és foglalkoztatáshoz 
     kapcsolódó adók 

12     Egyéni vállalkozások 

4   Vagyonadók 13     Nem társult és egyéb vállalkozások 
5   Termékek és szolgáltatások adói 20     Pénzügyi vállalkozások 
6   Vámok, vámjelleg  befizetések 31-36  Államháztartás 
7   Egyéb adók, adójelleg

bevételek 
31     Központi és fejezeti kezelés

el irányzatok és központi költségvetési 
szervek 

8   Adók, járulékok, adójelleg
bevételek bírság- és pótlék-
bevételei 

32     Helyi önkormányzatok és helyi  
         önkormányzati költségvetési szervek 

 33     Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és 
társadalombiztosítási költségvetési 
szervek 

 34      Köztestületi költségvetési szervek 
 35     Országos kisebbségi önkormányzati  

költségvetési szervek 
36     Elkülönített állami pénzalapok 

4       Háztartások 

5       Non-profit szervezetek 

6       Külföld 

A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan
H: havi bevallás 
N: negyedéves bevallás 
F: féléves bevallás 
A: adóévre vonatkozó éves bevallás 
E: eseti bevallás, eseti kivetés 

A közteher-bevételek részletes meghatározása:
1 Jövedelemadók
11 Magánszemélyek jövedelemadói

1-100 Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek összevonás alá es  és elkülönülten adózó jövedelme után fizetend  adó. 
Elszámolása a pénzforgalomban els sorban adóel leg-fizetéssel történik, amely el leg megállapítása 
során egyes adókedvezmények figyelembe vehet k, míg más adómérséklések csak az éves - tárgyévet 
követ en benyújtott - adóbevallásban érvényesíthet ek. Az éves bevallásban - vagy az azt helyettesít
munkáltatói elszámolásban - a magánszemélyek valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett 
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adóköteles jövedelmüket feltüntetik, majd az arra jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése 
esetén - adókedvezményekkel mérséklik. Az adóbevallásban szerepl  adó és az adóév során 
megfizetett adóel leg különbözetét a bevallás benyújtását megel z en (befizetés) vagy követ en
(visszaigénylés) kell rendezni. 
Jogszabály:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1-110 Magánszemélyek különadója
A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés fels  határát meghaladó része 
mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végz  magánszemély esetén a kapott 
támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegéb l a vállalkozói költségeket meghaladó rész, 
átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetend  adó.
Jogszabály: 
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 

12 Társas vállalkozások jövedelemadói
1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)

A vállalatok, a pénzügyi és nem-pénzügyi vállalkozások, a társaságok, a kvázitársaságok, a társulatok, 
az alapítványok, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a közhasznú társaságok, a kockázati 
t kealapok jövedelme (adózás el tti eredménye) után fizetend  adó. 
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

1-230 Osztalékadó
A vállalatok, a pénzügyi és nem-pénzügyi vállalkozások, a társaságok, a kvázitársaságok, a társulatok, 
az alapítványok, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a közhasznú társaságok, a kockázati 
t kealapok által kapott (realizált) osztalék után fizetend  adó. 
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

1-250 Társas vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás el tti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után 
fizetend  adó. 
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 

1-260 Hitelintézetek járadéka
A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten 
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjelleg  bevétel címén befolyt összeg után fizetend
járadék. 
Jogszabály: 
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 

13 Egyéb jövedelmi adók
(Ez id  szerint nincs ide tartozó hatályos adónem.) 

2 Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói járulékok
21 Munkavállalókat terhel  járulékok
211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok

2-111 Munkavállalói járulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  munkaer piaci biztosítási rendszerben a munkanélküli-
ellátásokra való jogosultságot keletkeztet  és fenntartó járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 
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2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási rendszer 
keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot keletkeztet  és fenntartó 
járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való jogosultságot 
keletkeztet  és fenntartó járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

22 Munkáltatókat terhel  járulékok
221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek 
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelez  társadalombiztosítási (nyugdíj- és 
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek 
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelez  társadalombiztosítási (nyugdíj- és 
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

222 Munkaadói járulék
2-220 Munkaadói járulék

Foglalkoztatói, munkáltatói munkaer piaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetekt l, amelyek 
nem társas és nem egyéni vállalkozások. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 

223 Táppénz-hozzájárulás
2-230 Táppénz-hozzájárulás

A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keres képtelensége, valamint a kórházi (klinikai) 
ápolása id tartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának hozzájárulás címén 
megfizetett összege. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

23 Egyéb járulékok
231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)

2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai
Önfoglalkoztatást megvalósító egyéni vállalkozások által teljesített befizetések társadalombiztosítási 
jogviszony keletkeztetésére és fenntartására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-312 Megállapodás alapján fizet k járulékai
Egyéni megállapodás alapján teljesített befizetések meghatározott ellátásokat nyújtó 
társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására. 
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Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék
A kötelez  társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem min sül , személyi 
igazolvánnyal rendelkez  személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi szolgáltatások 
fedezetére. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-314 Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészít  tevékenységet végz  társas vállalkozó után, valamint a kiegészít
tevékenységet folytatónak min sül  egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási ellátások 
fedezetére fizetett összeg. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)
2-321 Munkanélküli ellátások járulékai

A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a 
kötelez en el írt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási jogviszony 
keretében igénybe vehet  pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok
A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem 
rendelkez  állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehet
pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az egészségügyi 
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg. 

2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék
A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az 
államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a 
folyósító által. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-325 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás
A fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése el tt igénybe vett szolgálati 
nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követ en folyósított, járulékfizetéssel 
ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg. 
Jogszabály:
A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos 
állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen el irányzott összeg. 

2-326 Egyéb járulékok
Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszer sített módon történ  megfizetése a 
nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére. 
Jogszabály:
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszer sített befizetésér l
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3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3-100 Szakképzési hozzájárulás

Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetend  szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti 
elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében. 
Jogszabály
2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról 

3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetend  rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti 
elemek arányában a megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra háruló 
terheinek megosztása céljából. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 

3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után
Munkaadók által fizetend , a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után 
fizetend  adó.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

3-400 Egészségügyi hozzájárulás
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett tételes 
vagy %-os hozzájárulás a kötelez  egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása 
érdekében.  
Jogszabály:
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
(Ez id  szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.) 

4 Vagyonadók
4-100 Építményadó

Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény) 
tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve korrigált forgalmi 
értéke.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-200 Idegenforgalmi adó épület után
Rendszeres vagyoni típusú adó üdülésre, pihenésre alkalmas épület tulajdonlása után. Az épület után 
fizetend  idegenforgalmi adó alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a 
magánszemélyt terhel  idegenforgalmi adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítend .
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-300 Magánszemélyek kommunális adója
Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve nem 
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-400 Telekadó
Rendszeres vagyoni típusú adó beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó 
alapja a telek területe, illetve a telek korrigált forgalmi értéke.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-500 Öröklési illeték
Örökösödést terhel  közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-600 Ajándékozási illeték
Ajándékozást terhel  közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg. 
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Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke
Ingatlan tulajdonjogának visszterhes vagy egyéb módon történ  megszerzésével kapcsolatos közteher, 
ide nem értve az öröklést, ajándékozást terhel  illetékeket. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-800 Gépjárm szerzés illetéke
Gépjárm  tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

5 Termékek és szolgáltatások adói
51 Értékesítési és forgalmi adók

5-110 Általános forgalmi adó
A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás teljesített 
ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó. 
Jogszabály:
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 

5-120 Ipar zési adó
Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó 
árbevétele alapján teljesítend  értékesítési adó. 
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

5-130 Innovációs járulék
A számviteli törvény hatálya alá tartozó cégek és mikrovállalkozások kötelezettek az új adó fizetésére. 
A járulék alapja azonos az ipar zési adóéval. 
Jogszabály:
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 

5-140 Egyszer sített vállalkozói adó
Az adminisztráció egyszer sítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi határ 
alatti vállalkozások számára egyszer sített adóztatási forma alkalmazását teszi lehet vé. Az eva 
kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után fizetend
szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az osztalék utáni szja-t, 
a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva néhány 
korrekciós tétellel. 
Jogszabály:
2002. évi XLIII. törvény az egyszer sített vállalkozói adóról 

52 Fogyasztási adók
5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója

Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi el állítása és importálása után megállapított adó, a 
termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték, továbbá 
import esetén a vámérték mint adóalap után. 
Jogszabály:
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésr l

5-220 Jövedéki adók
Jövedéki termékek belföldi el állítása és importálása után mennyiség, mennyiségi, illet leg min ségi 
egység alapján megállapított közteher. Jövedéki terméknek min sülnek (ez id  szerint): az ásványolaj, 
az alkoholtermék, a sör, a pezsg , a köztes alkoholtermék, a dohánygyártmány. 
Jogszabály:
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 

5-230 Regisztrációs adó
A személygépkocsik fogyasztási adóját felváltó új adó. Mértéke az rtartalomtól és a 
környezetvédelmi besorolástól függ. Az adót az autó forgalomba helyezésekor kell megfizetni. 
Jogszabály: 
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 
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5-240 Energiaadó
Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti 
károk energiaárakba történ  beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, 
valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a felhasznált 
mennyiség alapján. 
Jogszabály:
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 

53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége
5-310 Kereskedelmi és játékadó

A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi 
vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésb l származóan. 
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezésér l

54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók
541 Egyes szolgáltatások adói

(Ez id  szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.) 
542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói

5-421 megsz nt
543 Gépjárm adók

5-431 Belföldi gépjárm vek adója
Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárm vek után a tulajdonos, illetve az 
üzemeltet  által fizetend  adó. 
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárm  adóról 

5-432 Külföldi gépjárm vek adója
A Magyar Köztársaság területén közleked , külföldön nyilvántartott gépjárm vek után az üzemben 
tartó által fizetend  adó. 
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárm adóról 

5-433 Gépjárm  túlsúlydíj
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárm vek
Jogszabály:

544 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5-442 Környezetvédelmi termékdíjak

A belföldi termel , illetve termeltet  által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az import r
által behozott egyes termékek árában megfizetend  környezetvédelmi célú hozzájárulás. 
Jogszabály:
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról 

5-443 Kulturális járulék
Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem 
tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetend  kötelezettség. 
Jogszabály:
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 

5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)
Magánszemélyt terhel  nem állandó lakóhelyen eltöltött vendégéjszaka után. Mértéke személyenként 
és vendégéjszakánként 300 Ft, illetve a szállásdíj 4%-a. 
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

5-445 Turisztikai hozzájárulás
Kereskedelmi szálláshelyek - fizet vendéglátás kivételével -, vendéglátóhelyek, turisztikai 
szolgáltatások nettó árbevétele után, utazásszervezési és -közvetít i tevékenység árrése után fizetend
közteher. 
Jogszabály:
1995. évi CXXI. törvény a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér l
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5-446 Bérf zési szeszadó
Természetes személy által bérf zetett pálinka, borpárlat után fizetend  szolgáltatási adó. 
Jogszabály:
1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellen rzésr l, valamint a bérf zési szeszadóról 
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 

5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja
Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve 
„szolgáltatási díj” helyett adójelleg  bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható 
összefüggésbe a felügyelet által a befizet  számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak 
költségeivel. 
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésér l (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték 
Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a t kepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete) 
1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium) 
1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal) 
2001. évi XL. tv. a hírközlésr l (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési F felügyelet) 
19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól 
és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal) 
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott 
államigazgatási eljárásokért fizetend  igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott 
államigazgatási eljárásokért fizetend  igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
48/1996. (XII. 29.) PM r. a biztosítási felügyeleti díjak mértékér l

5-448 Tenyésztési hozzájárulás
Meghatározott mez gazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóverseny-totalizat r
tevékenység forgalma után fizetend  hozzájárulás. 
Jogszabály:
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésr l
2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete 

5-449 Vadvédelmi hozzájárulás
A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetend  hozzájárulás. 
Jogszabály:
1996. évi LV. törvény a vad védelmér l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

5-450 Erd fenntartási járulék
A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó 
gyérítések után fizetend  járulék. 
Jogszabály:
1996. évi LIV. törvény az erd r l és az erd  védelmér l

5-451 Földvédelmi járulék
A term föld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség. 
Jogszabály:
1994. évi LV. törvény a term földr l

5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás
Az állam által átengedett halászati jogért fizetend  hozzájárulás a vízterület halászati értéke után. 
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Jogszabály:
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel 

5-453 Állatvédelmi hozzájárulás
Jogszabály:
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmér l és kíméletér l (és külön törvény) 

5-454 Környezetterhelési díj
A környezetbe történ  anyag- és energia-kibocsátás csökkentésének el segítése, a környezet és 
természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint az állam és a 
környezethasználók közötti arányos teherviselés. 
Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

6 Vámok és vámjelleg  befizetések
61 Vámbefizetések

6-110 Vámok
A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat vámtarifa alapján terhel  közterhek. 
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról 

6-120 Vámbiztosíték
A vámteher megfizetésének biztosítása érdekében a vámáru szállítója vagy tulajdonosa által fizetend
közteher. 
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról 

6-120 Vámpótlék
A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat terhel , a vámtarifa keretei között megállapított általános 
és ideiglenes vámpótlék formájában fizetend  közteher. 
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról 

62 Egyéb import díjak
6-210 Statisztikai és importengedély-illeték

A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat terhel  vámkezelési díj és statisztikai és import engedély 
illetékfizetési kötelezettség. 
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról 

7 Egyéb adók, adójelleg  bevételek
71 Egyéb adók

7-110 Bélyegilleték
Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetend  eljárási illetékek, igazgatási és bírósági szolgáltatási 
díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

72 Egyéb adójelleg  bevételek
7-210 Környezethasználati díjak

A természeti környezet igénybevételét, használatát terhel  adójelleg  befizetések. 
Jogszabály: 

7-220 Nukleáris hozzájárulás
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges 
elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeihez való 
hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény állapítja 
meg. 
Jogszabály:
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

7-230 Egyéb adójelleg  bevételek
(Ez id  szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.) 
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8 Adók, járulékok, adójelleg  bevételek bírság- és pótlék-bevételei
8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellen rzési pótlék

Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem 
különíthet  el. (Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, m emlékvédelmi) 
bírságok nem adójelleg  bevételnek min sülnek, ezért nem itt szerepelnek. 
Jogszabály:
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjér l

Az adóstípusok részletes meghatározása:

Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására 
alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeir l és nómenklatúráról szóló - többször módosított - 9027/1993. 
(SK 13.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH gazdasági szervezeti nómenklatúra) 
meghatározott kategóriákra hivatkozunk. 

11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiség  vállalkozások”, valamint a „2 
Jogi személyiség nélküli vállalkozások” azon csoportjai a „23 Egyéni vállalkozások” csoport 
kivételével, amelyek nem pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek. 

12 Egyéni vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „23 Egyéni vállalkozások” csoportja. 

13 Nem társult és egyéb vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „7 Vállalat, megsz n  gazdálkodási forma” 
csoportja. 

20 Pénzügyi vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiség  vállalkozások” azon 
csoportjai, amelyek pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek. 

31-34 Államháztartás
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúráját alapul véve („Költségvetési szerv (3)”, az 
államháztartásba tartozó el irányzatokkal és pénzügyi alapokkal kib vítve a következ  csoportok: 

31 Központi és fejezeti kezelés  el irányzatok és központi költségvetési szervek
32 Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szervek
34 Köztestületi költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
36 Elkülönített állami pénzalapok

4 Háztartások
A magánszemélyek. 

5 Nonprofit szervezetek
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „Nonprofit szervezet (5, 6, 8)” csoportjai. 

Az rlap sorai

01. sor: El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az el z  évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén 

kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok 
mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01 sorban 
kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenl  a Mérleg B/II/l Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel. 

02. sor: El z  év(ek) bevételi el írásainak növekedése
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi el írásokat - ideértve az adó- 

és járulékalanyok és a beszed  szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megel z  év(ek) gazdasági 
tevékenységével kapcsolatosak. 
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03. sor: Tárgyévi bevételi el írás
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó 

bevallások beadásának id pontjáig regisztrált tárgyévi bevételi el írásokat, azaz a tárgyévi gazdasági tevékenységgel 
kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések alapján, ideértve a 
bevallások helyesbítését és a beszed  szervezet által megállapított tartozások helyesbítését egyaránt. A tárgyévi 
bevételi el írás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési el irányzatával, mely utóbbi pénzforgalmi 
szemlélet  bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthet  jövedelmet képez, még ha 
kalkulálása bevételi prognózison is alapul. 

04. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez  növekedés összesen (02+03)
Összegz  sor, az adósok állományának a bevételi el írások változásával összefügg  változások kimutatására 

szolgál. 

05. sor: Növekedések összesen (02+03=04)
Összegz  sor, az adósok állományának növekedését mutatja. 

06. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése helyesbítés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkent  helyesbítése vagy a beszed
szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be. 

07. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése tartozás elengedés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszed  szervezet határozata követelés elengedés formájában 
elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból. 

08. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése felszámolás, megsz nés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszed  szervezet egyoldalúan kényszerül kivezetni a 
nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették. 

09. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez  csökkenés összesen (06+07+08)
Összegz  sor, a pénzforgalomban nem jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 

10. sor: Tárgyévi befizetés el z  év(ek) bevételi el írásának teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik 
teljesítésére fizettek be. 

11. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi el írás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be, ideértve a 
törvényben megállapított el legeket is. 

12. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követ  évi bevételi el írás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok a tárgyévet követ  évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban el legként fizettek be. 

13. sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  csökkenés összesen (10+11+12)
Összegz  sor, a pénzforgalomban jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 

14. sor: Csökkenések összesen (09+13)
Összegz  sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására. 

15. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) záróállomány (01+05-14)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel 

kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követ  évi nyitó állomány összegét képezi. A 
Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel 
kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenl  a Mérleg B/II/1 Adósok 
mérlegsorban kimutatott összeggel. 
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16. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) eredményszemlélet  bevétel
Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyid szaki gazdasági-pénzügyi 

tevékenységek, illetve események után keletkez , az államháztartást megillet , ténylegesen is beszedhet  közteher-
bevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyid szakra vonatkozó 
bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az összeggel, 
amely a tárgyid szakban jogutód nélkül megsz nt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre, tárgyid szakra el írt 
befizetési kötelezettségéb l nem fizetettek meg (és vélelmezhet , hogy sohasem fognak már megfizetni.) 

Az eredményszemlélet  számbavételhez az adó-, járulék- és adójelleg  bevételeket abban az id szakban kell 
számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztet  tevékenység, a tranzakció vagy más esemény 
ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemlélet  bevétel az államháztartás 
számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak id beni eltolódással megszerezhet  jövedelemként 
legyen számba vehet , a bevallott, kivetett adókötelezettségeket korrigálni kell a megsz nés, felszámolás miatt 
várhatóan soha nem realizálódó adók összegével. 

A 16. sorban szerepl  tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai 
adatszolgáltatások teljesítését segítik el . A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati szektor 
hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és járulékbevételeket ún. 
eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában erre a következ  leírások 
szerepelnek. 

A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az id pontban, 
amikor azok a tevékenységek, gazdasági m veletek vagy más események végbemennek, amelyek az 
adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, tranzakciók vagy 
események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez azonban nem jut az 
adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett tevékenységek, gazdasági 
m veletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek keletkeznének. Ezért a nemzeti 
számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással vagy más módon, pl. értékesítéskor 
kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a bizonylatok az adó megfizetésekor 
megsz n  adófizet i kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az eredményszemlélettel összhangban az adók 
elszámolásának id pontja az az id pont, amikor az adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás 
értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén fizetend  adót akkor kell elszámolni, amikor az értékesítés, 
az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s ez nem szükségszer en egyezik meg azzal az id ponttal, amikor az 
adóhatóság arról tudomást szerez, az adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik, vagy az adót ténylegesen 
megfizetik. Némi rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhet , például a jövedelmekb l a 
kifizetéskor levonásra kerül  adók regisztrálása id pontja esetében. 

Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetend  adók 
összegét l. Oly mértékben, hogy a fizetend  adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi kötelezettségeknek 
kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra relevánsabb, ha figyelmen kívül 
hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen megfizetett adókat számoljuk el. A 
ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is eredményszemléletben kell elszámolni abban az id pontban, 
amikor az adókötelezettségek keletkezését el idéz  események megtörténtek. 

17. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) fizetés-esedékességi bevétel
Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét, 

amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljöv ben fogják 
módosítani. A törvényer re emelked  szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében külön 
rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell kimutatni, 
amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyid szakban) - az adott közteher-bevételre vonatkozó adózási rend vagy a 
fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti. 

* * * 
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Kitöltési útmutató  
a KT-01 számú „Kiadási kötelezettségvállalás bejelentése” elnevezés rlaphoz

Az rlapot az Igazgatóság részére 1 példányban kell benyújtania annak a költségvetési szervnek, amelynek a 
kiadási el irányzatára vonatkozik a kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás bejelentést az Igazgatóság az 
elfogadást követ en visszaigazolja. 

Az rlap adatai: 

A fejrész adatai: 
- A bizonylat sorszáma: A költségvetési szerv a kötelezettségvállalásról az Igazgatósághoz benyújtott rlapok 

éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál. 
- Összes oldal: Az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó összes oldal száma. 
- Oldalszám: Az összes oldalból az adott lap sorszáma. 
- Költségvetési szerv neve: A költségvetési szerv nevének feltüntetésére szolgál. 
- Költségvetési szerv számlaszáma: 1-24 pozíciós pénzforgalmi jelöl szám. 
- El zetes kötelezettségvállalás száma: A közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat 

kiírása, amennyiben nem kerül visszavonásra nyilvántartási száma. 
- Szerz dés száma: A megkötött szerz dés száma, központosított beszerzés esetén a keretszerz dés száma. 
- Kelte: Az el zetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének dátuma vagy a szállítóval kötött szerz dés 

kelte. 
- El adó: A központi költségvetési szerv ügyintéz je.
- Telefon: Az ügyintéz  telefonszáma. 
- Kötelezettségvállalás tárgya: A kötelezettségvállalás tárgya rövid leírása. 
- Összege: A szerz dés szerinti teljes összeg forintban. 
- Társadalmi szerv jelölése: Ha a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetés társadalmi szerv részére történik, 

ebben a mez ben T-vel kell jelölni, egyéb esetben üresen kell hagyni. 
- Társadalmi szervezet megnevezése: Ha a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetés társadalmi szerv részére 

történik, akkor itt kell feltüntetni a társadalmi szerv nevét, egyéb esetben üresen kell hagyni. Amennyiben a 
társadalmi szerv jelölése és a társadalmi szerv megnevezése mez k nem egységesen (mindkett  üres, mindkett
kitöltött) kerültek kitöltésre, a kötelezettségvállalás visszautasításra kerül. 

A tételsorok adatai: 
Itt kell meghatározni, hogy melyik kiemelt el irányzat(ok)ra, milyen teljesítési határid (k)re, milyen forint 

értékben várható(k) a teljesítés(ek). 
- Alszám: Folyamatos sorszám 
- ÁHT azonosító: Csak fejezeti kezelés  el irányzatoknál kell kitölteni. 
- KTK: Kincstári tranzakciós kód, fejezeti kezelés  el irányzatoknál minden el irányzatra vonatkozó KTK 

szepelhet, intézményi el irányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásoknál csak 131; 152, 210; 220; 232, 233 
lehet az értéke. 

- Várható teljesítés 
= határideje: A megfelel  KTK-hoz tartozó (rész)teljesítés pontos id pontja, ha kés bb kerül kifizetésre, 

rendelkezésre állási díj kerül felszámolásra a 162.§ (5) szerint (korábbi kifizetés nem lehetséges).
= Összege Ft-ban: A megfelel  KTK-hoz tartozó (rész)teljesítés összege. 

- El irányzati fedezet: 
= Tárgyévi el irányzat: X-el kell jelölni, amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven 

túli kifizetés történik. 
= Maradvány: M-el kell jelölni, amennyiben a kifizetés forrása el z  évek maradványa, függetlenül attól, hogy 

tárgyévi, vagy tárgyéven túli kifizetés történik. 
- A tételsorok összegének meg kell egyeznie a szerz dés összegével. 

Dátum, aláírás: A kötelezettségvállalás bejelentésének dátumát, az Igazgatóságnál bejelentett aláíró aláírását és a 
központi költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni. 
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Kitöltési útmutató  
a KT-02 számú „Kiadási kötelezettségvállalás bejelentés módosítása” elnevezés

rlaphoz 

Az rlapot 1 példányban kell benyújtania a költségvetési szervnek az Igazgatóság részére. A kötelezettségvállalás 
bejelentés módosítást az Igazgatóság az elfogadást követ en visszaigazolja. 

Az rlap adatai: 
A fejrész adatai: 
- A bizonylat sorszáma: A költségvetési szerv a kötelezettségvállalás módosításról az Igazgatóság részére 

benyújtott rlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál. 
- Összes oldal: Az adott kötelezettségvállalás módosításhoz kapcsolódó összes oldal száma 
- Oldalszám: Az összes oldalból az adott lap sorszáma. 
- Költségvetési szerv neve: A központi költségvetési szerv nevének feltüntetésére szolgál. 
- Költségvetési szerv számlaszáma: 1-24 pozíciós pénzforgalmi jelöl szám. 
- El zetes kötelezettségvállalás/szerz dés módosított száma: Az adott kincstári hivatkozási számon bejelentett 

el zetes kötelezettségvállalás számának vagy szerz dés számának módosítása. 
- Kötelezettségvállalás módosított tárgya: Az adott kincstári hivatkozási számon bejelentett el zetes 

kötelezettségvállalás tárgyának vagy szerz dés tárgyának módosítása. 
- A kötelezettségvállalás kincstári hivatkozási száma: Az Igazgatóság által adott és visszaigazolt nyilvántartási 

szám. 
- A kötelezettségvállalás eredeti összege: Az adott kincstári hivatkozási számon az el zetesen bejelentett 

kötelezettségvállalás teljes összege forintban. 
- A kötelezettségvállalás módosított összege: A módosított kötelezettségvállalás teljes összeg forintban. 
- Társadalmi szerv jelölése: Ha az eredetileg benyújtott kötelezettségvállalás társadalmi szervezetre vonatkozó 

adataiban változás (társadalmi szervezetre való hivatkozás törlése, társadalmi szervezetre való hivatkozás felvétele, 
társadalmi szervezet nevének megváltoztatása) szükséges, akkor ebben a mez ben T-vel kell jelölni. 

- Társadalmi szervezet megnevezésének módosítása, felvétele: A mez t akkor kell kitölteni, ha az eredetileg 
benyújtott kötelezettségvállaláson nem történt meg a társadalmi szervezetre való hivatkozás, illetve a társadalmi 
szervezet neve tévesen került megadásra. Az eredeti kötelezettségvállaláson az itt megadott társadalmi szerv 
megnevezés fog megjelenni. 

Ha a Társadalmi szerv jelölése mez  kitöltésre került, és ebben a mez ben nem szerepel megnevezés, akkor az 
eredeti kötelezettségvállaláson szerepl , tévesen megadott társadalmi szervre hivatkozás, törlésre kerül. 

Amennyiben a társadalmi szervezetekre vonatkozóan egyik mez  sem kerül kitöltésre az eredeti 
kötelezettségvállaláson a benyújtáskor megadott adatok élnek továbbra is. 

A tételsorok adatai: 
Itt kell meghatározni, hogy mely kiemelt el irányzat(ok)ra, milyen teljesítési határid (k)re, milyen forint értékben, 

mely évi el irányzati fedezet terhére várható(k) a teljesítés(ek). Azokra az alszámokra kell kitölteni, ahol bármelyik 
adatban (KTK, határid , összeg, el irányzati fedezet) változás történt. 

- Alszám: Az eredeti kötelezettségvállaláson szerepl  megfelel  alszám. 
- ÁHT azonosító: Csak fejezeti kezelés  el irányzatoknál kell kitölteni. 
- KTK: Kincstári Tranzakciós Kód, fejezeti kezelés  el irányzatoknál minden el irányzatra vonatkozó KTK 

szerepelhet, intézményi el irányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásoknál csak 131; 152, 210; 220; 232, 233 
lehet az értéke. 
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- Várható teljesítés 
= Eredeti határideje: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés el zetesen bejelentett ideje 
= Eredeti összege Ft-ban: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés el zetesen bejelentett összege. 
= Eredeti el irányzati fedezet: 

= Tárgyévi el irányzat: A megfelel  alszámhoz tartozó el zetesen bejelentett jelölés (X-el kell jelölni, 
amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven túli kifizetés történik). 

= Maradvány: A megfelel  alszámhoz tartozó el zetesen bejelentett jelölés (M-el kell jelölni, amennyiben 
a kifizetés fedezete el z  évek maradványa). 

= Módosított határideje: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított pontos id pontja, ha 
kés bb kerül kifizetésre, rendelkezésre állási díj kerül felszámolásra a 162.§ (5) szerint (korábbi kifizetés 
nem lehetséges).

= Módosított összege Ft-ban: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított összege. 
= Módosított el irányzati fedezet: 

= Tárgyévi el irányzat: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított jelölése (X-el kell 
jelölni, amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven túli kifizetés történik). 

= Maradvány: A megfelel  alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított jelölése (M-el kell jelölni, 
amennyiben a kifizetés fedezete el z  évek maradványa) 

- Összesen: A tételsorok megfelel  Ft adatainak összege. Az eredeti és módosított összesen adatok különbségének 
meg kell egyeznie a fejrészben szerepl  teljes eredeti és teljes módosított összegek különbségével. 

Dátum, aláírás: A kötelezettségvállalás bejelentésének dátumát, az Igazgatóságnál bejelentett aláíró aláírását és a 
központi költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/A 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. … § (..) 
alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Igazgatóságok tárgyhó 11. 

16/A 
2.1.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek adatszol-
gáltatásához 

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.2.

ADATKÖZL  LAP a „Társadalombiztosítási 
és Családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A költségvetési szerv által a 
tárgyhónapban megel legezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.3.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra kötelezett Adattovábbítás címzettje Határid

16/A 
2.4.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére a „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igénylésér l

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
3.1.

ELSZÁMOLÁS a központi költségvetésb l
az önkormányzatot / többcélú kistérségi 
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó 
módon) megillet  támogatások és a Kvtv. 
... § (...) alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

A központosított illetményszámfejtés,  
valamint – azt nem igényl  költségvetési 
szervekr l – az önkormányzatok / többcélú 
kistérségi társulások adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti Kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk, 
valamint az önkormányzatot megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont „Társadalom-
biztosítási és családtámogatási kifizet hely 
által teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó 
költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítás és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 16/A 
3.2.

A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
4.1.

MEGYEI ÖSSZESÍT  az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. …§ (…) 
alapján megillet  normatív kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 
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MEGYEI ÖSSZESÍT  A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/A 
4.2.

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
5.1.

HELYESBÍT  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l.

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.2.

MEGYEI ÖSSZESÍT a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok 
központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l.

Igazgatóságok Adó- és Pénzügyi Ellen rzési
Hivatal Regionális 
Igazgatósága

tárgyhó 20. 

16/A 
5.3.

ÖSSZESÍT  a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságai terhére elszámolt 
kötelezettségeinek helyesbítéseir l a 16/A 
5.1. számú adatlapok pénzügyi 
rendezésének id pontja alapján 

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú 
adatlapjainak öszesítése a helyesbítés 
pénzügyi rendezésének id pontjára. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 
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16/A 
5.4.

MEGYEI ÖSSZESÍT  a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságai 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 
helyesbítéseir l a 16/A 5.2. számú 
adatlapok pénzügyi rendezésének 
id pontja alapján 

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak 
öszesítése – adószámonként – a 
helyesbítés pénzügyi rendezésének 
id pontjára. 

Igazgatóságok Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály

tárgyhó 20. 

16/B 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP a gyógyító-
megel z  ellátások el irányzatai terhére 
teljesítend  kifizetések az országos 
egészségbiztosítási pénztártól 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Igazgatóságok az 
Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztályán
keresztül 

tárgyhó 11. 

16/B 
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a 
költségvetési szervet az Áht. … § (..) 
alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi 
teljesítésr l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – az azt nem igényl , OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l – 
az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti Kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv nettó finanszírozásba 
bevont „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó, OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 16/B 
3.2.

A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 
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MEGYEI ÖSSZESÍT  az OEP által 
finanszírozott költségvetési szervek nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/B 
4.1.

A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek 
támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek 
támogatásáról. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI ÖSSZESÍT   A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/B 
4.2.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztálya,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 
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16/A 1.1./a. számú adatlap 
Megye kódja

neve:

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 
és a központi költségvetésb l a Kvtv. … §  (..) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

2007. év ................ hónap 

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1, 2, 3) 

Normatív hozzájárulások Színházak támogatása Személyi 
jövedelem-

adó

el irány-
zat

korrekció 

( ± ) 

aktuális

(5+6) 

Kiegészít
támogatás 

nemzetiségi 
nevelési, 

oktatási felada-
tokhoz

Helyi szer-
vezési intéz-
kedésekhez
kapcsolódó 

többlet-
kiadások

támogatása 

A szakmai 
vizsgák

lebonyolítá-
sának támo-

gatása

Esélyegyen-
l séget,

felzárkózta-
tást segít

támogatások 

Helyi ön-
kormányzati 

hivatásos
t zoltóságok 

kiegészít
támogatása 

Egyes 
szociális

szolgáltatá-
sok kiegészí-
t  támogatá-

sa

Önhibájukon 
kívül hátrá-
nyos hely-
zetben lév
települési

önkormány-
zatok

támogatása 

K színházak
m ködtetési

hozzá-
járulása

Bábszínhá-
zak

 m ködtetési
hozzá-
járulása

Színházak
pályázati

támogatása 

Pedagógus
szakvizsga, 

továbbképzés, 
emelt szint

érettségi
vizsgáztatásra
való felkészü-
lés támogatása 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

               

               

               

               
Megye összesen 
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16/A 1.1./b. számú adatlap 

______________________________, ......…. év ................hó ...........nap

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1, 2, 3) 

Pedagógiai
szakszol-

gálat

Szociális
tovább-

képzés és 
szakvizsga
támogatása 

Helyi önkor-
mányzati 
hivatásos

t zoltóságok 
támogatása 

A többcélú 
kistérségi
társulások 
támogatása 

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irányzat 

részére) 

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irányzat 

részére) 

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irányzat 

részére) 

Tárgyhavi 
el irányzat 
összesen

(4+7+8+9+
10+11+12+
13+14+15+
16+17+18+
19+20+21+ 
22+23+24+ 

25) 

Normatív 
kötött felhasz-
nálású támo-

gatás
(A f városi és 
megyei köz-
alapítványok

szakmai 
tevékenysége) 

Összesen

(26+27) 

Lemondás 
miatt kelet-
kezett, az 
el irány-

zatban már 
átvezetett

összes tarto-
zás

(tájékoztató
adat)

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
t ketar-

tozás

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
kamattar-

tozás

Kisebbségi
fenntartói
kiegészít
támogatás 

elszámolása 

Egyházi
kiegészít
támogatás 

elszámolása 

Jogtalanul
igénybe vett 

lakossági
közm fej-

lesztési
támogatás 

visszavonása

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                
                
                
                
                
                
                
                
Megye összesen 
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16/A 2.1. számú adatlap

* A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki. 
** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyez en ezer forintra kerekítve kell kitölteni. 

ADATKÖZL  LAP
a nettó finanszírozásba bevont 

költségvetési szervek adatszolgáltatásához 
2007. év .....................hónap 

I. 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft)***** 

1. Személyi juttatások bruttó összege 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

3. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat - járuléktartozás

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 
9. START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség összege (adónem kód: 186)

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

15. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség * 
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege **  
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***  
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****  

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
17. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – tájékoztató adat 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.1. számú adatlap

* A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki. 
** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyez en ezer forintra kerekítve kell kitölteni. 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj** Önellen rzési pótlék*** Késedelmi pótlék **** 
Sor- 
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege  
(Ft)***** 

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)*****

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)*****

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

A feltüntetett adatok az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P.H.

       ………………………………………………….. 
aláírás 
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16/A 2.2. számú adatlap 

* Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki. 

Adatközl  lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási  
kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez * 

2007. év .....................hónap 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)  

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény  
1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c) 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz  
f.) Passzív jogon folyósított táppénz 
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
i.) Baleseti táppénz 
j.) Gyermekgondozási díj 
k.) Kifizet helyek költségtérítése 
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l) 
a.) Gyermekgondozási segély 
b.) Családi pótlék 
c.) Anyasági támogatás 
d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése    
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése 
f.) Szociális támogatás 
g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset -kiegészítés)  
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége  
i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhel  közterhei  

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 
4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok 
alapján teljesülnek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P.H.
       ………………………………………………….. 

    aláírás 

neve:  
címe:       

törzsszáma:                           
adószáma:                      

pénzforgalmi jelz száma:                 
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.3. számú adatlap 

ADATKÖZL  LAP  

a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére 
2007. év .....................hónap 

Költségvetési neve:  

szerv címe:       

törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:              

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I. 

Sor-
szám Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Személyi juttatások bruttó összege 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

3. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás  

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

9. 
START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték
kötelezettség összege (adónem kód: 186)

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)

b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)

c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)

d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)

e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)

f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)

g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 
25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)

h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

15. 

Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra* 
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 



13852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám
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Sor-
szám Megnevezés Összeg (Ft) 

16. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege **  
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***  
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****  

17. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
18. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17) 

19. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

20. Befizetési kötelezettségek összesen (18+19) 
21. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások***** 

22. 
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei****** 

23. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások******  
24. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  
25. Nettósítási különbözet (20-22-23+24) 

* Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.  
** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ

utalást az Igazgatóság teljesíti. 
****** Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
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16/A 2.3. számú adatlap 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj ** Önellen rzési pótlék*** Késedelmi pótlék **** 
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege 
(Ft) 

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

________________________ ,......... év .....................................hó .........nap 

* Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.  
** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ

utalást az Igazgatóság teljesíti. 
****** Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
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16/A 2.4. számú adatlap 

ADATKÖZL  LAP 
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére 

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l
2007. év .....................hónap

Sor- 
szám 

Megnevezés

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon –  

teljesített
társadalom-
biztosítási

és családtámo- 
gatási ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon – teljesített  

társadalom-
biztosítási

és családtámo- 
gatási ellátások 
foglalkoztatottat

terhel
kötelezettségei**

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített

társadalom-
biztosítási

és családtámo- 
gatási ellátások * 

(3–4) 

A kifizet
által

– bruttó 
módon – 
teljesített

társadalom-
biztosítási
és család- 
támogatási 
ellátások ** 

Társadalom-
biztosítási

és családtámo-
gatási ellátások

összesen

(3+6) 
1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)      
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése       

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti 
kereset-kiegészítés)

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót 
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó 

(2k)
     

6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)      

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

*  Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
** Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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ELSZÁMOLÁS 
a központi költségvetésb l az önkormányzatot /többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) 

megillet  támogatások és a Kvtv. ... § (...) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

2007. év .................. hónap 

Önkormányzat / Többcélú neve:

kistérségi társulás címe:       

 törzsszáma:                           
adószáma :                      

pénzforgalmi jelz száma:                   
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I.

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
a.) Személyi jövedelemadó 
b.) Normatív hozzájárulások 
c.) Normatív hozzájárulások korrekciója ( ± )
d.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
e.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
f.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
g.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások 
h.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok kiegészít  támogatása 
i.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása 
j.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása
k.) K színházak m ködtetési hozzájárulása
l.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása 
m.) Színházak pályázati támogatása 
n.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
o.) Pedagógiai szakszolgálat
p.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
q.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása
r.) A többcélú kistérségi társulások támogatása  
s.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére) 
t.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére) 
u.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére) 

1. Tárgyhavi el irányzat összesen (a+b±c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u)  
1.1. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás8

2. Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

4. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat - járuléktartozás

6. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

10. 
START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték
kötelezettség összege (adónem kód: 186)

11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

14. Határozat – bírság (adónem kód: 224,226) 
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Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)

b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)

c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)

d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)

e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)

f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)

g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 
25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)

h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

16. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén (adónem kód: 124)

b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizet hely esetén  
17. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3

18. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
19. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) 
20. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
21. Befizetési kötelezettségek összesen (19+20) 
22. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
23. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
24. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
25. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
26. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
27. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
28. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
29. Csökkent  tételek összesen (21+22+23+24+25+26+27+28)
30. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások 4

31. Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei 5

32. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

33. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

34. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7  - az Áht. 64. §-a (5) a) 
pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével 

35. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

36. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása6 - megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

37. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (30+33+36) 

38. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

39. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege 9  - az Áht. 64. §-a (5) a) 
 pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban

40. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg9

41. Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló tartozás10

42. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg11

43. Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban12

44. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 13

Sorszám Normatív kötött felhasználású támogatás megnevezése Összeg (Ft) 
1. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- 
értesít ” alapján szerepelhet adat. 

4 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, 
lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.

5 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg.
6 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, 

ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe 
vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások összege - a köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és 
kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás 
valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
beszámításán felül – fedezetet nyújt.

7 Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével),
 1-29+31+32-33 > 0 esetén a 34. sor kerül kitöltésre és a 35. sor értéke 0 
Tartozás  1-29+31+32-33< 0 esetén a 35. sor kerül kitöltésre és a 34. sor értéke 0 
Megjegyzés: ha 1-29+31+32-33= 0, akkor 34. és a 35. sor értéke is 0

8 Tájékoztató adat.
9 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet adat 

35-1.1 > 0 esetén a 39. sor kerül kitöltésre és a 40. sor értéke 0 
35-1.1 < 0 esetén a 40. sor kerül kitöltésre és a 39. sor értéke 0 
35-1.1 = 0 esetén a 39. és a 40. sor értéke 0 

10 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban
39 > 0 esetén 41. sor = 1.1. sor 
40 > 0 esetén 41. sor = 35. sor 
35 – 1.1 = 0 esetén 41. sor =  1.1. sor = 35. sor. 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 41. 
sorában szerepl  összeg

11 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
34 > 0 esetén kerül kitöltésre 
ha 34 – 41  0 , akkor 41. sorban szerepl  összeg 
ha 34 – 41 < 0 , akkor 34. sorban szerepl  összeg.

12 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
34 > 0 esetén  értéke a 34. sor és a 42. sor különbsége,  
34 = 0, vagy 34-42<0 esetén a 43. sor értéke 0.

13 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
34 > 0 és 34-41< 0 esetén 41. sor és a 34. sor különbsége 
34= 0 esetén a 41. sorban szerepl  összeg.
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj1 Önellen rzési pótlék2 Késedelmi pótlék 3
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód 

Összege
(Ft)

Adónem 
kód 

Összege
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________ ,………………………év……………………….hó………….nap 

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, 
csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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ELSZÁMOLÁS 
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont   
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 
2007. év .....................hónap

Sor-
szám 

Megnevezés

Az Igazgatóság, 
mint   

kifizet hely által 
– bruttó módon 

– teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon –teljesített  

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások

foglalkoztatottat
terhel

kötelezettségei**

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások * 

(3-4)

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások ** 

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások
összesen

(3+6)
1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)      
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony 
után

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése        

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset - kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés)

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót 
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)      
6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)      

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

  *  Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
** Az önkormányzatot /  többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Önkormányzat / 
Többcélú kistérségi 
társulás
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16/A 4.1./a számú adatlap

Megye kódja:   
neve:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  

és a központi költségvetésb l a Kvtv. … § (…) alapján megillet
normatív kötött felhasználású támogatás  pénzügyi teljesítésér l

2007. év ............. hónap

Ebb l
Önkormányzat / 

kistérségi társulás 
Normatív hozzájárulások Színházak támogatása 

Sor-
szám 

KSH
kódja 

neve

Támogatás 
összesen

(4a+4d+4e+4f
+4g+4h+

4i+4j+4k+ 
4l+4m+4n+ 
4o+4p+4q+
4r+4s+4t+

4u+4v)

Személyi 
jövedelem- 

adó el -
irányzat 

korrekció

( ± ) 

aktuális

(4b +4c) 

Kiegészít
támogatás 

nemzetiségi 
nevelési, 
oktatási

feladatokhoz

Helyi 
 Szervezési 

intézkedések-
hez kapcsoló-

dó többlet- 
kiadások

támogatása

A szakmai 
vizsgák

lebonyolí-
tásának

támogatása 

Esély- 
egyenl -

séget, felzár-
kóztatást

segít
támogatá- 

sok

Helyi önkor-
mányzati 
hivatásos

t zoltóságok
kiegészít
támogatása 

Egyes 
szociális

szolgáltatások
kiegészít
támogatása 

Önhibájukon 
 kívül  

hátrányos  
helyzetben 

lév  települési 
önkormány-

zatok
támogatása 

K szín-
házak

m ködtetési
hozzá-
járulása 

Bábszín-
házak

m ködtetési
hozzá-
járulása 

Színházak
pályázati 
támoga- 

tása

1 2 3 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Megye összesen:                
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16/A 4.1./b számú adatlap

Ebb l

Pedagógus
szakvizsga, 

továbbképzés, 
emelt szint

érettségi
vizsgáztatásra
való felkészü-
lés támogatá-

sa

Peda-
gógiai

szakszol-
gálat

Szociális
tovább-

képzés és 
szakvizsga
támogatása 

Helyi önkor-
mányzati 
hivatásos

t zoltóságok
támogatása 

A többcélú 
kistérségi
társulások 
támogatása  

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irány-
zat részé-

re)

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irány-
zat részé-

re)

(Fenn-
tartva

évközi új 
el irány-
zat részé-

re)

Normatív kötött 
felhasználású 

támogatás  
(A f városi és 

megyei 
közalapítványok

szakmai tevékeny-
sége)

Összesen

(4+5) 

Lemondás 
miatt keletke-

zett, az 
el irányzat-

ban már 
átvezetett

összes tarto-
zás

(tájékoztató
adat)

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
t ketar-

tozás

Az Áht. 
64/A. §, 
illetve
egyéb

jogszabály
alapján

keletkezett
kamattar-

tozás

Kisebbségi
fenntartói
kiegészít
támogatás 

elszámolása 

Egyházi
kiegészít
támogatás 
elszámo-

lása

Jogtalanul
igénybe vett 

lakossági
közm fejlesz-
tési támogatás 
visszavonása

4o 4p 4q 4r 4s 4t 4u 4v 5 6 7 8 9 10 11 12 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

________________________ , ................... év ..................................hó ........nap 
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16/A 4.2. számú adatlap
Megye                            kódja / sorszám   /

                                                        neve  
Igazgatóság                    kvázi adószáma  

                      lebonyolítási számlaszáma  

                                                        címe  

MEGYEI ÖSSZESÍT

2007. év ...........…….......hónap 

I. 

A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

2. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

4. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

5. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

6. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

7. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

8. 
START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték
kötelezettség összege (adónem kód: 186)

9. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

10. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
11. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

12. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

13. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)

b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)

c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)

d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)  
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)

f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)

g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 
25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)

h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

14. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén (adónem kód: 124)

b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizet hely esetén  
15. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
17.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

1. Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 



13862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám

16/A 4.2. számú adatlap
II. 

A központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást 
az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l, a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által 

teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 
1. Támogatás összesen 5

2. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat) 

3. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

4.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

7. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

8. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

9. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

10. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

11. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

12. Csökkent  tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

13. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c)7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

14.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és  
családtámogatási ellátások (a+b+c) 
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

15.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c)7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

17. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása - pénzügyileg teljesítend 9

18. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás - az Áht. 64. §-a (5) a) 
pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítend 10

19. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

20. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása - megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

21. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (16+17+20) 

22. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege - az Áht. 64. §-a (5) a) 
 pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban 11,12

23. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg12

24. Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló tartozás 13

25. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg14

26.
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban– 
pénzügyileg teljesítend 15

27. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítend 16

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás (13a+14a) 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások (13b+14b) 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (13c+14c) 

28. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (13+14) – tájékoztató adat 

5. Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon. 
6. Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában. 
7. Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
8. Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, 

lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesít. 
9. Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, 

ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál 
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások, az el z  id szak felhalmozott 
tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ke- és 
kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás 
visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10. Kiutalás:  (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével), 
1-12+13+15-17> 0 esetén a 18. sor kerül kitöltésre és a 19. sor értéke 0, 

Tartozás:  1-12+13+15-17< 0 esetén a 19. sor kerül kitöltésre és a 18. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-12+13+15-17 = 0, akkor 18. és a 19. sor értéke is 0. 

11. A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az 
Igazgatóságot a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ
hónap 5. napjáig értesíti. 

12. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet 
adat.
19-2 > 0 esetén a 22. sor kerül kitöltésre és a 23. sor értéke 0, 

19-2 < 0 esetén a 23. sor kerül kitöltésre és a 22. sor értéke 0, 
19-2 = 0 esetén a 22. és a 23. sor értéke 0. 

13. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban  
22 > 0 esetén 24. sor = 2. sor, 
23 > 0 esetén 24. sor = 19. sor, 
19 – 2 = 0 esetén 24. sor = 2. sor = 19. sor, 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 24. 
sorában szerepl  összeg. 

14. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet 
adat
18 > 0 esetén kerül kitöltésre, 
ha 18 – 24  0 , akkor 24. sorban szerepl  összeg, 
ha 18 – 24 < 0 , akkor 18. sorban szerepl  összeg. 

15. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet 
adat
18 > 0 esetén értéke a 18. sor és a 25. sor különbsége, 18 = 0 vagy 18-25 < 0 esetén 26 sor 
értéke 0. 

16. Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet 
adat
18 > 0 és 18-24< 0 esetén 24.sor és a 18. sor különbsége, 
18 = 0 esetén a 24. sorban szerepl  össze. 
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16/A 4.2. számú adatlap

III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód 

Összege
(Ft)

Adónem 
kód 

Összege
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) g.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

…..        

…..        

n
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_________________________________, ………év  …………………hó  ……nap 
         P.H. 

…………………………………………………
igazgató

1. Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4. A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 5.1. számú adatlap

HELYESBÍT  LAP 
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek 
2006. január 1-je el tti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésér l

(2001. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2007. év .......... hó 20. napja 

Megye  kódja                                                     

 neve:                                                     

Költségvetési  neve:                                                     

szerv  címe:                                                     

 törzsszáma:                                                     

 adószáma:                                                     

 pénzforgalmi jelz száma:                                                     

 pénzügyi 
körzet: 

                               KSH 
kód: 

              

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg 
(Ft)

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/– 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/– 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/– 

 4.  A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/– 

 5.  Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/– 

 6.  Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/– 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/– 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/– 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/– 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a 
bejelentett adatok alapján teljesülnek. 

____________________, .................év ............................... hó ........ nap 

....................…………........................... 
cégszer  aláírás



2006/164. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13865

16/A 5.2. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek 
2006. január 1-je el tti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésér l

(2001. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2007. év .......... hó 20. napja 

 Megye  kódja:                                     

 neve:                                     

 Igazgatóság  kvázi 
adószáma: 

                                    

 címe:                                     

 Ügyintéz   neve:                                     

 telefonszáma:                                     

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg 
(Ft)

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/– 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/– 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/– 

 4.  A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/– 

 5.  Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/– 

 6.  Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/– 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/– 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/– 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/– 

____________________, .................év ............................... hó ........ nap 

.............…………................................. 
aláírás
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16/A 5.3. számú adatlap

ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseir l
a 16/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi rendezésének id pontja alapján 

(2001. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2007. év .......... hó 20. napja 

Megye  kódja                                                     

 neve:                                                     

Költségvetési  neve:                                                     

szerv  címe:                                                     

 törzsszáma:                                                     

 adószáma:                                                     

 pénzforgalmi jelz száma:                                                     

 pénzügyi 
körzet: 

                               KSH 
kód: 

              

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg 
(Ft)

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/– 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/– 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/– 

 4.  A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/– 

 5.  Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/– 

 6.  Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/– 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/– 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/– 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/– 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a 
bejelentett adatok alapján teljesülnek. 

____________________, .................év ............................... hó ........ nap 

................……….............................. 
cégszer  aláírás
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16/A 5.4. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseir l
a 16/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi rendezésének id pontja alapján 

(2001. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2007. év .......... hó 20. napja 

 Megye  kódja:                                     

 neve:                                     

 Igazgatóság  kvázi 
adószáma: 

                                    

 címe:                                     

 Ügyintéz   neve:                                     

 telefonszáma:                                     

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg  
(Ft)

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/– 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/– 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/– 

 4.  A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/– 

 5.  Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/– 

 6.  Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/– 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/– 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/– 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/– 

____________________ , .................év ............................... hó ........ nap 

P. H. 

.......………....................................... 
igazgató
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2006/164.szám
16/B 1.1./a számú adatlap

* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

Megye kódja:  
 neve:  
Szolgáltatói kör típusa: nettó 
Kifizetés típusa: havi 

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 

A GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z  ELLÁTÁSOK EL IRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTEND  KIFIZETÉSEK 
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL 

2007. év ................ hónap

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1,2,3,4)* 
Gyógyító-megel z  ellátás 

18. oszlopból 
Járandóság 

el leg
El leg

a 13. havi 
illetményhez 

Háziorvosi, 
háziorvosi 
ügyeleti 
ellátás

Véd n i szolgálta-
tás, anya-, gyermek- 
és ifjúságvédelem 

Fogászati
ellátás

Gondozó- 
intézeti

gondozás

Beteg-
szállítás és 

orvosi 
rendelvé-

ny  halott-
szállítás

M vese-
kezelés

Otthoni
szak-
ápolás  

M ködési
költség-
el leg

Célel -
irányzatok

Mentés Laborató-
riumi 
ellátás

Járóbeteg 
szakellátás

CT,
MRI

Aktív
Fekv -
beteg

szakellátás

Krónikus 
fekv beteg

ellátás

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18/a. 18/b. 18/c. 18/d.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Megye összesen 
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16/B 1.1./b számú adatlap

* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Gyógyító-megel z  ellátás 

18. oszlopból 
Speciális

fin. fekv -
beteg ellátás 

Extrafinan-
szírozás

Struktúra átalakí-
tással változó 
finanszírozási 

keret 

Struktúra 
átalakítás
pályázata

Összevont
szakellátás
összesen

(18/a.+18/b.+ 
18/c.+18/d.+ 
18/e.+18/f.+ 
18/g.+18/h.)

Céltartalék

Tárgyhavi 
összes bevétel 

(5+6+7+8+9+
10+11+12+
13+14+15+

16+17+18+19)

Járandóság 
el leg

visszavonása

El leg
a 13. havi  

illetményhez 
tárgyhavi

visszavonása

M ködési
el leg
vissza-
vonása

OVSZ
vérellátás
levonása

Gyógyító-
megel z

ellátás
hónap els

munka-
napján
utalt

összege

Egyéb 
csökkent

tételek
(pl. ellen-

rzés
miatti 
vissza-

vonás stb.)

Vissza-
vonások
összesen

(21+22+
23+

24+25+26)

Tárgyhavi 
nettósítás

alapját
képez

támogatás 
összege

(20-27)

El z
hónap
rend- 
kívüli

utalásai

(Tájé-
koztató
adat)

18/e. 18/f. 18/g. 18/h. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                

Megye összesen 
                

________________________ , ...............  év ........................... hó .........  nap 
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16/B 3.1. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján  

(nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l
2007. év .............hónap

I. 

Sor-
szám 

Megnevezés
Összeg 

(Ft)
a.) Járandóság el leg
b.) El leg a 13. havi illetményhez 
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
d.) Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
e.) Fogászati ellátás 
f.) Gondozóintézeti gondozás 
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvény  halott-szállítás 
h.) M vese kezelés 
i.) Otthoni szakápolás 
j.) M ködési költségel leg
k.) Célel irányzatok
l.) Mentés 
m.) Laboratóriumi ellátás 
n.) Összevont szakellátás 
o.) Céltartalék 
p.) Járandóság el leg visszavonása 
q.) El leg a 13. havi illetményhez tárgyhavi visszavonása  
r.) M ködési el leg visszavonása 
s.) OVSZ vérellátás levonása 
t.) Gyógyító-megel z  ellátás hónap els  munkanapján utalt összege 
u.) Egyéb csökkent  tételek (pl. ellen rzés miatti visszavonás stb.) 

1. Tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u)  
2. A személyi juttatások bruttó összege 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

4. Külön adó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

6. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144)

8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

10. 
START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték
kötelezettség összege (adónem kód: 186)

11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

neve:

címe:       

törzsszáma:                           

OEP-kód:                           

adószáma:                      
                   

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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16/B 3.1. számú adatlap 

Sor-
szám 

Megnevezés
Összeg 

(Ft)
a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési

hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

14. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/-  (adónem kód: 103)

b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)

c.) Munkavállalói járulék +/-  (adónem kód: 145)

d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)

e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)

f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)

g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 
25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)

h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

16. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén (adónem kód: 124)

b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizet hely esetén  
17. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3

18. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
19. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) 
20. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
21. Befizetési kötelezettségek összesen (19+20) 
22. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
23. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
24. Csökkent  tételek összesen (21+22+23) 

25. 
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások 4

26. 
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat 
terhel  kötelezettségei5

27. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

28. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

29. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7

30. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

31. A költségvetési szervet terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6 - megfizet  a költségvetési szerv az Igazgatósággal 
kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

32. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (25+28+31) 

33. El z  hónap rendkívüli utalásai 8

34. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

1. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.
2. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
4. Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
5. A költségvetési szervet megillet  összeg. 
6. Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál 

figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások,  
valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

7. Kiutalás 1-24+26+27-28>0 esetén a 29. sor kerül kitöltésre és a 30. sor értéke 0, 
Tartozás 1-24+26+27-28<0 esetén a 30. sor kerül kitöltésre és a 29. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-24+26+27-28 = 0, akkor 29. és a 30. sor értéke is 0. 

8. Tájékoztató adat. 



13872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám

16/B 3.1. számú adatlap 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Tagdíj1 Önellen rzési 
pótlék2

Késedelmi 
pótlék 3Sor-

szám
Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve 
Adónem 

kód Összege  
(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________, ………………év……………………….hó………….nap 

1. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.
2. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt  „Késedelmi  pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/B 3.2. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 
az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont   

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 
igényléséhez 

2007. év ..................... hónap

Sor-
szám 

Megnevezés

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon – teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások

foglalkoztatottat
terhel

kötelezettségei**

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások * 

(3–4)

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások ** 

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások
összesen

(3+6)
1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/–) 

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény 

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c) 
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló  
      jogviszony után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése      

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés)

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót 
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 
5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k) 
6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k) 

  ,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

* Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
** A költségvetési szervet megillet  összeg. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           
 OEP-kód:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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16/B 4.1./a számú adatlap 

Megye kódja:   
 neve:  
Ügyintéz  neve:  
 telefonszáma:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 

2007. év ................hónap

 Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Ebb lTárgyhavi támo-
gatás összesen 

(5a+5b+5c+5d+5e+
5f+5g+5h+5i+5j+ 
5k+5l+5m+5n+ 

5o-5p-5q-5r-5s-5t-
5u-5v)

Járandóság 
el leg

El leg a 
13. havi 

illet-
ményhez

Háziorvosi, 
háziorvosi 

ügyeleti ellátás

Véd n i szolgáltatás, 
anya-, gyermek- 

és ifjúságvédelem

Fogászati
ellátás

Gondozó- 
intézeti

gondozás

Betegszállítás és 
orvosi rendelvény

halottszállítás

M vese-
kezelés

Otthoni  
szakápolás

M ködési
költség-
el leg

Célel -
irányzatok

Mentés Laboratóriumi 
ellátás

5 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5m 
              
              
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
              

Megye összesen 
              

                                                          
* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra 
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Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Ebb l
5n oszlopból 

Járóbeteg 
szakellátás

CT,
MRI

Aktív
fekv -
beteg

szakellátás

Krónikus 
fekv -
beteg
ellátás

Speciális
finanszí-
rozású
fekv -
beteg

Extrafinan-
szírozás

Struktúra 
átalakítás-
sal változó 
finanszí-

rozási
keret 

Struk-
túra

átala-
kítás

pályá-
zata

Összevont
szakellátás
összesen

(5n I.+ 5n II.+ 
5n III.+ 

5n IV.+5n V.+ 
5n VI.+ 
5n VII.+ 
5n VIII.)  

Céltar-
talék

Járandóság 
el leg

visszavonása

El leg a 13. 
havi illet-
ményhez 
tárgyhavi

visszavonása

M ködési
el leg
vissza-
vonása

OVSZ
vérellátás
levonása

Gyógyító-
megel z

ellátás hónap 
els  munka-
napján utalt 

összege

Egyéb 
csökkent

tételek
(pl. ellen- 
rzés miatti 

visszavonás
stb.)

El z  hónap 
rendkívüli 

utalásai

(Tájékoztató
adat)

5n I. 5n II. 5n III. 5n IV. 5n V. 5n VI. 5n VII. 5n VIII. 5n  5o 5p 5q 5r 5s 5t 5u 5v 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Megye összesen 
                 

____________________ , ................ év ...................... hó .........nap 

                                                          
* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra. 
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16/B 4.2. számú adatlap 

Megye kódja / sorszám: /
 neve: 
Igazgatóság kvázi adószáma:  
 lebonyolítási számlaszáma:  
 címe:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
2007. év ..................hónap

I. 

Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 
adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

2. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

4. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

5. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

6. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

7. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 

8. 
START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték
kötelezettség összege (adónem kód: 186)

9. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

10. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
11. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

12. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

13. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/- (adónem kód: 103)

b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)

c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)

d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)

e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)

f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/- (adónem kód: 152. ill. 153)

g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 
25 % mérték  kötelezettség összege +/- (adónem kód: 186)

h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

14. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén (adónem kód: 124)

b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizet hely esetén  
15. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
17.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
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16/B 4.2. számú adatlap 

II. 

Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. A tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege 5

2. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

3.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

4. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

6. Csökkent  tételek összesen (2+3+4+5) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

7. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

8.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és  
családtámogatási ellátások (a+b+c)

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

9.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

10.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

11. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 9

12. Kiutalás a gazdálkodó részére10

13. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

14. Az intézményt terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  

15. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (10+11+14) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(7+8) – tájékoztató adat 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
5 Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában. 
7 A költségvetési szervet megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság 

teljesíti.   

9
Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál figyelembe vett 
támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint az el z  id szak felhalmozott 
tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10
Kiutalás: 1-6+7+9-11 > 0 esetén a 12. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0, 
Megel legezés: 1-6+7+9 < 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 11., 12. sorok értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-6+7+9 = 0, akkor 11., 12., 13. sorok értéke 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a 
benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 
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16/B 4.2. számú adatlap 

III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(0708A APEH Havi bevallással egyez en, 2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Tagdíj2 Önellen rzési 
pótlék3

Késedelmi 
pótlék 4Sor-

szám
Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve 
Adónem 

kód Összege  
(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

       

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________,…………év……………………….hó………….nap

P. H. 

…………………………………………………..
igazgató

1. Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4. A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi 

pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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[19. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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 .................................................................................……................................. (fejezet) adatszolgáltatása és értékelése a 

 ........................................................................................…................................... (szervezet) ......... évi tevékenységér l

                                                                         A szervezet cégjegyzékszáma:  

Sor- 
szám 

Megnevezés Mértékegység Érték 

A szervezet alapításának id pontja:  év-hó-nap 

 1.  A szervezet teljesítményét jellemz  naturális mutatók:     

 2. A szervezet tárgyévi összes bevétele (3.+ 6.+ 11.+ 12. sorok)  (ezer Ft) 

 3.  Értékesítés nettó árbevétele (4. + 5. sor)  (ezer Ft) 

 4.  ebb l (3. sorból): költségvetési szervt l származó vállalkozási bevétel  (ezer Ft) 

 5. ebb l (3. sorból): nem költségvetési szervnek végzett vállalkozási 
tevékenység árbevétele 

 (ezer Ft) 

 6. Egyéb és rendkívüli bevételek  (ezer Ft) 

 7.  ebb l (6. sorból): a szervezet tárgyévi saját fejezeti támogatása,  (ezer Ft) 

 8.  a támogatási el irányzat megnevezése a központi költségvetésben (fejezet, cím alcím): 

 9.       ebb l (6. sorból):  a tárgyévi egyéb központi költségvetési támogatása,  (ezer Ft) 

 10.     a támogatási el irányzat megnevezése a központi költségvetésben (fejezet, cím, alcím): 

 11.  Pénzügyi m veletek bevételei  (ezer Ft) 

 12.  Egyéb bevétel, amely a fenti felsorolásban nem szerepel  (ezer Ft) 

13. 
 ebb l (12. sorból): közhasznú tevékenységb l, nem költségvetési 
szervt l származó bevétel  (ezer Ft) 

 14. A szervezet tárgyévi összes ráfordítása  (ezer Ft) 

 15.  ebb l (14. sorból): az éves „m ködtetési” ráfordítás  (ezer Ft) 

 16.           ebb l (15. sorból): a személyi jelleg  ráfordítások  (ezer Ft) 

 17. A szervezet tárgyévi adózott eredménye  (ezer Ft) 

 18.  Gazdasági társaságnál a fizetett osztalék összege  (ezer Ft) 

 19. A szervezet tárgyévi mérleg szerinti eredménye  (ezer Ft) 

 20.  A szervezet egy éven túli pénzügyi befektetéseinek összege  (ezer Ft) 

 21.  ebb l (20. sorból): részesedések összértéke  (ezer Ft) 

a részesedések tételes megnevezése, értéke: 
(ezer Ft) 

 22.  A szervezet egy éven belüli pénzügyi befektetéseinek összege  (ezer Ft) 

 23. A szervezet alapításkori induló t kéje, illetve jegyzett t kéje  (ezer Ft) 

 24. 
     ebb l (23. sorból):  állami részesedés /(köz)alapítványok esetében 
vagyoni hozzájárulás/ az induló vagyonból (ezer Ft) 

 25. A szervezet saját t kéje  (ezer Ft) 

 26.  ebb l (25. sorból): a fejezet tárgyévi részesedése  
/kivéve (köz)alapítványok/ 

 (ezer Ft) 

 27. T keemelés a tárgyévben  (ezer Ft) 

 28. A szervezet hitelállományának összege   (ezer Ft) 

29.  ebb l (28. sorból): az  éven belüli hitelek állománya (ezer Ft) 

30.      ebb l (28. sorból): az  éven túli hitelek állománya (ezer Ft) 

31. A szervezet lejárt tartozásainak összege (ezer Ft) 

32.       ebb l (31. sorból): az éven túli lejárt tartozások állománya (ezer Ft) 

33. A szervezet lejárt követelésállományának összege (ezer Ft) 

34.       ebb l (33. sorból): az éven túli követelésállomány (ezer Ft) 

35.   A teljes munkaid ben foglalkoztatottak  
     átlagos statisztikai állományi létszáma 

 (f )

36. A részmunkaid ben foglalkoztatottak  
    átlagos statisztikai állományi létszáma 

(f )

37.  A teljes munkaid ben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme  (ezer Ft/év/f )
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Sor- 
szám 

Megnevezés Mértékegység Érték 

38.  A részmunkaid ben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme  (ezer Ft/év/f )

39.  A megbízási, vállalkozási formában foglalkoztatottak számára  
     kifizetett összeg (ezer Ft/év) 

      

  Budapest, 200.. ..hó ..nap     

      

  Kiállító neve, telefonszáma, aláírása:     

    
 ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ÉRTÉKELÉS 

 a fejezetek érdekeltségébe (vagyonkezelésébe) tartozó alapítványok, 
közalapítványok, gazdálkodó szervezetek tárgyévi központi költségvetési 
finanszírozásáról 

    

        
   A szervezet tevékenységének összegz  fejezeti értékelése:     

a) kiváló; b) jó; c) közepes; d) gyenge; e) eredménytelen     

        
 Az adatlap számszaki ellen rzéséért és a min sítésért felel s vezet  neve:     

 beosztása:     

 aláírása:     

        
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ     

A táblázat minden adatsorát ki kell tölteni, az üres értékhelyet nullával jelölve. Az adatszolgáltatás során
a jogszabályban megadott formán nem lehet változtatni. Az adatok egyéb részletezése külön, a táblázaton
kívül  (a táblázat érintett sorának megjelölésével) történhet.  

1. pont: nem pénzügyi mutatószámok, hanem olyan adatok, valamint az 
azokból képzett statisztikai mutatószámok (arányok, viszonyszámok stb.), 
amelyek jól jellemzik az adott szervezet teljesítményének jellegét, 
mennyiségét és/vagy min ségét (km, kg, db, f , stb); 

    

7. pont: a saját fejezeti támogatásba a t keemelés nem tartozik bele, azt a 
27. sorban kell feltüntetni; 

    

12. pont: a közhasznúsági szerz dés alapján valamely tevékenység 
végzésére kapott költségvetési támogatást a 7. sorban kell feltüntetni; 

    

15. pont: a szervezet éves m ködtetési ráfordításai:     

a) (köz)alapítványoknál - titkárság, kuratórium, felügyel bizottság 
m ködtetési kiadásai, bírálat, minden olyan költség, ami nem közvetlenül a 
szervezet szakmai alaptevékenysége teljesítése, finanszírozása keretében 
merült fel, 

    

b) gazdálkodó szervezet esetében - a szervezet általános költségei;     

22. pont: pl. forgatási céllal vásárolt értékpapírok;     

 27. pont: az alapító(k) / tulajdonos(ok) által a szervezetnek adott t keemelés összege. 

 Az összegz  fejezeti értékelés: a min sítés alapját az adatszolgáltatás adatai és e rendelet 149/A. § (1) 
bekezdésében foglalt szempontok alapján elkészített értékelés képezi, amely figyelembe veszi a gazdálkodás 
eredményességét, az ellátott alaptevékenységet, a közhasznú tevékenység ellátásának színvonalát, az 
ügyvezetés tevékenységét, a szervezet m ködésének szabályozottságát, dokumentáltságát, a m ködéssel 
kapcsolatos problémákat is. 



17. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[Kiegészítés a 22. számú melléklethez a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

[Kötelezõen közzéteendõ közérdekû adat
megnevezése

Adatfelelõs Adatközlõ
Közzététel

módja
Megjegyzés]

„39. A központi költségvetés terhére
vállalt hosszú távú kötelezettségek
állománya és várható kifizetések
évek szerinti bontásban

Fejezet
felügyele-

tét
ellátó
szerv

Magyar
Állam-
kincstár

Kincstár
honlap

tárgynegyedévet követõ 60 nap

40. Az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében
meghatározott, az elkülönített
állami pénzalapokból nyújtott,
nem normatív, céljellegû, mûkö-
dési és fejlesztési támogatásokra
vonatkozó adatok

SZMM SZMM SZMM
honlap

A Munkaerõpiaci Alapból a fog-
lalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény alapján fog-
lalkoztatás és képzés céljából adott
támogatások összegérõl össze-
vontan, évente egyszer, a tárgy-
évet követõ év január 31. napjáig
kell adatot közzétenni. Elsõ közzé-
tétel: 2008. év.”
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18. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[23. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

NYILATKOZAT

A) Alulírott .........................................................., a .................................................. költségvetési szerv vezetõje jogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az elõírásoknak megfelelõen ....................................... évben az általam veze-
tett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsõ kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek,
valamint belsõ ellenõrzés) hatékony, eredményes és gazdaságos mûködésérõl.

Gondoskodtam:
– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételérõl, az alapító

okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a rendelkezésre álló elõirányzatoknak a célnak megfelelõ felhasználásáról,
– a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesíté-

sérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl,
– a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáról,
– az intézményi számviteli rendrõl, valamint
– a belsõ kontroll rendszer megszervezésérõl, valamint hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.

Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók a jogszabályi elõírások szerint a valóságnak megfelelõen, átláthatóan, teljeskörûen és pon-

tosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére

vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják

hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rend-

szerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kelt: ......................................................................

P. H.

......................................................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ......................................................................

P. H.

......................................................................
aláírás
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19. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[24. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, jutalékok

Terhelési forgalom

1. Forintban végrehajtott mûveletek

Bankközi forintátutalás Giro-n keresztül

– Papír alapú (beleértve az inkasszót is) 0,7 ezrelék, min. 300 Ft
– Elektronikus 0,5 ezrelék, min. 250 Ft

Csoportos átutalás (a csoportba tartozó tételek után) 0,5 ezrelék, min. 30 Ft/tétel

VIBER-en történõ átutalás 5 ezrelék, min. 10 000 Ft

Belsõ (Kincstár által vezetett számlára történõ) átutalás

– Papír alapú (beleértve az inkasszót is) 0,5 ezrelék, min. 100 Ft
– Elektronikus 0,4 ezrelék, min. 50 Ft
– Csoportos átutalás (a csoportba tartozó tételek után) 0,3 ezrelék, min. 10 Ft/tétel

Készpénzfelvétel 2 ezrelék, min. 350 Ft

Postai kifizetési utalvány*

– Papír alapú 0,7 ezrelék, min. 300 Ft/tétel
– Elektronikus 0,3 ezrelék, min. 10 Ft/tétel

2. Devizában végrehajtott mûveletek*

Deviza-átutalások 0,4 ezrelék, min. 50 Ft

3. Különdíjak

– Számlavezetési díj 2 000 Ft/számla/hó
– Fiókbérleti díj 500 Ft/hó/ügyfél
– Fedezetigazolás, ill. egyéb igazolás kiadása 1 000 Ft/db
– Pótlólag kért számlakivonat 300 Ft/db
– Elõzetesen bejelentett készpénzigény felvételének elmulasztása 2 ezrelék, min. 350 Ft
– Rendelkezésre állási díj:

– Elõzetesen bejelentett kötelezettségvállalás idõben késõbbi vagy a teljesítés
elmaradása 162.§ (5)

1 ezrelék /nap, max. 50 E Ft/nap

– Elõzetesen bejelentett kiadástól eltérõ teljesítés 162/A. § (5) bek. 1 ezrelék/dekád max. 500 E Ft/dekád
a különbözet után

Jóváírási forgalom jutalékmentes

* A Kincstár által felszámított díj a külsõ szolgáltatók által áthárított díjon felül kerül terhelésre.
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20. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[26. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

2007. évi várható kiadások és bevételek alakulása

Fejezet neve:

Millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Éves

összesenJanuár Február Március Április Május Június Július Augusztus
Szeptem-

ber
Október November December

Kiadás

1051 szektor
1091 szektor
Ebbõl: központi beruházások

uniós elõirányzatok
egyéb szakmai fejezeti
kezelésû elõirányzatok

Folyó bevétel

1051 szektor
1091 szektor
Ebbõl: uniós elõirányzatok
Támogatás

1051 szektor
1091 szektor
Elõzõ évi maradvány

1051 szektor
1091 szektor
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21. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[27. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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E F T 0 1

Fejezet neve:

Költségvetési el irányzat

ÁHT-T azonosítója: Címbesorolása:

Megnevezése:

Számlaszáma:

Adatok: ezer Ft-ban
el
jel

el
jel

el
jel

el
jel

1. 3. 5. 7. 9.

1.

2. Közvetlen felhasználás

3. El ir.módosítás (EG03F)

4. I. negyedév

5. Közvetlen felhasználás

6. El ir.módosítás (EG03F)

7. II. negyedév

8. Közvetlen felhasználás

9. El ir.módosítás (EG03F)

10. III. negyedév

11. Közvetlen felhasználás

12. El ir.módosítás (EG03F)

13. IV. negyedév

14. Közvetlen felhasználás

15. El ir.módosítás (EG03F)

16.

17. Közvetlen felhasználás

18. El ir.módosítás (EG03F)

19. …………………..hónap

20. 1. Dekád 1-10.

21. 2. Dekád 11-20.

22. 3. Dekád 21-hóvégéig

23. EG03F

24. ……………………hónap

25. közvetlen felhasználás

26. EG03F

27. ……………………hónap

28. közvetlen felhasználás

29. EG03F

P.H. Ügyintéz : P.H.
Telefon:

Iktatószám:

Magyar Államkincstár részér l:

20….. év ……………hó …….nap

Kincstár részér l engedélyezte:

Dátum:

Aláírás:

20….év …………hó ….nap

Rögzítette:

10.2. 4.=6+8+10 6. 8.

Tárgy évet követ  kifizetés miatti 
maradvány összeg

Éves el irányzat

Kiadás Bevétel MaradványSor-
szám

Ütemezés id szaka
el irányzata

Támogatás

El irányzat finanszírozási terv

jogcímcím alcím jogcímcsop

20…. év

eredeti el irányzat, évközi módosított el irányzat, kifizetési ütem módosítása

Fejezet száma:

P.H.

Fejezet cégszer  aláírása

Dátum:

20….. év …………hó ……nap

Ellen rizte:

Ügyintéz :

Iktatószám:

Dátum:

Iktatószám:

Bizonylat sorszáma

Bizonylat kódja



Kitöltési útmutató
az EFT01 számú „Elõirányzat finanszírozási terv” elnevezésû ûrlaphoz

1. A feladat finanszírozás és központi kezelésû elõirányzatok körébe nem tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok ter-
hére a fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: fejezet) jogi és természetes személyek javára – elõirányzat-
módosítás nélkül – közvetlenül kifizetésre kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó támogatást elõirányzat finanszírozási
terv (EFT01 számú nyomtatvány) útján veheti igénybe.

A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadási elõ-
irányzatok esetében az elõirányzatot meghaladó támogatás összege EG-05 számú adatlap használatával vehetõ igénybe
az adatlap kitöltési útmutatójában foglaltak szerint.

2. Az éves finanszírozási tervet a fejezetnek tárgyév január 10. napjáig, majd ezt követõen havonta a tárgyhónapot
megelõzõ hó 20. napjáig, az év elsõ hónapjára vonatkozó tervet dekádonkénti részletezésben a tárgyévet megelõzõ év
december 22-ig kell benyújtani két példányban a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár). Az év elsõ hó-
napjára benyújtandó finanszírozási terv a költségvetési törvényjavaslat szerinti elõirányzat január havi ütemezését
tartalmazza (csak a hónapra vonatkozó részt kell kitölteni).

A finanszírozási terv tartalmazza az éves kiadási elõirányzatot és annak forrásait (bevétel, maradvány, támogatás),
illetve ezek negyedéves és havi bontásait, valamint a tárgyhónap dekádonkénti bontását.

A dekádonként 100 millió forintot elérõ, vagy azt meghaladó kiadási ütemet (4. oszlop 20-22. sor) kötelezettsé-
genként részletezni, indokolni kell.

A benyújtott finanszírozási terv üteme a módosításra vonatkozó elõirányzat finanszírozási terv benyújtását követõ
30 napon belüli idõszakra részletes indoklás alapján csak a kincstár engedélyével változtatható. (Benyújtás idõpontja a
Kincstárba érkezés dátuma.) A kérelmet és a módosító adatlapot legkésõbb a kiadás várható teljesítésének idõpontját
megelõzõ 10. napig kell benyújtani a Kincstárhoz. Ettõl eltérni csak rendkívüli esetben (pl. árvíz) lehet.

A Kincstár a finanszírozási terv feldolgozását az adatlap egy példányának visszaküldésével igazolja vissza.
A Kincstár a finanszírozási tervben foglalt támogatási keretet dekádonként a dekád elsõ munkanapján utalja a fejeze-

tek fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára vagy alszámlájára.
A támogatással fedezett fejezeti kezelésû elõirányzat központi költségvetési szervnél történõ felhasználása csak elõ-

irányzat módosítás útján vehetõ igénybe az EG-03F és elõrehozás esetén az EG-02 számú adatlapok használatával 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.
– Eredeti elõirányzat, évközi módosított elõirányzat, kifizetési ütem módosítása: A bizonylat benyújtásakor a megfelelõ

szövegrész aláhúzandó.
= eredeti elõirányzat: a tárgyévi költségvetési törvényben jóváhagyott elõirányzat ütemezése
= évközi módosított elõirányzat: év közben EG-03F adatlapon benyújtott elõirányzat módosításhoz kapcsolódó fi-

nanszírozás ütemezése
= kifizetési ütem módosítása: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § (10) bekezdése szerinti, a benyújtott

ütemezéstõl eltérõ teljesítések miatti módosítás
A kifizetési ütem módosítása esetén, ha a módosítás
– adott hónapon belül dekádok közötti: a módosítandó dekádok soraiban +/– elõjellel kell feltüntetni a változást.

A módosítás a hónapra összesített kifizetés összegét nem érintheti (19. sor összege nulla)
– bejelentett hónapok közötti: a tárgyhavi érintett dekád sorában és a következõ két hónap valamelyikében

(vagy mindkettõben) +/– elõjellel kell a módosítás összegét feltüntetni. Amennyiben a módosított hónapok
nem azonos negyedévbe tartoznak a megfelelõ negyedéveknél is jelölni kell a változásokat a megfelelõ elõ-
jellel

– csak negyedévek közötti: a még be nem jelentett hónapokra vonatkozó módosításokat csak az érintett negyed-
évek megfelelõ soraiban kell +/– elõjellel feltüntetni.

– Költségvetési év: Tárgyév, amelyre a finanszírozási terv vonatkozik.
– Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvényben (a továbbiakban: költség-

vetési törvény) található fejezet szám és megnevezés.
– 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 a
fejezeti kezelésû elõirányzat megnevezése.
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– Címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat kell feltüntetni.
– Számlaszám: A fejezeti kezelésû elõirányzat (ÁHT-T) számlához rendelése szerinti 24 pozíciós elõirányzat-felhasz-

nálási keretszámla vagy alszámla számát tartalmazza.
– Ütemezés idõszaka: Az éves elõirányzat felhasználásának ütemezését tartalmazza forrásonként (bevétel, maradvány,

támogatás) negyedéves és havi bontásban, figyelembe véve a tárgyévet követõ évre áthúzódó kifizetések összegét is.
A havi bontás a tárgyhónap és az azt követõ két hónap adatait tartalmazza.
A dekádonkénti bontás a tárgyhavi elõirányzat felhasználás dekádonkénti ütemezését tartalmazza.
A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról történõ közvetlen felhasználás mellett fel kell tüntetni az
elõirányzat átcsoportosítás útján központi költségvetési szervnél, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján más
fejezetnél megvalósuló felhasználás ütemezését is.

– Közvetlen felhasználás: A fejezeti kezelésû elõirányzat jogi és természetes személyek javára – elõirányzat-módosítás
nélkül – közvetlen kifizetéssel történõ igénybevétele.

– Elõirányzat-módosítás (EG-03F): A fejezeti kezelésû elõirányzat bármely központi költségvetési szervnél illetve feje-
zetek közötti megállapodás alapján más fejezetnél elõirányzat módosítás útján történõ igénybevétele.

– Kiadás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott kiadási elõirányzat (ill. aktuális elõirányzat) felhasználá-
sát tartalmazza az ütemezési idõszakoknak megfelelõ bontásban.

– Bevétel: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott bevételi elõirányzat (ill. aktuális elõirányzat) teljesülése
szerint ütemezett bevétel, amely az adott idõszak kiadásainak forrásául szolgál.

– Maradvány: Elõzõ évi elõirányzat maradvány összege, amely az adott idõszak kiadásainak forrásául szolgál.
– Támogatás: Az éves támogatási összeg igénylése a megadott ütemezés szerint. Az igényelt támogatás az adott idõszak

kiadásainak forrásául szolgál.

Az adatlap kitöltésénél az alábbi egyezõségekre kell figyelmet fordítani:

4. oszlop megfelelõ sorai = 6+8+10 oszlopok ugyanazon sorainak összegével

1. sor = 2+3 sorok = 4+7+10+13+16 sorok
2. sor = 5+8+11+14+17 sorok
3. sor = 6+9+12+15+18 sorok
4. sor (I. negyedév) = 19 (január)+24 (február)+27 (március) sorok
19. sor = 20+21+22+23 sorok

A hónap dekádra bontásakor az adott sorokban szerepeltetett ütemnek egyeznie kell a korábban, ugyanazon hónapra
bejelentett ütemmel (pl. 19 sor összege = az elõzõ hónapban bejelentett – ugyanazon hónapra vonatkozó – 24. sor össze-
gével).

4. Az ûrlap alján található rovatok a fejezet cégszerû aláírására és az adatközléshez kapcsolódó információk megadá-
sára, valamint a finanszírozási terv jogszabály által lehetõvé tett módosítása esetén a Kincstár engedélyének feltünteté-
sére és a visszaigazolásra szolgálnak.
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22. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[28. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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16/C 2.1. számú adatlap

 ADATKÖZL  LAP  
a Kincstári körbe tartozó  

költségvetési szervek nettó finanszírozásához  
2007. év .....................hónap 

I. 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (ezer Ft) 

1. Személyi juttatások bruttó összege 
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó összesen
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 

3. Különadó (adónem kód: 198)

a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás  

5. Az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (a+b+c) (adónem kód: 124) 

6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 

7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)

b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b) 
9. START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség összege (adónem kód: 186)

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11 % mérték  egyszer sített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében  (adónem kód: 193)

b.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 192)

c.) A magánszemélyt terhel  15 % mérték  egyszer sített közteherviselési  
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)

13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)

14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

15. Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség * 
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség összege **  
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***  
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****  

16. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összege (a+b+c) 
17. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

18. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – tájékoztató adat 

*  A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki  
** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi  pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** A b), c), d), f), h) mez k adatait a bevallással egyez en kell kitölteni. 

neve:  
címe:       

törzsszáma:                           
fejezet száma:                      

államháztartási egyedi azonosító száma:                      
adószáma:                      

el irányzat felhasználási keretszámla száma:             
              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/C 2.1. számú adatlap 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 
(2007. január 1-jét követ  id szakra vonatkozó adatokat tartalmaz) 

Tagdíj** 
Önellen rzési 

pótlék*** 
Késedelmi 
pótlék **** Sor-

szám

Pénztár-
azonosító

*****

Magánnyugdíjpénztár neve *****
Adónem 

kód 
*****

Összege  
(ezer Ft) 

Adónem 
kód 

*****
Összege  
(ezer Ft)

Adónem 
kód 

*****
Összege  
(ezer Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 
0008 AEGON Magyarország Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár  
261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 
0060 UNIQA és Egyesült Közszolgálati 

Nyugdíjpénztár 
264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 
0001 Winterthur Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár 
266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 
0021 Életút Els  Országos 

Nyugdíjpénztár 
268  468  568  

 9. 
0022 Erste Bank Országos Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár 
269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 
0014 Honvéd Önkéntes és 

Magánnyugdíjpénztár 
271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 K&H. Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

…n..        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

.

A feltüntetett adatok az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 
       ………………………………………………….. 

    aláírás 

*  A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki  
** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
*** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
**** A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  évente egyszer közölt 
                       „Késedelmi  pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
***** A b), c), d), f), h) mez k adatait a bevallással egyez en kell kitölteni. 
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16/C 2.2. számú adatlap 

Adatközl  lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási  
kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez * 

2007. év .....................hónap 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)  

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény 
1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c) 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz  
f.) Passzív jogon folyósított táppénz 
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
i.) Baleseti táppénz 
j.) Gyermekgondozási díj 
k.) Kifizet helyek költségtérítése 
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l) 
a.) Gyermekgondozási segély 
b.) Családi pótlék 
c.) Anyasági támogatás 
d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése    
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése 
f.) Szociális támogatás 
g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset -kiegészítés)  
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége  
i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhel  közterhei  

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 
4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok 
alapján teljesülnek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 

       ………………………………………………….. 
    aláírás 

* Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

fejezet száma:                      
államháztartási egyedi azonosító száma:                      

adószáma:                      
el irányzat felhasználási keretszámla száma:                

              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/C 3.2. számú adatlap 

ÖSSZESÍT
a Kincstári körbe tartozó költségvetési szervek  

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 
igényléséhez 

2007. év .....................hónap 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az illetmény- 
számfejt  hely,  
mint kifizet -

hely által 
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási  

és családtámo- 
gatási ellátások 

Az illetmény- 
számfejt  hely, 

mint kifizet hely 
által – bruttó 

módon –teljesített  
társadalom-
biztosítási  

és családtámoga-
tási ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei** 

Az 
illetményszámfejt

helyet megillet
kifizet hely által 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások * 

(3-4) 

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások ** 

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 
összesen 

(3+6) 
1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/–)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      
1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)      

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló  
      jogviszony után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l) 

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése        

e.) PéP tv. költségvetési megtérítése      

f.) Szociális támogatás      

g.) Megváltozott munkaképesség ek kereset - kiegészítése (átmeneti 
kereset-kiegészítés) 

     

h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

i.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót 
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      
5. Az illetményszámfejt  hely el irányzat-felhasználási keretszámla terhére 

utalandó (2k) 
     

6. Az illetményszámfejt  hely lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)      

* Az illetményszámfejt  helyet, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az 
illetményszámfejt  hely teljesíti. 

** Kincstári körbe tartozó költségvetési szervet megillet  összeg. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 
        ………………………………………………….. 

      aláírás 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

fejezet száma:                      
államháztartási egyedi azonosító száma:                      

adószáma:                      
el irányzat felhasználási keretszámla száma:             

              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 



A Kormány
357/2006. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a számviteli tör vényhez kapcsolódó, sajátos számviteli 
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek

módosításáról

A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak -
ban: Tv.) 178.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–d) és f) pont ja i ban,
va la mint a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa -
ság ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa -
ság ról  szóló 1994. évi XLII. tör vény 26.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Ma gyar Nem ze ti
Bank elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

1.  §

A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves
 beszámoló 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
(a továb biak ban: Hkr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 37. pont tal egé -
szül ki:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„37. hi tel de ri va tí va: olyan ha tár idõs, op ci ós, il let ve

swap ügy let, amely nek cél ja a hi te le zé si koc ká zat át adá sa,
tár gya egy mi nõ sí tett kö ve te lés, kö ve te lés ál lo mány, hi tel -
in dex, il let ve va la mely kö ve te lés meg té rü lé se (ho za ma),
és az ügy let ér té ke a kö ve te lés (tõ ke-, il let ve ka mat kö ve te -
lés) tör lesz té sé vel kap cso la tos mu lasz tá si ese mény be kö -
vet ke zé sé tõl, egy elõ re meg ha tá ro zott hi tel koc ká za ti be so -
ro lás (hi tel mér ték, bo ni tás), hi tel in dex, il let ve kö ve te lés
meg té rü lés (ho zam) ala ku lá sá tól függ.”

2.  §

A Hkr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A pénz ügyi vál lal ko zás nak a szám vi te li po li ti ká -
já ban rög zí te nie kell, ha a Hpt. elõ írásai alap ján hi tel in té -
zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ
pénz ügyi vál lal ko zás nak mi nõ sül. Az ilyen vál lal ko zás ra
e ren de let min den olyan elõ írása ki ter jed, amely a hitel -
intézetekre vo nat ko zó sza bá lyo zást tar tal maz.

(12) A (11) be kez dés sze rin ti pénz ügyi vál lal ko zás a hi -
tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás sá való mi nõ sí tés rõl ren -
del ke zõ fel ügye le ti ha tá ro zat ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ig kö te les el ké szí te ni szám vi te li
po li ti ká já nak – a ki fe je zet ten hi tel in té ze tek re elõ írt sa já tos 
sza bá lyok (a továb biak ban: hi tel in té ze ti sza bá lyok) al kal -
ma zá sá ra való át té rés bõl adó dó – mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
ter ve ze tet, amely a fel ügye le ti ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé nek nap ján lép ha tály ba. A szám vi te li po li ti ká ban (an -

nak mó do sí tá sá ban) ki kell tér ni arra, hogy a hi tel in té ze ti
sza bá lyok al kal ma zá sá ra való át té rés, il let ve a ha tá ro zat
vissza vo ná sa ese tén a hi tel in té ze ti sza bá lyok al kal ma zá sá -
nak meg szün te té se mi lyen könyv ve ze té si és be szá mo ló
ké szí té si fel ada to kat, ren de zõ té te le ket von maga után, ho -
gyan be fo lyá sol ja az egyes esz kö zök és for rá sok, be vé te -
lek, költ sé gek és rá for dí tá sok nyil ván tar tá sát, a be szá mo -
ló ban való be mu ta tá sát és az ér té ke lést.

(13) A hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá -
lyo zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás sá való mi nõ sí -
tés rõl ren del ke zõ fel ügye le ti ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé nek nap já val el kell szá mol ni az át té rés sel kap cso la tos
ren de zõ té te le ket.

(14) Ha a fel ügye let a hi tel in té zet tel egyen ér té kû
 prudenciális sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko -
zás sá való mi nõ sí tés rõl ren del ke zõ ha tá ro za tot vissza vonja,
ak kor a vissza vo nás ha tály ba lé pé sé nek idõpont jával meg kell 
szün tet ni a hi tel in té ze ti sza bá lyok al kal ma zá sát és el kell szá -
mol ni a vissza té rés sel kap cso la tos ren de zõ té te le ket.”

3.  §

A Hkr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ pénz ügyi in téz -

mény, ha az alap sza bá lya sze rint kö zös sé gi ala pot ké pez,
ak kor azt a le kö tött tar ta lé kon be lül el kü lö ní tet ten kö te les
ki mu tat ni.”

4.  §

A Hkr. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi in téz mény nek a mér leg té te lek ér té ke lé -
se kor a Tv. 54–56.  §-át és a 60.  §-át a (2)–(18) be kez dés -
ben fog lalt sa já tos sá gok figye lembe véte lével kell al kal -
maz nia.”

5.  §

A Hkr. 10.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) és
i) pont tal egé szül ki:

[(2) A ka pott ka ma tok és ka mat jel le gû be vé te lek, il let ve
a fi ze tett ka ma tok és ka mat jel le gû rá for dí tá sok kö zött kell
sze re pel tet ni:]

„h) a ka mat be vé tel lel járó, nyúj tott pénz ügyi szol gál ta -
tás tel je sí té sé hez más pénz ügyi in téz mény tõl, pénz ügyi
ügy nök tõl, il let ve köz ve tí tõ tõl igény be vett pénz ügyi szol -
gál ta tás után fi ze tett (fi ze ten dõ), a (10) be kez dés be nem
tar to zó díj-, il let ve ju ta lék rá for dí tást, fel té ve, hogy az a
nyúj tott pénz ügyi szol gál ta tás hoz köz vet le nül hoz zá ren -
del he tõ és an nak igény be ve võ je felé – az f) pont nak meg -
fe le lõ – ka mat jel le gû ju ta lék be vé tel ként fel szá mí tás ra ke -
rült,

i) a ka mat men te sen nyúj tott hi tel, köl csön után fel szá -
mí tott ke ze lé si költ ség azon ré szét (össze gét), amely az üz -
let sza bály zat ban fog lal tak alap ján, tar tal má ban a pénz
hasz ná la tá nak el len ér té két ki fe je zõ ka mat nak fe lel meg.”

6.  §

A Hkr. 15.  §-a a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé szül ki:
„(17) A kö ve te lés meg elõ le ge zés cí mén ki fi ze tett ösz -

szeget a – köz vet len – köl csön nyúj tás ál ta lá nos sza bá lyai
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sze rint kell el szá mol ni. Az ilyen cí men ki fi ze tett össze get
nem le het vá sá rolt kö ve te lés ként a köny vek ben ki mu tat ni, ha
azt a ké sõbb tel je sü lõ kö ve te lés vá sár lás elõ le ge ként, vagy
ön ál ló köl csön nyúj tás for má já ban bo csá tot ták ren del ke zés re, 
füg get le nül at tól, hogy köl csön nyúj tás ese tén, kö ve te lés ke -
ze lõi vagy köz ve tí tõi mi nõ ség ben an nak be haj tá sá ról – meg -
bí zott ként – a pénz ügyi in téz mény gon dos ko dik.”

7.  §

A Hkr. 16.  §-a a kö vet ke zõ (22) be kez dés sel egé szül ki:
„(22) A bi zo má nyi, ügy nö ki, le tét ke ze lé si és port fo li ó -

ke ze lé si te vé keny ség ese té ben, az ügy fél lel való el szá mo -
lás kor, az ügy fél va gyo nát érin tõ gaz da sá gi ese mé nyek rõl
té te les ki mu ta tást kell az ügy fél ren del ke zé sé re bo csá ta ni.
A ki mu ta tás ren del ke zés re bo csá tá sá tól el le het te kin te ni,
ha az ügy fél – a vele való írás be li meg ál la po dás alap ján –
arra nem tart igényt.”

8.  §

A Hkr. 17.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A (7) be kez dés sze rin ti ka mat jel le gû ju ta lé kok idõ -
be li el ha tá ro lá sa idõ ará nyos vagy ka mat ará nyos mó don
tör tén het. A ka mat ará nyos el ha tá ro lás a ju ta lék passzív
idõ be li el ha tá ro lá sá nak olyan ütem ben és mér ték ben való
meg szün te té sét je len ti, ami lyen ütem ben az adott szol gál -
ta tás hoz kap cso ló dó ka mat fel szá mí tás ra ke rül és olyan
mér ték ben, mint ha az a szol gál ta tás ból adó dó meg lé võ tõ -
ke kö ve te lés re ka mat ként len ne ve tít ve. A ka mat ará nyos
el ha tá ro lás al kal ma zá sá nak té nyét és mód sze rét a szám vi -
te li po li ti ká ban kell rög zí te ni.

(10) A könyv vi te li nyil ván tar tás ke re té ben biz to sí ta ni kell, 
hogy az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó külön adóról és já -
ra dék ról  szóló tör vény sze rin ti já ra dék fi ze té si kö te le zett ség
alap já ul szol gá ló ka mat- és ka mat jel le gû be vé te lek össze ge –
el len õriz he tõ mó don – meg ál la pít ha tó le gyen.”

9.  §

A Hkr. 22.  §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé szül ki:
„(15) A hi tel de ri va tí vá kat az ügy let tar tal má nak jel le gé -

tõl füg gõ en kell el szá mol ni a ha tár idõs, az op ci ós, il let ve a
swap ügy le tek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint.”

10.  §

A Hkr. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) A hi tel in té zet tel egyen ér té kû pruden -

ciális sza bá lyo zás nak nem meg fe le lõ pénz ügyi vállal -
kozás e ren de let nek a kö vet ke zõ elõ írásait kö te les al kal -
maz ni: 1. és 2.  §; 3.  § (1)–(10) be kez dés; 4.  §; 5.  §
(2)–(12) be kez dés, (13) be kez dés b)–c) pont ja, (14) be kez -
dés; 6.  § (1)–(3) be kez dés, (4) be kez dés elsõ mon da ta,
(5)–(8) be kez dés; 7.  § (1) be kez dés a)–b), e), g) pont ja,
(2) be kez dés, (3) be kez dés a), c) pont ja, (4)–(6) be kez dés,
(7) be kez dés elsõ mon da ta, (8)–(11) be kez dés, (14) be kez -
dés a)–c) pont ja, (15) be kez dés a), c) pont ja, (16)–(17) be -
kez dés; 8.  § (1), (3)–(4), (6)–(7) be kez dés; 9.  § (10)–(11),
(13)–(14), (17) be kez dés; 9/A–9/F.  §; 10.  § (1)–(6),
(8)–(14) be kez dés; 11.  § (1) be kez dés c), e) pont ja, (2) be -
kez dés elsõ két mon da ta, (3)–(12) be kez dés; 12.  § (1) be -

kez dés, (2) be kez dés a)–b), e)–g), i)–j) pont ja, (3)–(8),
(11) be kez dés; 13.  § (1), (3)–(5), (9)–(10) be kez dés; 14.  §
(1)–(3) be kez dés; 15.  § (3)–(6) be kez dés, (10)–(17) be kez -
dés; 16. és 17.  §; 20.  § (1)–(7) be kez dés; 21–24.  §; 25.  §
2–3., 6–19., 21., 23–24., 28–33., 37–43. pont ja; 26–30.  §;
31.  § (3), (7)–(8) be kez dés.

(2) A hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo -
zás nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás sá mi nõ sí tett pénz -
ügyi vál lal ko zás az er rõl  szóló fel ügye le ti ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé nek nap já val (az át té rés nap já val) kö te les 
fõ köny vi szám lá it le zár ni és fõ köny vi ki vo na tot ké szí te ni.
Egy ide jû leg kö te les va la mennyi esz kö zét és for rá sát a
 hitelintézeti sza bá lyok sze rint ér té kel ni és az eb bõl adó dó
ér ték vesz té se ket, ér ték vesz tés vissza írá so kat, cél tar ta lék
kép zé se ket és cél tar ta lék fel hasz ná lá so kat el szá mol ni.

(3) A hi tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás -
nak meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zás sá való mi nõ sí tés meg -
szün te té se kor az er rõl  szóló fel ügye le ti ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek nap já val (a vissza té rés nap já val) a pénz ügyi
vál lal ko zás kö te les fõ köny vi szám lá it le zár ni és fõ köny vi ki -
vo na tot ké szí te ni, to váb bá min den esz kö zét és for rá sát a Tv.
ál ta lá nos elõ írásai sze rint ér té kel ni – a  hitelintézetekre vo nat -
ko zó sa já tos ér té ke lé si sza bá lyok  alkalmazása nél kül – és az
eb bõl adó dó ér ték vesz té se ket, ér ték vesz tés vissza írá so kat,
cél tar ta lék kép zé se ket és cél tar ta lék fel hasz ná lá so kat el szá -
mol ni. Az ál ta lá nos tar ta lé kot az ered mény tar ta lék ba való át -
ve ze tés sel kell meg szün tet ni.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti pénz ügyi vál lal ko zás
az át té rés, il let ve a vissza té rés üz le ti évé nek éves be szá -
mo ló já ban a ki egé szí tõ mel lék let ben kö te les be mu tat ni,
hogy az át té rés, il let ve a vissza té rés mi lyen ha tást gya ko -
rol az üz le ti év mér le gé re, il let ve ered mé nyé re, a mér leg és 
az ered mény ki mu ta tás egyes té te le i re.”

11.  §

A Hkr. a 29.  §-a után a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki,
egy ide jû leg a 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

30.  § (1) E ren de let meg ál la pít ja az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 2002. jú li us 19-i, a nem zet kö zi szám vi te li
stan dar dok al kal ma zá sá ról  szóló 1606/2002/EK ren de le -
té nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.

(2) E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1986. de cem ber 8-i, 86/635/EGK irány el ve 
ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek éves be szá mo ló já ról 
és össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló já ról,

b) a Ta nács 1989. feb ru ár 13-i, 89/117/EGK irány el ve
a hi tel in té ze tek nek és pénz ügyi in téz mé nyek nek nem a
szék he lyük sze rin ti tag ál lam ban lé te sí tett fi ók jai éves be -
szá mo ló já nak a köz zé té te lé re vo nat ko zó, a fi ó ko kat ter he -
lõ kö te le zett sé gek rõl,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001. szep tem ber
27-i, 2001/65/EK irány el ve a 78/660/EGK, a 83/349/EGK
és a 86/635/EGK irány el vé nek az egyes tár sa sá gok, il let ve 
a ban kok, va la mint egyéb pénz ügyi in téz mé nyek éves és
össze vont (kon szo li dált) be szá mo ló já ra vo nat ko zó ér té ke -
lé si sza bá lyok te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú ni us 18-i,
2003/51/EK irány el ve a meg ha tá ro zott jogi for má jú tár -
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saságok, a ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek, il let ve
biz to sí tó in té ze tek éves és össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo ló i ról  szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK,
86/635/EGK és 91/674/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról,

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i,
2006/48/EK irány el ve a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek
meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról,

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. jú ni us 14-i,
2006/49/EK irány el ve a be fek te té si vál lal ko zá sok és a
 hitelintézetek tõ ke meg fe le lé sé rõl.”

II. Fejezet

A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

12.  §

A be fek te té si 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
251/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Bkr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 23. pont tal egé szül ki:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„23. hi tel de ri va tí va: olyan ha tár idõs, op ci ós, il let ve

swap ügy let, amely nek cél ja a hi te le zé si koc ká zat át adá sa,
tár gya egy mi nõ sí tett kö ve te lés, kö ve te lés ál lo mány, hi tel -
in dex, il let ve va la mely kö ve te lés meg té rü lé se (ho za ma),
és az ügy let ér té ke a kö ve te lés (tõ ke-, il let ve ka mat kö ve te -
lés) tör lesz té sé vel kap cso la tos mu lasz tá si ese mény be -
következésétõl, egy elõ re meg ha tá ro zott hi tel koc ká za ti
be so ro lás (hi tel mér ték, bo ni tás), hi tel in dex, il let ve kö ve te -
lés meg té rü lés (ho zam) ala ku lá sá tól függ.”

13.  §

A Bkr. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az el adá si cél ra be szer zett, bel föl di ér ték pa pír tõzs -
dén for gal ma zott ér ték pa pí ro kat ha von ta és év vé gén, a
mér leg for du ló nap ján kell ér té kel ni. Az ilyen ér ték pa pí ro -
kat – a Ma gyar Ál lam ál tal bel föl dön ki bo csá tott ál lam pa -
pí rok ki vé te lé vel – a hó vé gi ér té ke lés kor, a hó utol só nap -
ján ér vé nyes, il let ve az év végi ér té ke lés so rán, a mér leg -
for du ló na pi tõzs dei ár fo lyam lis tá ban kö zölt át lag áron
( átlagárfolyamon) kell ér té kel ni. A Ma gyar Ál lam ál tal
bel föl dön ki bo csá tott ál lam pa pí ro kat az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont Rész vény tár sa ság ál tal nyil vá nos ság ra
ho zott, a hó utol só nap ján, il let ve a mér leg for du ló nap ján
ér vé nyes re fe ren cia ár fo lya mon kell ér té kel ni.”

14.  §

A Bkr. 10.  §-a a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé szül ki:
„(17) A bi zo má nyi, ügy nö ki, le tét ke ze lé si és port fo li ó -

ke ze lé si te vé keny ség ese té ben, az ügy fél lel való el szá mo -
lás kor, az ügy fél va gyo nát érin tõ gaz da sá gi ese mé nyek rõl
té te les ki mu ta tást kell az ügy fél ren del ke zé sé re bo csá ta ni.
A ki mu ta tás ren del ke zés re bo csá tá sá tól el le het te kin te ni,
ha az ügy fél – a vele való írás be li meg ál la po dás alap ján –
arra nem tart igényt.”

15.  §

A Bkr. 14.  §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé szül ki:
„(15) A hi tel de ri va tí vá kat az ügy let tar tal má nak jel le gé -

tõl füg gõ en kell el szá mol ni a ha tár idõs, az op ci ós, il let ve a
swap ügy le tek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint.”

III. Fejezet

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló 

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

16.  §

A biz to sí tók 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 192/2000. (XI. 24.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Biztkr.) 11.  §-ának (3) és
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ban
a  követelések kö zött kár kint lé võ ség ként kell ki mu tat ni azt a
kö ve te lés ál lo mányt, amely re a kár fi ze tés meg tör tént és a jö -
võ ben a kö ve te lés rész be ni vagy tel jes meg té rü lé se
 lehetséges. Eze ket a kö ve te lé se ket meg té rü lé sü kig (pénz ügyi 
ren de zés sel vagy más for má ban való kiegyenlí tésükig, to -
vább ér té ke sí té sü kig), il let ve el en ge dett vagy be hajt ha tat lan
kö ve te lés ként való le írá su kig kell nyil ván tar ta ni.

(4) A MEHIB Rt. a kár fi ze tés meg tör tén tét köve tõen a biz -
to sí tott ál tal rá ru há zott – át szállt – kö ve te lés össze gét a 0.
Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ban kö te les ki mu tat ni
sa ját rész és – a Kor mány kész fi ze tõ ke zes sé gé vel  fedezett
biz to sí tás te kin te té ben – a költ ség ve tést meg il le tõ rész ta go -
lás ban, azon be lül tõ ke kö ve te lés és ka mat kö ve te lés rész le te -
zés ben. A de vi za kö ve te lést ere de ti ér té kén  devizában és an -
nak fo rint ér té két az adott ügy le tet le bo nyo lí tó hi tel in té zet ál -
tal a kár fi ze té si tü rel mi idõ le jár tá nak nap ján, en nek hi á nyá -
ban a kö ve te lés ese dé kes sé gé nek nap ján al kal ma zott de vi za -
vé te li ár fo lya mon is. Az át szállt kö ve te lés után járó, fel szá mí -
tott ké se del mi ka mat össze gét is ki kell mu tat ni a 0. Nyil ván -
tar tá si szám lák szám la osz tály ban sa ját rész re és a költ ség ve -
tést meg il le tõ rész re tör té nõ bon tás ban.”

17.  §

A Biztkr. a 18.  §-a után a kö vet ke zõ al cím mel egé szül
ki, egy ide jû leg a 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

19.  § (1) E ren de let meg ál la pít ja az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 2002. jú li us 19-i, a nem zet kö zi szám vi te li
stan dar dok al kal ma zá sá ról  szóló 1606/2002/EK ren de le -
té nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.

(2) E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1991. de cem ber 19-i, 91/674/EGK irány el -
ve a biz to sí tók éves be szá mo ló já ról és össze vont (kon szo -
li dált) éves be szá mo ló já ról,

b) a Ta nács 1989. de cem ber 21-i, 89/666/EGK (ti zen -
egye dik) irány el ve a va la mely tag ál lam jo gá nak ha tá lya
alá tar to zó meg ha tá ro zott jogi for má jú tár sa sá gok nak egy
má sik tag ál lam ban lé te sí tett fi ók te le pe i re vo nat ko zó be je -
len té si és köz zé té te li kö ve tel mé nye i rõl,
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c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú ni us 18-i,
2003/51/EK irány el ve a meg ha tá ro zott jogi for má jú
 társaságok, a ban kok és más pénz ügyi in téz mé nyek, il let ve 
biz to sí tó in té ze tek éves és össze vont (kon szo li dált)
éves be szá mo ló i ról  szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK,
86/635/EGK és 91/674/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról.”

IV. Fejezet

A számviteli tör vény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól  szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

18.  §

A szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek
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 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ekr.) 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke -
zõ l) és m) pont tal egé szül ki:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Tv. 3.  §-a (1) be kez dé -
sé nek 4. pont já ban fel so rolt egyéb szer ve ze tek kö zül:]

„l) a köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézményre,

m) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ra,
a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ra.”

19.  §

Az Ekr. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez -
dés re vál to zik:

„(4) A köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mény nek, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottságnak és a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács -
nak a be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett ség
meg ál la pí tá sá nál a Tv. vo nat ko zó elõ írásait kell al kal maz -
nia az zal, hogy a Tv.-ben elõ írt be szá mo ló el ké szí té sé vel
egy ide jû leg az e ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti köz -
hasz nú ered mény ki mu ta tást is kö te le zõ el ké szí te nie.”

V. Fejezet

A végelszámolás számviteli feladatairól  szóló
72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

20.  §

A vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló 72/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vkr.) 5.  §-ának
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt fel lelt – kö ve te lés nek
nem mi nõ sü lõ – olyan, ér ték kel ren del ke zõ esz kö zö ket,
ame lyek a te vé keny sé get le zá ró szám vi te li be szá mo ló
mér le gé ben, il let ve az azt alá tá masz tó nyil ván tar tás ban
nem sze re pel tek, a fel le lés (meg ta lá lás) jog cí mé nek meg -
fele lõen kell a köny vek be fel ven ni, vagy a szám vi te li tör -
vény sze rin ti ön el len õr zés ke re té ben, vagy a több let ként
fel lelt (a nem ad mi niszt rá ci ós hi bá ból szár ma zó több let-)
esz kö zök re vo nat ko zó elõ írások sze rint.”

21.  §

A Vkr. 5.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ új (8) és (9) be -
kez dé sek kel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (8) be kez -
dés szá mo zá sa (10) be kez dés re vál to zik:

„(7) A vi ta tott hi te le zõi igé nyek fe de ze té re, to váb bá a jö -
võ ben fel me rü lõ sza va tos sá gi, jót ál lá si, kár té rí té si kö te le zett -
sé gek ren de zé sé re az ered mény tar ta lék kal szem ben kép zett
le kö tött tar ta lé kot el kü lö ní tet ten kell nyilván tartani.

(8) Amennyi ben a vég el szá mo lás idõ sza ka alatt a vi ta -
tott hi te le zõi igé nyek ren de zés re (ki elé gí tés re, vagy a hi te -
le zõk ré szé rõl el en ge dés re) ke rül nek, ak kor az ilyen cí men 
kép zett le kö tött tar ta lé kot fel kell ol da ni.

(9) Ha a jö võ ben fel me rü lõ sza va tos sá gi, jót ál lá si és
kár té rí té si kö te le zett sé gek ren de zé sé re az ügy összes
 körülményei figye lembe véte lével kép zett le kö tött tar ta lé -
kot, il let ve az en nek meg fe le lõ esz közt (pénz esz közt) har -
ma dik sze mély nek át kell adni, az át adást a le kö tött tar ta -
lék kal szem ben kell el szá mol ni.”

22.  §

A Vkr. 7.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„A pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lés el szá mo lá sa elõtt a
könyv vi te li nyil ván tar tá sok ban ki mu ta tott ér ték he lyes bí -
tést, il let ve ér té ke lé si kü lön bö ze tet a meg fe le lõ ér té ke lé si
tar ta lék kal szem ben ki kell ve zet ni. A vég el szá mo lá si idõ -
szak utol só üz le ti évé rõl ké szí tett szám vi te li be szá mo ló
mér le gé ben ér ték he lyes bí tés, il let ve ér té ke lé si kü lön bö -
zet, va la mint ér té ke lé si tar ta lék nem mu tat ha tó ki.”

VI. Fejezet

A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

módosítása

23.  §

(1) A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Kkr.) 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba
vé te lét vég zõ szer ve zet ként a Kor mány a pénz ügy mi nisz -
tert je lö li ki.”

(2) A Kkr. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A pénz ügy mi nisz ter ha tá ro za ta el len bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat nak van he lye.”

(3) A Kkr. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ mon dat tal egé szül ki:

„A ki men tés ak kor tá mo gat ha tó, ha a ki men té sét kérõ az 
érin tett to vább kép zé si idõ szak ban a ki men tés re okot adó
kö rül mény fel me rü lé sét köve tõen nem nyújt(ott) könyv -
viteli szol gál ta tást.”

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13895
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VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it
elõ ször a 2007. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá -
mo ló ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let elõ írásai – a 2.  §, az 5.  § és a 10.  §, va la -
mint a 8.  §-nak a Hkr. 17.  §-a (10) be kez dé sét be ik ta tó ren -
del ke zé se ki vé te lé vel – a 2006. évi üz le ti év rõl ké szí tett
be szá mo ló ra is al kal maz ha tók.

(3) A 2.  § és a 10.  § ha tály ba lé pé sé rõl kü lön kor mány -
ren de let ren del ke zik.

25.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ekr.
16.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „ke ze lé sé re” szö veg rész
he lyé be a „hasz ná la tá ra” szö veg rész lép.

(2) Az Ekr. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban „az or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tot, va la mint” szö veg rész
2008. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyát vesz ti az zal, hogy az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány zat nak a 2007. évi be szá mo ló ját 
a 2007. de cem ber 31-ig ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell el -
ké szí te nie.

(3) Az Ekr. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja, to váb bá
az Ekr. 3.  §-ának (3) be kez dé se 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

26.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kkr.
8.  §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Kkr.  bevezetõ ré szé ben az „el lá tó szer ve zet re” szö veg rész
he lyé be a „vég zõ szer ve zet ki je lö lé sé re” szö veg, a Kkr.
1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „nyil ván tar tá sát
 vezetõ szer ve zet re” szö veg rész he lyé be a „nyil ván tar tás ba 
vé te lét vég zõ szer ve zet re” szö veg, a Kkr. 3.  §-ának
(12) be kez dé sé ben a „mér leg ké pes köny ve lõi nyil ván tar -
tás ba” szö veg rész he lyé be a „könyv vi te li szol gál ta tást
vég zõk nyil ván tar tá sá ba” szö veg, a Kkr. 8.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben az „(1)–(6)” szö veg rész he lyé be az „(1)–(4) és 
(6)” szö veg lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kkr.
5.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben, 6.  §-a (8) be kez dé sé nek
elsõ és má so dik mon da tá ban, 6.  §-a (10) be kez dé sé ben,
va la mint 8/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz -
té ri um” szö veg rész he lyé be a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg
lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kkr.
5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um hoz”
szö veg rész he lyé be a „pénz ügy mi nisz ter hez” szö veg,
 valamint a „Pénz ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„pénz ügy mi nisz ter” szö veg, a Kkr. 6.  §-ának (7) be kez dé -

sé ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um nyil ván tar tás ba vé tel lel
fog lal ko zó szer ve ze ti egy sé gé nek” szö veg rész he lyé be a
„pénz ügy mi nisz ter nek” szö veg, a Kkr. 8.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben „a Pénz ügy mi nisz té ri um erre ki je lölt szer ve -
ze ti egy sé ge” szö veg rész he lyé be, va la mint a Kkr.
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az (1) be kez dés sze rin ti szer -
ve ze ti egy ség” szö veg rész he lyé be „a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg, a Kkr. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Pénzügy -
minisztériumnak” szö veg rész he lyé be a „pénz ügy mi nisz -
ter nek” szö veg lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kkr.
10.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a kö vet ke zõ év már ci us 31.”
szö veg rész he lyé be a „de cem ber 31.” szö veg, a Kkr.
10.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „áp ri lis 30-áig” szö veg -
rész he lyé be a „ja nu ár 31-éig” szö veg lép az zal, hogy a
2007. áp ri lis 1-jén kez dõ dõ idõ szak ra vo nat ko zó szak mai
to vább kép zést a Kkr. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos elõ -
írásai sze rint kell le bo nyo lí ta ni.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kkr.
3. szá mú mel lék le té ben, az iga zol vány b) ol da lán „A Pénz -
ügy mi nisz té ri um a 93/2002. (V. 5.) Korm. ren de let”
 szövegrész he lyé be „A pénz ügy mi nisz ter a 93/2002.
(V. 5.) Korm. ren de let” szö veg lép.

(7) A 2007. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en be nyúj tott nyil ván -
tar tás ba vé te li ké rel mek te kin te té ben a Kkr. 2006. de cem -
ber 31-én ha tá lyos elõ írásai alap ján kell el jár ni.

(8) A Kkr. 2006. de cem ber 31-ig ha tá lyos elõ írásai alap -
ján ki adott iga zol vá nyok hoz ugyan azon jo gok és kö te le -
zett sé gek kap cso lód nak, mint azok hoz, ame lyek a Kkr.
2007. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos elõ írásai alap ján ke rül nek ki -
adás ra.

27.  §

E ren de let 16.  §-a ál tal a Biztkr. 11.  §-a (3) és (4) be kez -
dé sé re vo nat ko zó mó do sí tás sze rin ti kö ve tel mé nyek nek a
MEHIB Rt. az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt kö tött szer -
zõ dé sek bõl adó dó biz to sí tá si ál lo má nyok te kin te té ben leg -
ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig kö te les meg fe lel ni az zal,
hogy a 2007. év so rán meg szûnt (ki ve ze tett) ál lo má nyok
te kin te té ben a 2007. évi éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel -
lék le té ben be mu tat ja a meg szûnt (ki ve ze tett) kö ve te lést,
va la mint an nak meg té rü lé sét tõ ke kö ve te lés, ka mat és
 késedelmi ka mat rész le te zés ben.

28.  §

E ren de let 2.  §-a és 10.  §-a a hi tel in té ze tek tevékeny -
ségének meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról  szóló, 2006.
 június 14-i 2006/48/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek, va la mint a be fek te té si vál lal ko zá sok és a
 hitelintézetek tõ ke meg fe le lé sé rõl  szóló 2006. jú ni us 14-i
2006/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Bu da pest,

2006. decem ber 27.,

szerda

164. szám

2. kö tet*

1–2. kö tet ára: 8421,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2. kö tet

358/2006. (XII. 27.) Korm. r. A ma gánnyug díj pénz tá rak, az ön kén tes nyug díj pénz tá rak, va la mint
az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak 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 kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . 13899

359/2006. (XII. 27.) Korm. r. Az ál lam ház tar tás 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 249/2000. (XII. 24.) Korm.
 rendelet, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá sok 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 240/2003. 
(XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13940

44/2006. (XII. 27.) EüM r. Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról 
 szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . 13971

45/2006. (XII. 27.) EüM r. A vá ró lis ta-sor rend ki ala kí tá sá nak és az el té rés le he tõ sé gé nek
egész ség ügyi szak mai fel té te le i rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13973

46/2006. (XII. 27.) EüM r. A vá ró lis ta ada ta i nak hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó sza -
bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13974

47/2006. (XII. 27.) EüM r. Az egyes fõbb be teg ség cso por tok fi nan szí ro zá si el já rás rend jé nek
ki dol go zá sa, szer kesz té se és szak mai egyez te té se le foly ta tá sá nak 
egy sé ges sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13975

92/2006. (XII. 27.) GKM r. A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek szak szol gá la ti
en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004. (I. 13.) GKM ren de let
mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13977

93/2006. (XII. 27.) GKM r. A ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.) Kö ViM ren de let
mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13978

94/2006. (XII. 27.) GKM r. A Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény -
tár sa ság köz re mû kö dõ szer ve zet ként való ki je lö lé sé vel kap cso -
lat ban szük sé ges egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról. . . . 13979

95/2006. (XII. 27.) GKM r. Egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel -
ál lí tá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13980

* Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Köz löny  164. szá ma ter je del mi okok mi att 1–2. kö tet ben je le nik meg.

A tar ta lom jegy zék a 13898. ol da lon foly ta tó dik.
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 TARTALOMJEGYZÉK

48/2006. (XII. 27.) KvVM r. A lég szennye zett sé gi agg lo me rá ci ók és zó nák ki je lö lé sé rõl  szóló
4/2002. (X. 7.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . 14004

49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM e. r. A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött lég szennye zõ 
pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 14/2001. (V. 9.)
KöM–EüM–FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . 14006

50/2006. (XII. 27.) KvVM r. A lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye zõ for rá sok ki -
bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel, ér té ke lé sé vel kap -
cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let mó -
do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14018

51/2006. (XII. 27.) KvVM r. A fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá nak egyes sza bá lya i ról szó ló
30/2004. (XII. 30.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . 14026

8/2006. (XII. 27.) SZMM r. Egyes if jú sá gi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi tár gyú mi nisz te ri ren -
de le tek módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14028

9/2006. (XII. 27.) SZMM r. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai
fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . 14031

10/2006. (XII. 27.) SZMM r. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok igény be vé te lé -
rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let módosításáról . . . . 14041

11/2006. (XII. 27.) SZMM r. Az egész sé gi ál la po ton, il let ve be teg sé gen ala pu ló szo ci á lis rá szo -
rult ság iga zo lá sá nak szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14049

12/2006. (XII. 27.) SZMM r. A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to vább kép zé sé rõl és a
szo ci á lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let,
va la mint a sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek ada ta i nak
mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról  szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14050

13/2006. (XII. 27.) SZMM r. A szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói ré szé re szer ve zett 
kép zés sel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett költ sé gei el szá mo lá -
sá nak fel té te le i rõl és az elszámolás szabályairól . . . . . . . . . . . . . 14058

1134/2006. (XII. 27.) Korm. h. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.)
Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14064

87/2006. (XII. 27.) ME h. A Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja meg bí zá sá ról . . . . . . . . . 14064



A Kormány
358/2006. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes
nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös

egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 szóló kormányrendeletek módosításáról

A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak -
ban: Tv.) 178.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint 
a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló
1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban: Mpt.)
134.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, to váb bá az ön kén -
tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. 
tör vény (a to váb bi ak ban: Öpt.) 78.  §-a (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a ma gánnyug -
díj pénz tá rak, va la mint az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tá rak gaz dál ko dá sá nak sa já tos sá ga i ra – a Kor mány a
kö vet ke zõ ket rendeli el:

I. Fejezet

A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A ma gánnyug díj pénz tá rak 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
222/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Mvhr.) 7.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A pénz tár – szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben a Tv.
14.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont já ban, va la mint
az Mpt. 27.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bály za to -
kon túl me nõ en kö te les el ké szí te ni:]

„f) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
41.  §-ának (3) be kez dé sé ben, to váb bá a Tbj. vég re haj tá sá -
ról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 20.  §-ának
(1) be kez dé sé ben elõ írt, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal (a továbbiak ban: adó ha tó ság) ál tal tel je sí tett adat -
szol gál ta tás és a pénz tár sa ját nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ
ada tok egyez te té sé nek el já rá si sza bá lya it tar tal ma zó sza -
bály za tot;”

(2) Az Mvhr. 7.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[(4) A pénz tár – szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben a Tv.
14.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont já ban, va la mint
az Mpt. 27.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bály za to -
kon túl me nõ en kö te les el ké szí te ni:]

„g) a vá laszt ha tó port fo li ós rend szer mû kö dé se ese tén a 
pénz tár ta gok vá lasz tá sa, il let ve be so ro lá sa sze rin ti be fek -
te té si port fo li ók ho za má nak és a be fek te té sek kel kap cso la -
tos költ sé gek nek pénz tár ta gon ként el kü lö ní tett nyil ván tar -
tá sá ra vo nat ko zó sza bály za tot.”

2.  §

(1) Az Mvhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tés a pénz ügyi tel je sít mény ala -
ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból, a pénz tár tárgy ne gyed év
végi port fo lió ál lo má nyát az Mbr. 1. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban tar tal ma zó
ki mu ta tás ból, to váb bá a pénz tár egé szé re, va la mint a fe de -
ze ti tar ta lék ra vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne -
gyed éves brut tó és net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok
ala ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból áll.”

(2) Az Mvhr. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A pénz tár egé szé re, va la mint a fe de ze ti tar ta lék ra
vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne gyed éves brut tó és
net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok ala ku lá sát tar tal ma -
zó ki mu ta tás ta go lá sát a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

3.  §

(1) Az Mvhr. 13.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(4) A pénz tár nak a mér le gé ben sze rep lõ összes esz közt
e ren de let ben, va la mint az Mbr.-ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel a kö vet ke zõ fõ cso por tok ba kell be so rol ni, és az ana li -
ti kus nyil ván tar tás ban ki mu tat ni:]

„d) az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada tok hoz még nem ren del -
he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, 
va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek fe de -
ze tét szol gá ló esz kö zök.”

(2) Az Mvhr. 13.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szert mû köd te tõ pénz -
tár nak a nyug díj szol gál ta tás fe de ze té ül szol gá ló (fe de ze ti
célú) esz kö zö ket e ren de let ben, va la mint az Mbr.-ben fog -
lal tak ra fi gye lem mel vá laszt ha tó port fo li ón ként kell be so -
rol ni és az ana li ti kus nyil ván tar tás ban ki mu tat ni.”

4.  §

Az Mvhr. 21.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül 
ki, és egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:
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„(5) Be vé te lek ak tív idõ be li el ha tá ro lá sa ként kell ki mu -
tat ni az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada tok hi á nyá ban be azo no -
sí tat lan pénz összeg bõl a pénz tár mû kö dé si szük ség le te i -
nek meg fele lõen, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
vagy pénz ügyi terv ben meg ha tá ro zott tag díj meg osz tás
ará nyá ban a tárgy hó nap ra jutó, azo no sí tat lan tag díj cé lú
mû kö dé si be vé tel ként el szá molt össze get.”

5.  §

(1) Az Mvhr. 24.  §-ának (11) be kez dé se fel ve ze tõ szö -
ve gé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ként kell a mér leg -
ben ki mu tat ni az Mpt. 58.  §-a, va la mint az Mpt. 60.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján kép zett cél tar ta lé ko kat, a lik vi di tá si
és koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö -
ze té bõl kép zett cél tar ta lé ko kat, to váb bá az adó ha tó ság
ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, de be -
val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi 
pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint az egyéb azo -
no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak
össze gé ben, an nak fe de ze té re kép zett cél tar ta lé ko kat.”

(2) Az Mvhr. 24.  §-a (11) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(11) Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ként kell a mér -
leg ben ki mu tat ni az Mpt. 60.  §-ának (1) be kez dé se, va la -
mint az Mpt. 58.  §-a alap ján kép zett cél tar ta lé ko kat, a lik -
vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke lé si
kü lön bö ze té bõl kép zett cél tar ta lé ko kat, to váb bá az azo no -
sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak össze -
gé ben, an nak fe de ze té re kép zett cél tar ta lé ko kat. A lik vi di -
tá si és koc ká za ti cél tar ta lé kon be lül el kü lö ní tet ten kell a
mér leg ben ki mu tat ni:]

„f) az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada tok hoz még nem ren del -
he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, 
va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be -
fek te té si ho za má nak fe de ze té re az át me ne ti leg füg gõ be fi -
ze tés ként nyil ván tar tott pénz esz kö zök be fek te té sé bõl
szár ma zó, re a li zált ho zam be vé te lek bõl a be fi ze té sek azo -
no sí tá sa kor a pénz tá ri tar ta lé ko kon jó vá írt tag díj cé lú be vé -
te lek idõ ará nyos ho za má nak pót lá sa cél já ból kép zett tar ta -
lé kot, va la mint a be nem azo no sí tott be fi ze té sek be fek te té -
se ese tén az ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett céltarta -
lékot.”

6.  §

(1) Az Mvhr. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ide tar to zik a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek bõl a mér -
leg for du ló nap ját kö ve tõ egy üz le ti éven be lül ese dé kes,

vissza fi ze ten dõ tör lesz tés össze ge, va la mint a más pénz -
tár ba át lé põ pénz tár tag ré szé re fi ze ten dõ, a tag kö ve te lé sé -
nek meg fe le lõ összeg, ame lyet a pénz tár az át ve võ pénz tár
ré szé re már le iga zolt, de pén zü gyi leg még nem ren de zett,
to váb bá az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról a pénz tár el szá mo lá si be tét szám lá já ra át utalt,
de be val lá si ada tok hi á nya  miatt a pénz tá ri tar ta lé kok ra
még fel nem oszt ha tó tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el -
len õr zé si pót lé kok, va la mint egyéb azo no sí tat lan (füg gõ)
be fi ze té sek össze ge.”

(2) Az Mvhr. 26.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell to váb bá el kü lö ní tet ten ki mu tat ni az adó ha tó ság
ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról a pénz tár el -
szá mo lá si be tét szám lá já ra át utalt, be val lá si ada tok hoz
még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el -
len õr zé si pót lé kok össze gét mind ad dig, amíg an nak azo -
no sí tá sa az adó ha tó ság tól át adott be val lá si ada tok kal meg
nem tör té nik.”

7.  §

Az Mvhr. 33.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A lik vi di tás (a pénz ár fi ze tõ ké pes sé gé nek), a de -
mog rá fi ai koc ká za tok, a sa ját te vé keny sé gi koc ká za tok,
va la mint az egyéb koc ká za tok fe de ze té vel, to váb bá az
adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról
át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak,
ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint az
egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek ho za má nak fe de -
ze té vel össze füg gés ben az üz le ti év ben fel me rült be vé te -
lek és rá for dí tá sok kü lön bö ze té bõl, il let ve a lik vi di tá si és
koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze -
té ben be vé tel ként el szá molt vár ha tó ho zam össze gé bõl
kell cél tar ta lé kot ké pez ni.”

8.  §

(1) Az Mvhr. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge ered mé nyé nek
meg ál la pí tá sá nál a mû kö dé si célú be vé te lek a követ -
kezõk:]

„h) Azo no sí tat lan tag díj cé lú mû kö dé si be vé tel: a pénz -
tár el szá mo lá si szám lá já ra az adó ha tó ság ma gánnyug díj -
pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt pénz esz kö zök bõl a
be val lá si ada tok hi á nya  miatt a mû kö dé si költ sé gek fe de -
ze té re a tag díj meg osz tá si ará nyok figye lembe véte lével
szá mí tott, az ak tív idõ be li el ha tá ro lás sal szem ben el szá -
molt összeg.”

(2) Az Mvhr. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(1) A pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge ered mé nyé nek
meg ál la pí tá sá nál a mû kö dé si célú be vé te lek a követ -
kezõk:]

„i) Egyéb be vé te lek: a 24.  § (2) be kez dé se sze rint kép -
zett elõ zõ évi mû kö dé si cél tar ta lé kok fel hasz ná lá sá nak
össze ge. Itt kell to váb bá ki mu tat ni a tárgy évi, il let ve a
tárgy évet meg elõ zõ üz le ti évi kár ese mé nyek kel kap cso la -
to san a biz to sí tó ál tal fi ze tett, il let ve a mér leg ké szí tés idõ -
pont já ig meg ka pott köt bé rek, ké se del mi ka ma tok – ide ért -
ve a tag dí jak ké se del mes be fi ze té se  miatt ka pott ké se del mi 
ka ma tok, ön el len õr zé si pót lé kok –, kár té rí té sek össze gét
és az elõ zõ üz le ti év(ek)ben hi te le zé si vesz te ség ként le írt
kö ve te lé sek re tör tént be fi ze té sek mû kö dést meg il le tõ
össze gét. Itt kell ki mu tat ni a pénz tár tag más pénz tár ba tör -
té nõ át lé pé se kor vagy tag sá gi vi szo nyá nak egyéb mó don
tör té nõ meg szû né se kor, a pénz tár nál ki mu ta tott mû kö dé si
célú tag díj hát ra lé ká nak össze gé ben a meg nem fi ze tett tag -
dí jak tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sát. Egyéb be vé tel ként kell
ki mu tat ni az im ma te ri á lis ja vak, mû köd te tett in gat la nok és 
a mû kö dés re szol gá ló egyéb tár gyi esz kö zök köz vet len ér -
té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé telt. Itt kell to váb bá ki mu tat ni
az Mpt. 68/A.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti egye di port fo -
li ó vál tás sal össze füg gõ költ sé gek pénz tár tag ál tal meg té rí -
tett össze gét.”

9.  §

Az Mvhr. 36.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(7) Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ként kell ki mu -
tat ni az (1) be kez dés a)–i) pont ja sze rin ti lik vi di tá si és
koc ká za ti célú be vé te lek, va la mint a (3) be kez dés sze rin ti
lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si te vé keny ség be vé -
te lei együt tes össze gé nek és a (2) be kez dés sze rin ti lik vi di -
tá si és koc ká za ti célú egyéb rá for dí tá sok, va la mint a
(4) be kez dés sze rin ti lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te -
té si te vé keny ség rá for dí tá sai együt tes össze gé nek kü lön -
bö ze té ben – a de mog rá fi ai, a sa ját te vé keny sé gi koc ká za -
tok ra, az egyéb lik vi di tá si és koc ká za ti cé lok ra, az adó ha -
tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt,
be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se -
del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint az egyéb 
azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek ho za má ra – rá for dí tás -
ként meg kép zett cél tar ta lé kot, to váb bá az ér té ke lé si kü -
lön bö zet bõl kép zett cél tar ta lé kot.”

10.  §

Az Mvhr. a 37.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
37/A.  §-sal egé szül ki:

„Portfolió állomány kimutatás

37/A.  § (1) A ne gyed éves je len tés ré szét ké pe zõ tárgy -
ne gyed év végi port fo lió ál lo mány könyv sze rin ti és pi a ci
ér té két tar tal ma zó ki mu ta tást az Mbr. 1. szá mú mel lék le té -
ben fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban kell el -
ké szí te ni.

(2) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szert nem mû köd te tõ
pénz tár tárgy ne gyed év végi port fo lió ál lo má nyát tar tal ma -
zó ki mu ta tás ta go lá sát a 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szert mû köd te tõ pénz -
tár tárgy ne gyed év végi port fo lió ál lo má nyát tar tal ma zó ki -
mu ta tás ta go lá sát a 9. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A vég el szá mo lás, il let ve a fel szá mo lás idõ tar ta ma
alatt a pénz tár nak az (1) be kez dés sze rin ti ki mu ta tást nem
kell el ké szí te nie.”

11.  §

(1) Az Mvhr. 42.  §-ának (16) és (17) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(16) Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt tag dí ja kat, ké se del mi pót lé ko kat, ön el -
len õr zé si pót lé ko kat az adó ha tó ság ál tal a be val lá si idõ -
szak ra vo nat ko zó an tel je sí tett adat szol gál ta tás ada ta i val
tör té nõ fog lal koz ta tói és tagi szin tû egyez te té se után, to -
váb bá az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té se ket a be fi -
ze té sek be azo no sí tá sa után a meg fe le lõ be vé te li jog cí men
be vé tel ként kell el szá mol ni a meg fe le lõ egyéb rö vid le já -
ra tú kö te le zett ség csök ken té sé vel egy ide jû leg.

(17) Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr -
zé si pót lé kok, va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be -
fi ze té sek azo no sí tá sa kor, azok be fek te té sé bõl szár ma zó
net tó ho zam lik vi di tá si és koc ká za ti tar ta lék ban ki mu ta tott 
össze gét az egyé ni szám lán be lül a ho zam be vé te lek bõl
kép zett cél tar ta lék ra kell át ve zet ni.”

(2) Az Mvhr. 42.  §-a a kö vet ke zõ (25) és (26) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(25) A tag díj be val lás és be fi ze tés idõ pont já nak el té ré -
se  miatt az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada tok hi á nyá ban be azo no -
sí tat lan pénz összeg bõl a tag díj meg osz tás ará nyá ban a mû -
kö dést meg il le tõ össze get azo no sí tat lan tag díj cé lú mû kö -
dé si be vé tel ként kell el szá mol ni az ak tív idõ be li el ha tá ro -
lás sal szem ben. Az ak tív idõ be li el ha tá ro lást a be val lá si
ada tok kal tör tént egyez te tés alap ján, a mû kö dést tény le ge -
sen meg il le tõ tag díj be vé te lek el szá mo lá sát köve tõen kell
meg szün tet ni.

(26) A fe de ze ti célú be fek te té sek kö zött nyil ván tar tott
ré sze se dé sek, rész vé nyek ki bo csá tó já nak – ki vá lás for má -
já ban tör té nõ – át ala ku lá sa so rán a ki vá ló gaz da sá gi tár sa -
ság tól té rí tés nél kül ka pott ré sze se dé sek, rész vé nyek for -
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gal mi (pi a ci) ér té két a fe de ze ti célú be fek te té sek kel kap -
cso la tos be vé te lek kö zött a pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a -
li zált be vé te le ként kell el szá mol ni.”

12.  §

Az Mvhr. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A ki egé szí tõ mel lék let szám sza ki ré sze – a Tv.
92.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt szám sze rû ada to kon kí -
vül – a pénz tár pénz moz gá sa i nak jog cí me it tük rö zõ
cash-flow-t, a pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sát, va la mint a
port fo lió ál lo mány üz le ti év végi ál lo má nyá nak könyv sze -
rint és pi a ci ér té két tar tal maz za.”

13.  §

Az Mvhr. 46.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lé kok ala ku lá sá -
ról a ki mu ta tást koc ká za ti cé lon ként (de mog rá fi ai, sa ját te -
vé keny sé gi, egyéb koc ká zat, az adó ha tó ság ma gánnyug -
díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada -
tok hoz még nem ren del he tõ be fi ze té sek, va la mint az
egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek ho za má nak fe de -
ze té re) kell el ké szí te ni.”

14.  §

Az Mvhr. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:

„46/A.  § A pénz tár üz le ti év végi port fo lió ál lo má nya
könyv sze rin ti ér té ké nek és pi a ci ér té ké nek be mu ta tá sát
tar tal ma zó ki mu ta tást a 37/A.  § (2) és (3) be kez dé se sze -
rin ti for má ban kell el ké szí te ni.”

15.  §

Az Mvhr. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár be fek te té si te vé keny sé ge ha té kony sá gá -
nak ér té ke lé se cél já ból a ki egé szí tõ mel lék let szö ve ges ré -
szé ben a pénz tár nak be kell mu tat nia:

a) a ho zam rá ta ala ku lá sát;

b) a pénz tár tag lét szá má nak ala ku lá sát a vál to zás jog cí -
me sze rin ti rész le te zés ben;

c) a pénz tár ál tal szük sé ges nek ítélt to váb bi mu ta tó szá -
mok ala ku lá sát.”

16.  §

Az Mvhr. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

17.  §

Az Mvhr. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

18.  §

Az Mvhr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

19.  §

Az Mvhr. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

20.  §

Az Mvhr. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

21.  §

Az Mvhr. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

22.  §

Az Mvhr. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 7. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

23.  §

Az Mvhr. az e ren de let 8–9. szá mú mel lék le te sze rin ti
8–9. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

II. Fejezet

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

24.  §

(1) Az ön kén tes nyug díj pénz tá rak 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
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223/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Övhr.) 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tés a pénz ügyi tel je sít mény ala -
ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból, a pénz tár tárgy ne gyed év
végi port fo lió ál lo má nyát az Öbr. 1. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban tar tal ma zó
ki mu ta tás ból, va la mint a pénz tár egé szé re szá mí tott ne -
gyed éves brut tó és net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok
ala ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból áll.”

(2) Az Övhr. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A pénz tár egé szé re, va la mint a fe de ze ti tar ta lék ra
vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne gyed éves brut tó és
net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok ala ku lá sát tar tal ma -
zó ki mu ta tás ta go lá sát a 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

25.  §

Az Övhr. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a kö vet ke -
zõ mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell el kü lö ní tet ten ki mu tat ni az Szja tv. 44/A.  §-a
sze rint a tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal át -
utalt össze get.”

26.  §

Az Övhr. a 37.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
37/A.  §-sal egé szül ki:

„Portfolió állomány kimutatás

37/A.  § (1) A ne gyed éves je len tés ré szét ké pe zõ tárgy -
ne gyed év végi port fo lió ál lo mány könyv sze rin ti és pi a ci
ér té két tar tal ma zó ki mu ta tást az Öbr. 1. szá mú mel lék le té -
ben fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban kell be -
mu tat ni.

(2) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szert nem mû köd te tõ
pénz tár tárgy ne gyed év végi port fo lió ál lo má nyát tar tal ma -
zó ki mu ta tás ta go lá sát a 10. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A vá laszt ha tó port fo li ós rend szert mû köd te tõ pénz -
tár tárgy ne gyed év végi port fo lió ál lo má nyát tar tal ma zó ki -
mu ta tás ta go lá sát a 11. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A vég el szá mo lás, il let ve fel szá mo lás idõ tar ta ma
alatt a pénz tár nak az (1) be kez dés sze rin ti ki mu ta tást nem
kell el ké szí te nie.”

27.  §

Az Övhr. 42/A.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A fe de ze ti célú be fek te té sek kö zött nyil ván tar tott
ré sze se dé sek, rész vé nyek ki bo csá tó já nak – ki vá lás for má -
já ban tör té nõ – át ala ku lá sa so rán a ki vá ló gaz da sá gi tár sa -

ság tól té rí tés nél kül ka pott ré sze se dé sek, rész vé nyek for -
gal mi (pi a ci) ér té két a fe de ze ti célú be fek te té sek kel kap -
cso la tos be vé te lek kö zött a ré sze se dé sek, rész vé nyek át -
adá sá val egy ide jû leg a pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált 
be vé te le ként kell el szá mol ni.”

28.  §

Az Övhr. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ki egé szí tõ mel lék let szám sza ki ré sze – a Tv.
92.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt szám sze rû ada to kon kí -
vül – a pénz tár pénz moz gá sá nak jog cí me it tük rö zõ
cash-flow-t, a pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sát, a port fo lió
ál lo mány üz le ti év végi ál lo má nyá nak könyv sze rin ti és
 piaci ér té két tar tal maz za.”

29.  §

(1) Az Övhr. 44.  §-ának (19) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(19) A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat ni az Öbr.
32.  §-a sze rin ti biz to sí tás ma te ma ti kai mér le get.”

(2) Az Övhr. 44.  §-a a kö vet ke zõ (25) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(25) A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat nia a tag -
lét szám ala ku lá sát kor éven ként, a 12. szá mú mel lék let sze -
rin ti jog cí mek nek meg fe le lõ bon tás ban, va la mint a nyug -
díj szol gál ta tást igény be ve võk, il let ve a nyug díj szol gál ta -
tást év köz ben meg szün te tõk lét szá mát kor éven ként a
13. szá mú mel lék let sze rin ti jog cí mek nek meg fe le lõ bon -
tás ban.”

30.  §

Az Övhr. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:
„46/A.  § A pénz tár üz le ti év végi port fo lió ál lo má nya

könyv sze rin ti ér té ké nek és pi a ci ér té ké nek be mu ta tá sát
tar tal ma zó ki mu ta tást a 37/A.  § (2) és (3) be kez dé se sze -
rin ti for má ban kell el ké szí te ni.”

31.  §

Az Övhr. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár be fek te té si te vé keny sé ge ha té kony sá gá -
nak ér té ke lé se cél já ból a ki egé szí tõ mel lék let szö ve ges ré -
szé ben a pénz tár nak be kell mu tat nia:

a) a ho zam rá ta ala ku lá sát;
b) a pénz tár tag lét szá má nak ala ku lá sát a vál to zás jog cí -

me sze rin ti rész le te zés ben;
c) a pénz tár ál tal szük sé ges nek ítélt to váb bi mu ta tó szá -

mok ala ku lá sát.”
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32.  §

Az Övhr. 3. szá mú mel lék le te „Az ered mény ki mu ta tás
elõ írt ta go lá sa” „B) Pénz tá ri szol gál ta tá sok fe de zet” rész -
ben a 6. sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. Ta gok egyéb be fi ze té sei
eb bõl: a tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal át -

utalt összeg”

33.  §

Az Övhr. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 10. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

34.  §

Az Övhr. 9. szá mú mel lék le te „Szám la ke ret-tü kör”
„92. TAGOK EGYÉB BEFIZETÉSEI” szám la cso port a
kö vet ke zõ új fõ köny vi szám lák kal egé szül ki:

„921. Tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal át -
utalt összeg

922. Ta gok egyéb be fi ze té sei”

35.  §

Az Övhr. az e ren de let 11–14. szá mú mel lék le te sze rin ti
10–13. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

III. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól  szóló 
252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

36.  §

Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz -
tá rak 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 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Evhr.) 6.  §-ának (5) be kez dé se a kö -
vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[(5) A pénz tár szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben kö te les el -
ké szí te ni:]

„g) a pénz tár ál tal nyúj tott vagy fi nan szí ro zott szol gál -
ta tá sok el len õr zé sé nek fo lya ma tát, mód szer ta nát és eljá -
rási rend jét tar tal ma zó sza bály za tot.”

37.  §

Az Evhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tés a pénz for gal mi je len tés bõl,
a pénz tár tárgy ne gyed év végi port fo lió ál lo má nyát az ön -
kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak
egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról  szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ögr.) 1. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás -
ban tar tal ma zó ki mu ta tás ból, va la mint a pénz tár ál tal fi -
nan szí ro zott szol gál ta tá sok tárgy ne gyed évi ada ta it tar tal -
ma zó ki mu ta tás ból áll.”

38.  §

Az Evhr. 23.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Amennyi ben az ön se gé lye zõ pénz tár az Öpt.

50.  §-ának (1) be kez dé se alap ján kö zös sé gi szol gál ta tá so -
kat nyújt, ak kor a fe de ze ti alap tar ta lé kán be lül a pénz tár ta -
gok egyé ni szám lái ter hé re kö zös sé gi szol gál ta tá si tar ta lé -
ko(ka)t kell ké pez nie. A kö zös sé gi szol gál ta tá si tar ta -
lék(ok)at meg il le tõ összeg gel a kö zös sé gi szol gál ta tá si tar -
ta lék(ok)at kell nö vel ni az egyé ni szám lák lik vid tar ta lé ka
ter hé re.”

39.  §

(1) Az Evhr. 29.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A fe de ze ti alap pénz for gal mi ered mé nyé nek meg ál -
la pí tá sá nál a szol gál ta tá si célú be vé te lek a kö vet ke zõk:]

„d) Tá mo ga tók tól be folyt összeg: az Öpt. 36.  §-a (3) be -
kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak alap ján a pénz tá rat
– ön se gé lye zõ pénz tár ese tén a kö zös sé gi szol gál ta tá sok
tar ta lé kát – rend sze re sen vagy ese ti jel leg gel tá mo ga tó
ren del ke zé se sze rint a szol gál ta tá si cél ra jut ta tott tá mo ga -
tás össze ge.”

(2) Az Evhr. 29.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új
f) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi f)–i) pon tok
je lö lé se g)–j) pont ra vál to zik:

[(5) A fe de ze ti alap pénz for gal mi ered mé nyé nek meg ál -
la pí tá sá nál a szol gál ta tá si célú be vé te lek a kö vet ke zõk:]

„f) A tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal át -
utalt összeg: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szja tv.) 44/A.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a tag adó ha tó ság hoz be -
nyúj tott ön kén tes köl csö nös pénz tá ri nyi lat ko za ta alap ján
az adó ha tó ság ál tal a tag egyé ni szám lá ja ja vá ra át utalt
összeg.”
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(3) Az Evhr. 29.  §-a (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fe de ze ti alap ki adá sai kö zött kell el kü lö ní tet ten
ki mu tat ni a szol gál ta tá sok ki adá sa it, a ta gok nak vissza té rí -
tett össze get, a pénz ügyi mû ve le tek ki adá sa it, a fe de ze ti
ala pot ter he lõ jo go su lat lan ki fi ze té se ket, va la mint a tag dí -
jat nem fi ze tõ pénz tár tag ho za má ból a mû kö dé si és lik vi di -
tá si alap ba át cso por to sí tott össze get.”

(4) Az Evhr. 29.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet -
ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell ki mu tat ni a pénz tár tag egyé ni szám lá ját ter he lõ, 
a pénz tá ri szol gál ta tá sok hoz, il let ve az azok kal kap cso la -
tos el szá mo lá sok hoz kap cso ló dó pénz tá ri kár tya ki bo csá -
tás költ sé ge it.”

(5) Az Evhr. 29.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ f) és
g) pont tal egé szül ki:

[(6) A fe de ze ti alap ki adá sai kö zött kell el kü lö ní tet ten
ki mu tat ni a szol gál ta tá sok ki adá sa it, a ta gok nak vissza té -
rí tett össze get, a pénz ügyi mû ve le tek ki adá sa it, a fe de ze ti
ala pot ter he lõ jo go su lat lan ki fi ze té se ket, va la mint a tag dí -
jat nem fi ze tõ pénz tár tag ho za má ból a mû kö dé si és lik vi di -
tá si alap ba át cso por to sí tott össze get.]

„f) Tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról a mû kö -
dé si alap ba át cso por to sí tott összeg ként kell ki mu tat ni az
Öpt. 14.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint az e ren de let
23.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tag díj fi ze -
tés el mu lasz tá sá nak kez dõ idõ pont já tól a tag egyé ni egész -
ség szám lá ja, ön se gé lye zõ pénz tár ese té ben a tag egyé ni
szám lá ja be fek te té sé nek ho za má ból a mû kö dé si alap ra
jutó há nya dot.

g) Tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról a lik vi di -
tá si alap ba át cso por to sí tott összeg ként kell ki mu tat ni az
Öpt. 14.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint az e ren de let
23.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a tag díj fi ze -
tés el mu lasz tá sá nak kez dõ idõ pont já tól a tag egyé ni egész -
ség szám lá ja, ön se gé lye zõ pénz tár ese té ben a tag egyé ni
szám lá ja be fek te té sé nek ho za má ból a lik vi di tá si alap ra
jutó há nya dot.”

(6) Az Evhr. 29.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A fe de ze ti alap, a lik vi di tá si alap és a mû kö dé si
alap kö zöt ti, va la mint a fe de ze ti ala pon be lül az egyé ni
szám lák sza bad tar ta lé ka és a kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar -
ta lé ka kö zöt ti, to váb bá az egyes kö zös sé gi szol gál ta tá sok
tar ta lé kai kö zöt ti át cso por to sí tá so kat az ala pok, il let ve tar -
ta lé kok kö zött köz vet le nül kell el szá mol ni.”

(7) Az Evhr. 29.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[(8) A pénz tár mû kö dé si alap ja ered mé nyé nek meg ál la -
pí tá sá nál mû kö dé si célú be vé te lek a kö vet ke zõk:]

„j) Át cso por to sí tás a tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni
szám lá já ról: itt kell ki mu tat ni az Öpt. 14.  §-ának (3) be -
kez dé se, va la mint az e ren de let 23.  §-ának (6) be kez dé se
alap ján a tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról a mû -
kö dé si ala pot meg il le tõ össze get.”

(8) Az Evhr. 29.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A lik vi di tá si alap ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá nál 
a lik vi di tá si alap be vé te le ként kell ki mu tat ni az (5) be kez -
dés a)–d) és g)–h) pont já ban fog lalt jog cí me ken a lik vi di -
tá si ala pot meg il le tõ, va la mint az egyéb, kü lön nem ne ve -
sí tett tény le ge sen be folyt be vé te le ket, to váb bá a fe de ze ti,
 illetve a mû kö dé si alap ból a lik vi di tá si alap ba át cso por to -
sí tott össze ge ket; a lik vi di tá si ala pot ter he lõ ki adás ként
kell ki mu tat ni a (6) be kez dés c) pont ja sze rin ti jog cí men a
lik vi di tá si ala pot ter he lõ tény le ge sen tel je sí tett ki adá so kat, 
va la mint a fe de ze ti, il let ve a mû kö dé si alap ba át cso por to -
sí tott össze ge ket.”

40.  §

Az Evhr. a 31.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
31/A.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
31/A–31/D.  §-ok szá mo zá sa 31/B–31/E.  §-ra vál to zik:

„Portfolió állomány kimutatás

31/A.  § (1) A ne gyed éves je len tés ré szét ké pe zõ tárgy -
ne gyed év végi port fo lió ál lo mány könyv sze rin ti ér té két
tar tal ma zó ki mu ta tást az Ögr. 1. szá mú mel lék le té ben fel -
so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban kell be mu tat ni.

(2) A port fo lió ál lo mányt könyv sze rin ti ér té ken, pénz -
tá ri ala pok sze rin ti ta go lás ban rész le tez ve a 9. szá mú mel -
lék let sze rin ti for má ban kell ki mu tat ni.”

41.  §

(1) Az Evhr. 32.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ki egé szí tõ mel lék let szám sze rû ki mu ta tá sa a
pénz tá ri ala pok ala ku lá sát, a pénz tá ri szol gál ta tá sok ra vo -
nat ko zó ada to kat, a port fo lió ál lo mány üz le ti év végi ál lo -
má nyá nak könyv sze rin ti ér té két, to váb bá a tag lét szám
kor éven kén ti ala ku lá sát, va la mint a szol gál ta tást igény be
ve võk lét szá má nak kor éven kén ti ala ku lá sát tar tal maz za.”

(2) Az Evhr. 32.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) A ki egé szí tõ mel lék let ben a port fo lió ál lo mány
üz le ti év végi ál lo má nyá nak könyv sze rin ti ér té két a 9. szá -
mú mel lék let sze rin ti for má ban, a tag lét szám kor éven kén ti 
ala ku lá sát a 10. szá mú mel lék let, a szol gál ta tást igény be
ve võk lét szá má nak kor éven kén ti ala ku lá sát a 11. szá mú
mel lék let sze rin ti for má ban kell be mu tat ni.”

42.  §

Az Evhr. 1. szá mú mel lék le te „A mér leg elõ írt ta go lá sa” 
„E) Tar ta lé kok” rész ben a „I. Fe de ze ti alap tar ta lé ka” a kö -
vet ke zõ 5. sor ral egé szül ki:

„5. Kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar ta lé ka”
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43.  §

Az Evhr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 15. szá -
mú mel lék le te lép.

44.  §

Az Evhr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 16. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

45.  §

Az Evhr. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 17. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

46.  §

Az Evhr. az e ren de let 18–20. szá mú mel lék le te sze rin ti
9–11. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.

47.  §

Az Evhr. az e ren de let 21. szá mú mel lék le te sze rin ti
12. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

48.  §

Az Evhr. az e ren de let 22. szá mú mel lék le te sze rin ti
13. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

49.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivételé -
vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke -
zé se it – a (3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – elõ ször a
2007. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell
al kal maz ni.

(2) E ren de let 48.  §-a 2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az Mvhr. e ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé sé vel ki -
egé szí tett 42.  §-ának (26) be kez dé sét, va la mint az e ren de -
let 27.  §-ában fog lalt elõ írást a 2006. évi üz le ti év rõl ké szí -
tett be szá mo ló ra is le het al kal maz ni.

50.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mvhr.
24.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „be fek te té si és”, va la mint a

„va gyon ke ze lé si és” szö veg rész, a (11) be kez dé sé nek
a) pont ja, a 35.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „be -
val lá sa és” szö veg rész, a 36.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont -
já ban a „be val lá sa és” szö veg rész, az 50.  § (1) be kez dé sé -
ben „a Ma gyar Köz löny mel lék le té ben vagy” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mvhr.
24.  §-a (11) be kez dé sé nek b) pont já ban a „13.  §-ának
(2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „4.  §-ának (4) be kez -
dé se” szö veg rész, a 41.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Ma -
gyar Köz löny mel lék le té ben” szö veg rész he lyé be a „Pénz -
ügyi Köz löny ben” szö veg rész, a 41/A.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben a „Ma gyar Köz löny mel lék le té ben” szö veg rész
he lyé be a „Pénz ügyi Köz löny ben” szö veg rész lép.

(3) Az Mvhr. 4. szá mú mel lék le te „Pénz tá ri cél tar ta lé -
kok ala ku lá sa” „B) Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lé kok”
„I. Be fek te té si koc ká zat ra” rész 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá -
lyát vesz ti.

(4) Az Mvhr. e ren de let 10.  §-ával meg ál la pí tott
37/A.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint az Mvhr. 8. szá mú
mel lék le te 2009. ja nu ár 1. nap já val ha tá lyát vesz ti.

51.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Övhr.
41.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „vagy or szá gos na pi lap -
ban” szö veg rész, az 50.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a köz -
gyû lés jó vá ha gyá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké -
sõbb”, va la mint a „vagy or szá gos na pi lap ban” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

52.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Evhr.
23.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „34.  §-ának (3) és” szö veg -
rész, a (4) be kez dé sé ben a „34.  §-ának (3) és a” szö veg -
rész, az (5) be kez dé sé ben a „34.  §-ának (3) és a” szö veg -
rész, a 29.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban az  „az Öpt.
34.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott” szö -
veg rész, a c) pont já ban az „az Öpt. 34.  §-a (3) be kez dé sé -
nek h) pont ja sze rint” szö veg rész, a (8) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „az Öpt. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont -
já ban meg ha tá ro zott” szö veg rész, a c) pont já ban az „az
Öpt. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint” szö veg -
rész, a 30.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az Öpt. 34.  §-ának
(3),  illetve (4) be kez dé sé ben fog lalt jog cí mek nek meg fele -
lõen” szö veg rész, az e ren de let 40.  §-ával át szá mo zott
31/E.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „vagy or szá gos na pi lap -
ban” szö veg rész, a 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a köz -
gyû lés jó vá ha gyá sát kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké -
sõbb”, va la mint a „vagy or szá gos na pi lap ban” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.
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(2) Az Evhr. 7. és 8. szá mú mel lék le te 2007. jú ni us
1. nap já val ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Evhr.
13.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ön kén tes köl csö nös
egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si
sza bá lya i ról  szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Ögr.)” szö veg rész he lyé be az „Ögr.-ben” 
szö veg rész, a 29.  §-a (8) be kez dé sé nek f) pont já ban a
„(3) be kez dé sé nek b)–c)” szö veg rész he lyé be a „(3) be -
kez dé sé nek b)” szö veg rész, a h) pont já ban a „g)” szö veg -
rész he lyé be a „h)” szö veg rész, a (9) be kez dé sé nek
c) pont já ban az „50 ezer” szö veg rész he lyé be a „100 ezer”
szö veg rész lép.

Átmeneti rendelkezések

53.  §

A ma gánnyug díj pénz tá rak nak a be fek te té si koc ká za -
tok ra kép zett cél tar ta lék ként 2007. ja nu ár 1-jén ki mu ta tott

össze get a 2007. elsõ ne gyed év végi ho zam fel osz tás so rán
a ne gyed év végi ho zam jó vá írás utá ni egyen le gek
figyelembe véte lével kell az egyé ni szám lák ra és a szol gál -
ta tá si tar ta lé kok ra fel osz ta ni.

54.  §

Amennyi ben az ön se gé lye zõ pénz tár az ön kén tes köl -
csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak ál tal fi nan szí -
roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló 263/2003. (XII. 24.)
Korm. ren de let 3/A–3/C.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket
2007. má jus 31-ét meg elõ zõ en al kal maz za, ak kor az ön se -
gé lye zõ pénz tár ál tal fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok ra vo -
nat ko zó tárgy ne gyed évi ada to kat az Evhr. 31.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti 7. szá mú mel lék let he lyett az Evhr.
12. szá mú mel lék le te sze rin ti for má ban kell ki mu tat ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 1. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 1. szá mú mel lék le te „A mér leg elõ írt ta go lá sa” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

a) a „A mér leg elõ írt ta go lá sa” „E) Cél tar ta lé kok” rész ben a „III. Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék” ta go lá sa he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[III. Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék]
„1. De mog rá fi ai koc ká za tok ra
2. Sa ját te vé keny sé gi koc ká za tok ra
3. Egyéb koc ká za tok ra
4. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ

be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak tar ta lé ka
5. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak tar ta lé ka
6. Lik vi di tá si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze te
  Eb bõl:

6.1. Idõ ará nyo san járó ka mat (+)
6.2. Járó osz ta lék (+)
6.3. De vi za ár fo lyam-vál to zás (±)
6.4. Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet (±)”

b) a „A mér leg elõ írt ta go lá sa” „F) Kö te le zett sé gek” rész ben a „II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek” ta go lá sa he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek]
„1. Ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek
2. Kö te le zett sé gek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás ból (szál lí tók)
3. Rö vid le já ra tú hi te lek és köl csö nök
4. Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek
5. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ

be fi ze té sek
5.1. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt mun kál ta tó hoz ren del he tõ

befizetés
5.2. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt mun kál ta tó hoz nem ren del he tõ

befizetés



6. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek
6.1. Mun kál ta tó hoz ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek
6.2. Mun kál ta tó hoz és tag hoz nem ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek”

2. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 2. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 2. szá mú mel lék le te „Az ered mény ki mu ta tás elõ írt ta go lá sa” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

a) az „Az ered mény ki mu ta tás elõ írt ta go lá sa” „A) Pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge” rész a kö vet ke zõ új 8. sor ral egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi 8–34. so rok szá mo zá sa 9–35.-re vál to zik:

„8. Azo no sí tat lan tag díj cé lú mû kö dé si be vé tel”

b) az „Az ered mény ki mu ta tás elõ írt ta go lá sa” „C) Lik vi di tá si és koc ká za ti fe de zet” rész ben a 25. „Lik vi di tá si és koc -
ká za ti cél tar ta lék kép zés (6+7–8±24) (–)” sor ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[25. Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék kép zés (6+7–8±24) (–)]
„25.1. De mog rá fi ai koc ká za tok ra
25.2. Sa ját te vé keny sé gi koc ká za tok ra
25.3. Egyéb koc ká za tok ra
25.4. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem

ren del he tõ be fi ze té sek befektetési hozamára
25.5. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si hozamára
25.6. Ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett lik vi di tá si céltartalék

25.6.1. Idõ ará nyo san járó ka mat
25.6.2. Járó osz ta lék
25.6.3. De vi za ár fo lyam kü lön bö zet
25.6.4. Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet”

3. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 3. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 3. szá mú mel lék le te a „Cash-flow ki mu ta tás” elõ írt ta go lá sa a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

a) a „Cash-flow ki mu ta tás” a kö vet ke zõ új 19. sor ral egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi 19–41. so rok szá mo zá sa
20–42.-re vál to zik:

„19. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ be -
fi ze té sek ál lo má nyá nak vál to zá sa (±)”

b) a „Cash-flow ki mu ta tás” – (1) be kez dés sze rint át szá mo zott – 20. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek ál lo mány vál to zá sa (±)”

4. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 4. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 4. szá mú mel lék let „Pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sa” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:
a) a „Pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sa” „B) Lik vi di tá si és koc ká za ti tar ta lé kok” rész ben a „I. Be fek te té si koc ká zat ra”

ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[I. Be fek te té si koc ká zat ra]
„01. Nyi tó ál lo mány
02. Be fek te té si koc ká za ti cél tar ta lék át cso por to sí tás egyé ni szám lák ra
03. Be fek te té si koc ká za ti cél tar ta lék át cso por to sí tás szol gál ta tá si tar ta lék ba
04. Be fek te té si koc ká za ti cél tar ta lék záró ál lo má nya”
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b) a „Pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sa” „C) Cél tar ta lé kok ál lo má nya össze sen” rész ben a „Lik vi di tá si és koc ká za ti
cél tar ta lék” ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék]
„– be fek te té si koc ká za tok ra
– de mog rá fi ai koc ká za tok ra
– sa ját te vé keny sé gi koc ká zat ra
– egyéb koc ká za tok ra
– az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ be fi ze -

té sek be fek te té si ho za má ra
– egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si ho za má ra
– ér té ke lé si kü lön bö zet re”

5. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 5. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 5. szá mú mel lék let „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

a) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” rész ben az „1.3. Azo no sí tott, mû kö dé -
si cél ra jó vá írt be vé te lek össze sen” sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.3. Azo no sí tott, mû kö dé si cél ra jó vá írt be vé te lek össze sen
   Eb bõl: mû kö dé si célú ado mány, tá mo ga tás”

b) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” rész ben az „1.5. Azo no sí tat lan be fi ze -
té sek (füg gõ té te lek) a tárgy idõ szak ban” sor ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.5. Azo no sí tat lan be fi ze té sek (füg gõ té te lek) a tárgy idõ szak ban]
„1.5.1. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem rendel -

hetõ, egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó be fi ze té sek (±)
   Eb bõl:

1.5.1.1. Mun kál ta tó hoz ren del he tõ, de egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó be fi ze té sek
1.5.1.2. Mun kál ta tó hoz és pénz tár tag hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek

1.5.2. Egyéb azo no sí tat lan, mun kál ta tó hoz ren del he tõ, de egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó be fi ze té sek (±)
1.5.3. Egyéb azo no sí tat lan, mun kál ta tó hoz és pénz tár tag hoz nem ren del he tõ, egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó

 befizetések (±)”

c) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „B) PÉNZTÁR HOZAMA” rész ben a „3. Be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá -
sai” kö zött a „3.6. Va gyon ke ze lõi, le tét ke ze lõi dí jak” sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.6. Va gyon ke ze lõi, le tét ke ze lõi dí jak
 3.6.1. Va gyon ke ze lõi dí jak
       Eb bõl:

    3.6.1.1. Sa ját va gyon ke ze lés sel kap cso la tos költség
    3.6.1.2. Va gyon ke ze lõ nek szám la alap ján fi ze tett díj

 3.6.2. Le tét ke ze lõi dí jak”

d) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „C) MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE” rész ben a „6. Mû kö dés -
sel kap cso la tos rá for dí tá sok össze sen (6.1.+...+6.12.)” sor és an nak ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. Mû kö dés sel kap cso la tos rá for dí tá sok össze sen (6.1.+...+6.9.)
6.1. Anyag költ ség
6.2. Pénz tá ri al kal ma zot tak mun ka bé re és köz ter hei
6.3. Pénz tá ri tiszt ség vi se lõk tisz te let dí ja és köz ter hei
6.4. Tag szer ve zés sel kap cso la tos költ sé gek
6.5. Ad mi niszt rá ci ós és nyil ván tar tá si fel ada to kat el lá tó szer ve zet nek fi ze tett dí jak
6.6. Mar ke ting-, hir de tés-, pro pa gan da- és rek lám költ ség
6.7. Fel ügye le ti díj
6.8. Ga ran cia díj
6.9. Egyéb (kü lön so ron nem ne ve sí tett) mû kö dé si költ sé gek, rá for dí tá sok”
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e) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „E) STATISZTIKAI ADATOK” rész ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„E) STATISZTIKAI ADATOK*
17. Fel ügye le ti díj alap ja
18. Ga ran cia díj alap ja
19. Át cso por to sí tás a tar ta lék tõ ké be a lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ból
20. Pén zü gyi leg re a li zált és a mû kö dé si te vé keny ség re jó vá írt össze gek
21. Pén zü gyi leg tel je sí tett, mû kö dés sel össze füg gõ ki adá sok
22. Mû kö dé si te vé keny ség pénz for gal mi be vé te le i nek és ki adá sa i nak kü lönb sé ge (20–21) (±)
23. Le zárt pa nasz ügyek szá ma
24. Le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma
   Eb bõl:

24.1. 30 na pon be lü li le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma
24.2. 30 na pon túli le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

25. Más pénz tár ba át lé pett ta gok ré szé re át utalt összeg
26. Tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be vissza lé põ ta gok ré szé re át utalt összeg
27. Más pénz tár ból át lé pett ta gok ál tal ho zott tagi kö ve te lés
28. Fe de ze ti cél tar ta lék záró ál lo má nya
29. Tar ta lék tõ ke
30. Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék záró ál lo má nya
   Eb bõl: egyéb koc ká za tok ra kép zett cél tar ta lék
31. Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ

tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok
31.1. 90 na pon be lü li, be val lás hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek
31.2. 91–180 nap kö zöt ti, be val lás hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek
31.3. 181–360 nap kö zöt ti, be val lás hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek
31.4. 360 na pon túli, be val lás hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek

32. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) té te lek ál lo má nya
32.1. Egyéb azo no sí tat lan, mun kál ta tó hoz ren del he tõ, de egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó be fi ze té sek

32.1.1. 90 na pon be lü li azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.1.2. 91–180 nap kö zöt ti azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.1.3. 181–360 nap kö zöt ti azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.1.4. 360 na pon túli azo no sí tat lan be fi ze té sek

32.2. Egyéb azo no sí tat lan, mun kál ta tó hoz és tag hoz nem ren del he tõ, egyé ni szám lá ra fel nem oszt ha tó be fi ze -
té sek

32.2.1. 90 na pon be lü li azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.2.2. 91–180 nap kö zöt ti azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.2.3. 181–360 nap kö zöt ti azo no sí tat lan be fi ze té sek
32.2.4. 360 na pon túli azo no sí tat lan be fi ze té sek

33. Be val lás hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
33.1. 180 na pon be lü li be val lás hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
33.2. 180 na pon túli be val lás hi á nyos egyé ni szám lák szá ma

34. Be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
34.1. 180 na pon be lü li be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
34.2. 180 na pon túli be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma

35. Be val lás- és be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
35.1. 180 na pon be lü li be val lás- és be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma
35.2. 180 na pon túli be val lás- és be fi ze tés hi á nyos egyé ni szám lák szá ma

36. Be val lás hi ánnyal kap cso lat ban kez de mé nye zett el já rá sok
37. Pénz tá ri al kal ma zot tak lét szá ma tárgy ne gyed év vé gén (fõ)
    Eb bõl: tárgy ne gyed év ben fel vet tek szá ma

   * 17–22. so rok ban a tárgy évi hal mo zott ada to kat és a tárgy ne gyed évi ada to kat kell sze re pel tet ni
   23–27. so rok ban a tárgy ne gyed évi ada to kat kell sze re pel tet ni
   28–36. so rok ban hal mo zott ada to kat kell sze re pel tet ni”
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f) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” rész ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés Ön kén te sen biz to sí tott Kö te le zõ en biz to sí tott Össze sen

38. Idõ szak ele jén

39. Idõ szak alat ti vál to zás

Eb bõl:

39.1.  új be lé põ

39.2.  át lé põ más pénz tár ból

39.3.  át lé põ más pénz tár ba

39.4.  el ha lá lo zott

39.5.  vissza lé pett

  eb bõl:

39.5.1   rok kant nyug el lá tot tá vált

39.5.2.   öreg sé gi nyug díj ra jo go sult tá 
  vált

39.6.  egyéb meg szû nés

40. Idõ szak vé gén

Eb bõl: szám la tu laj do nos

 szol gál ta tást igény be vevõ

”

6. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 6. számú mellékletének módosításáról

„A) Pénztár egészére számított negyedéves bruttó – nettó hozamráták és referenciahozamok alakulása

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés
Ne gyed éves net tó ho -

zam rá ta (%)
Ne gyed éves brut tó 

ho zam rá ta (%)
Ne gyed éves 

re fe ren ciaho zam (%)

001.

B) Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés Port fo lió kód ja

Fe de ze ti tar ta lék ne gyed éves
ho zam rá tái (%)

Fe de ze ti tar ta -
lék ne gyed -

éves
re fe ren cia- ho -

za mai (%)

Fe de ze ti tar ta -
lék vá laszt ha tó 

port fo li ón-
kén ti meg osz -

lá sa (%)
net tó brut tó

002. Klasszi kus port fo lió

003. Ki egyen sú lyo zott port fo lió

004. Nö ve ke dé si port fo lió

”
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7. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 7. számú mellékletének módosításáról

Az Mvhr. 7. szá mú mel lék let „Szám la ke ret-tü kör” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Meg szû nõ fõ köny vi szám lák:

„4791. Azo no sí tat lan füg gõ be fi ze té sek

47911. Azo no sí tat lan mun kál ta tó hoz ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek

47912. Azo no sí tat lan mun kál ta tó hoz nem ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek

47913. Pénz tár tag hoz nem ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek

94. UTÓLAG BEFOLYT TAGDÍJAK”

Új fõ köny vi szám lák:

„393. Azo no sí tat lan tag díj cé lú mû kö dé si be vé tel el ha tá ro lá sa

4791. Az adó ha tó ság ál tal át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, önellenõr -
zési pót lé kok

47911. Mun kál ta tó hoz ren del he tõ adó ha tó ság ál tal át utalt be fi ze té sek

479111. Mun kál ta tó hoz ren del he tõ be fi ze té sek

479112. Vissza uta lan dó, mun kál ta tó hoz ren del he tõ be fi ze té sek

47912. Mun kál ta tó hoz nem ren del he tõ adó ha tó ság ál tal át utalt be fi ze té sek

479121. Mun kál ta tó hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek

479122. Vissza uta lan dó, mun kál ta tó hoz nem ren del he tõ be fi ze té sek

4792. Egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek

47921. Mun kál ta tó hoz ren del he tõ azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek

47922. Mun kál ta tó hoz és pénz tár tag hoz nem ren del he tõ azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek

94. UTÓLAG BEFOLYT TAGDÍJAK, AZONOSÍTATLAN TAGDÍJCÉLÚ MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

941. Utó lag be folyt tag dí jak

942. Azo no sí tat lan tag díj cé lú mû kö dé si be vé tel”
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8. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„8. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Portfolió állomány
200.. év ...... negyedév

A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ magánnyugdíjpénztár

Ezer fo rint

Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si és koc ká za ti

port fo lió
Azo no sí tat lan be fi ze té sek Össze sen

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték

Port fo lió össze sen

Bank szám lák és kész pénz össze sen

Há zi pénz tár (fo rint és va lu ta)

Pénz for gal mi szám la és be fek te té si
szám la

Le kö tött be tét (be tét szer zõ dés):
hi tel in té ze ti be tét szám lán le kö tött
pénz összeg

Ér ték pa pí rok össze sen

Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok (köt vé nyek)

Ma gyar ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért a
ma gyar ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get 
vál lal

Kül föl di ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért kül föl di
ál lam kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal

Ma gyar or szá gon be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott
köt vény

Kül föl dön be jegy zett gaz dál ko dó
szer ve zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si és koc ká za ti

port fo lió
Azo no sí tat lan be fi ze té sek Össze sen

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték

Ma gyar or szá gon be jegy zett
hi tel in té zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett hi tel in té zet
ál tal nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Ma gyar or szá gi he lyi ön kor mány zat 
ál tal nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl di ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott
köt vény

Rész vé nyek

A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re vagy
más el is mert ér ték pa pír pi ac ra
be ve ze tett Ma gyar or szá gon
nyil vá nos for ga lom ba ho zott
rész vény

Ma gyar or szá gon ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba ho zott
rész vény, mely nek ki bo csá tó ja
kö te le zett sé get vál lalt az ál ta la
adott ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy el is mert
ér ték pa pír pi ac ra tör té nõ
be ve ze té sé re és a be ve ze tés nek
nincs tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan rész vény,
amely re a vé telt meg elõ zõ 
30 na pon be lül fo lya ma to san
leg alább két be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don vissza von ha tat lan 
vé te li kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Tõzs dé re vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett,
kül föl dön ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott rész vény
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si és koc ká za ti

port fo lió
Azo no sí tat lan be fi ze té sek Össze sen

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték

Kül föl dön ki bo csá tott, nyil vá no san 
for ga lom ba ho zott rész vény,
mely nek ki bo csá tó ja
kö te le zett sé get vál lalt az ál ta la
adott ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy el is mert
ér ték pa pír pi ac ra tör té nõ
be ve ze té sé re és a be ve ze tés nek
nincs tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan rész vény,
amely re a vé telt meg elõ zõ 
30 na pon be lül fo lya ma to san
leg alább két be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don vissza von ha tat lan 
vé te li kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Be fek te té si je gyek, il let ve egyéb
kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír

Ma gyar or szá gon be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si je gye,
ide ért ve az in gat lan be fek te té si
ala pot is

Kül föl dön be jegy zett be fek te té si
alap be fek te té si je gye, ideért ve az
in gat lan be fek te té si ala pot is

Egyéb kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír

Jel zá log le vél

Ma gyar or szá gon be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél

Kül föl dön be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél

Ha tár idõs ügy le tek

Op ci ós ügy le tek

Re pó ügy le tek

SWAP ügy le tek

In gat lan
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si és koc ká za ti

port fo lió
Azo no sí tat lan be fi ze té sek Össze sen

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv

sze rin ti ér ték
Pi a ci ér ték

Könyv
sze rin ti ér ték

Pi a ci ér ték

Ér ték pa pír-köl csön zé si ügy le tek bõl 
szár ma zó kö ve te lé sek

Koc ká za ti tõ ke alap jegy

Egyéb, tõzs dén vagy más
sza bá lyo zott pi a con jegy zett
ér ték pa pír

Kö ve te lés ér ték pa pír ügy le tek bõl

Kö te le zett sé gek ér ték pa pír
ügy le tek bõl

”

9. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Portfolió állomány
200.. év ...... negyedév

A választható portfoliós rendszert mûködtetõ magánnyugdíjpénztár

Ezer fo rint

Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió

Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si 
és koc ká za ti

port fo lió

Azo no sí tat lan
be fi ze té sek

Össze sen
Klasszi kus port fo lió

Ki egyen sú lyo zott
port fo lió

Nö ve ke dé si
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Port fo lió össze sen

Bank szám lák és kész pénz
össze sen

Há zi pénz tár (fo rint 
és va lu ta)

Pénz for gal mi szám la 
és be fek te té si szám la

Le kö tött be tét
(be tét szer zõ dés):
hi tel in té ze ti be tét szám lán
le kö tött pénz összeg
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió

Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si 
és koc ká za ti

port fo lió

Azo no sí tat lan
be fi ze té sek

Össze sen
Klasszi kus port fo lió

Ki egyen sú lyo zott
port fo lió

Nö ve ke dé si
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Ér ték pa pí rok össze sen

Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 
ér ték pa pí rok (köt vé nyek)

Ma gyar ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben
fog lalt kö te le zett ség
tel je sí té sé ért a ma gyar
ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Kül föl di ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben
fog lalt kö te le zett ség
tel je sí té sé ért kül föl di
ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Ma gyar or szá gon
be jegy zett gaz dál ko dó
szer ve zet ál tal nyil vá no san 
for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Ma gyar or szá gon
be jegy zett hi tel in té zet ál tal 
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett
hi tel in té zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Ma gyar or szá gi he lyi
ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl di ön kor mány zat
ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Rész vé nyek
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió

Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si 
és koc ká za ti

port fo lió

Azo no sí tat lan
be fi ze té sek

Össze sen
Klasszi kus port fo lió

Ki egyen sú lyo zott
port fo lió

Nö ve ke dé si
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re 
vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett 
Ma gyar or szá gon
nyil vá nos for ga lom ba
ho zott rész vény

Ma gyar or szá gon
ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott
rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get 
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, 
és a be ve ze tés nek nincs
tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan
rész vény, amely re a vé telt
meg elõ zõ 30 na pon be lül
fo lya ma to san leg alább két
be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Tõzs dé re vagy más
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
be ve ze tett, kül föl dön
ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott
rész vény
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió

Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si 
és koc ká za ti

port fo lió

Azo no sí tat lan
be fi ze té sek

Össze sen
Klasszi kus port fo lió

Ki egyen sú lyo zott
port fo lió

Nö ve ke dé si
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Kül föl dön ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get 
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, 
és a be ve ze tés nek nincs
tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan
rész vény, amely re a vé telt
meg elõ zõ 30 na pon be lül
fo lya ma to san leg alább két
be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Be fek te té si je gyek, il let ve
egyéb kol lek tív be fek te té si 
ér ték pa pír

Ma gyar or szá gon
be jegy zett be fek te té si alap 
be fek te té si je gye, ide ért ve
az in gat lan be fek te té si
ala pot is

Kül föl dön be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si 
je gye, ide ért ve az in gat lan
be fek te té si ala pot is

Egyéb kol lek tív
be fek te té si ér ték pa pír

Jel zá log le vél

Ma gyar or szá gon
be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió

Mû kö dé si port fo lió
Lik vi di tá si 
és koc ká za ti

port fo lió

Azo no sí tat lan
be fi ze té sek

Össze sen
Klasszi kus port fo lió

Ki egyen sú lyo zott
port fo lió

Nö ve ke dé si
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci
ér ték

Kül föl dön be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél

Ha tár idõs ügy le tek

Op ci ós ügy le tek

Re pó ügy le tek

SWAP ügy le tek

In gat lan

Ér ték pa pír-köl csön zé si
ügy le tek bõl szár ma zó
kö ve te lé sek

Koc ká za ti tõ ke alap jegy

Egyéb, tõzs dén vagy más
sza bá lyo zott pi a con
jegy zett ér ték pa pír

Kö ve te lés ér ték pa pír
ügy le tek bõl

Kö te le zett sé gek ér ték pa pír 
ügy le tek bõl

Port fo li ót vá lasz tó ta gok
szá ma

”
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10. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 7. számú mellékletének módosításáról

Az Övhr. 7. szá mú mel lék let „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:
a) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” rész ben az „1.3. Azo no sí tott, mûkö -

dési cél ra jó vá írt be vé te lek össze sen” sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.3. Azo no sí tott mû kö dé si cél ra jó vá írt be vé te lek össze sen
    Eb bõl: mû kö dé si célú ado mány, tá mo ga tás”

b) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „B) PÉNZTÁR HOZAMA” rész ben a „Be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá sai”
kö zött a „3.6. Va gyon ke ze lõi, le tét ke ze lõi dí jak” sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.6. Va gyon ke ze lõi, le tét ke ze lõi dí jak
   3.6.1. Va gyon ke ze lõi dí jak
      Eb bõl:
      3.6.1.1. Sa ját va gyon ke ze lés sel kap cso la tos költ ség
      3.6.1.2. Va gyon ke ze lõ nek szám la alap ján fi ze tett díj
   3.6.2. Le tét ke ze lõi dí jak”

c) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „C) MÛKÖDÉSI ÉS KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE” rész ben a „6. Mû kö dés sel kap cso la tos rá for dí tá sok össze sen” sor és an nak ta go lá sa he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„6. Mû kö dés sel kap cso la tos rá for dí tá sok össze sen (6.1.+...+6.8.)
  6.1. Anyag költ ség
  6.2. Pénz tá ri al kal ma zot tak mun ka bé re és köz ter hei
  6.3. Pénz tá ri tiszt ség vi se lõk tisz te let dí ja és köz ter hei
  6.4. Tag szer ve zés sel kap cso la tos költ sé gek
  6.5. Ad mi niszt rá ci ós és nyil ván tar tá si fel ada to kat el lá tó szer ve zet nek fi ze tett dí jak
  6.6. Mar ke ting-, hir de tés-, pro pa gan da- és rek lám költ ség
  6.7. Fel ügye le ti díj
  6.8. Egyéb (kü lön so ron nem ne ve sí tett) mû kö dé si költ sé gek, rá for dí tá sok”

d) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „E) STATISZTIKAI ADATOK” rész ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„E) STATISZTIKAI ADATOK*
21. Fel ügye le ti díj alap ja
22. Át cso por to sí tás a tar ta lék tõ ké be a lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ból
23. Egyé ni szám lá ról tör té nõ ki fi ze té sek
  23.1. Vá ra ko zá si idõ le tel te, de még a fel hal mo zá si idõ sza kon be lü li ki fi ze tés
     23.1.1. Ho zam ki fi ze tés
        Ho zam ki fi ze tés ben ré sze sült ta gok szá ma
       23.1.2. Tõ ke ki fi ze tés
        Tõ ke ki fi ze tés ben ré sze sült ta gok szá ma
  23.2. Más pénz tár ba tör té nõ át lé pés  miatt
  23.3. Egyéb jog cí men tör té nõ ki fi ze tés
24. Más pénz tár ból át lé pett ta gok ál tal ho zott tagi kö ve te lés
25. Fe de ze ti tar ta lék záró ál lo má nya
  Eb bõl: a ne gyed éves je len tés for du ló nap ja és a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 25. nap ja kö zött be folyt té te lek
26. Tagi le kö tés sel érin tett összeg
27. Tagi le kö tés sel ren del ke zõ ta gok szá ma
28. Meg szûnt tagi le kö té sek szá ma
  28.1. Hi tel szer zõ dés fel té te le i nek tel je sí té sé vel
  28.2. Hi te le zõi igény ér vé nye sí tés sel
29. Tagi köl csön össze ge
  Eb bõl: le járt tagi köl csön össze ge
30. Tagi köl csön nel ren del ke zõ ta gok szá ma
31. Le járt tagi köl csön nel ren del ke zõ ta gok szá ma
32. Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok szá ma
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33. Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok egyé ni szám la kö ve te lé se i nek össze ge

34. Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok ré szé re ki fi ze tett össze ge

35. Fel hal mo zá si idõ szak ban ki fi ze tés igény be vé te lé re jo go sul tak vagy egy éven be lül jo go sult tá váló ta gok szá ma

36. Fel hal mo zá si idõ szak ban ki fi ze tés igény be vé te lé re jo go sul tak vagy egy éven be lül jo go sult tá váló ta gok egyé ni
    szám la kö ve te lé sé nek össze ge

37. Tar ta lék tõ ke

38. Kö te le zett sé gek, füg gõ té te lek és ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek nél kül

39. Költ sé gek és rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá ro lá sa

40. Lik vi di tá si tar ta lék záró ál lo má nya

  Eb bõl: Egyéb lik vi di tá si tar ta lék záró ál lo má nya

41. Füg gõ té te lek hal mo zott ál lo má nya

42. Le zárt pa nasz ügyek szá ma

43. Le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

  Eb bõl:

  43.1. 30 na pon be lü li le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

  43.2. 30 na pon túli le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

44. Pénz tá ri al kal ma zot tak lét szá ma tárgy ne gyed év vé gén (fõ)

    Eb bõl: tárgy ne gyed év ben fel vet tek szá ma

  * 41–43. so rok ban a tárgy ne gyed évi ada to kat kell sze re pel tet ni”

e) a „Pénz ügyi tel je sít mény ala ku lá sa” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” rész ta go lá sa he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés Tárgy évi hal mo zott ada tok Tárgy ne gyed évi ada tok

   45. Idõ szak ele jén

   46. Idõ szak alat ti vál to zás

Eb bõl:

   46.1.  új be lé põ

   46.2.  át lé põ más pénz tár ból

  eb bõl: ön se gé lye zõ pénz tár ból át lé põ

   46.3.  át lé põ más pénz tár ba

   46.4.  szol gál ta tás ban ré sze sült

   46.5.  el ha lá lo zott

   46.6.  ki lé pett

   46.7.  egyéb meg szû nés

   47. Idõ szak vé gén

Eb bõl:

 szü ne tel te tõ

 já ra dé kot igény be vevõ

”
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11. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Portfolió állomány
200... év ...... negyedév

A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztár

Ezer fo rint

Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Port fo lió össze sen

Bank szám lák és kész pénz
össze sen

Há zi pénz tár (fo rint és va lu ta)

Pénz for gal mi szám la 
és be fek te té si szám la

Le kö tött be tét
(be tét szer zõ dés): hi tel in té ze ti 
be tét szám lán le kö tött
pénz összeg

Ér ték pa pí rok össze sen

Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok (köt vé nyek)

Ma gyar ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért a
ma gyar ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Kül föl di ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért
kül föl di ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Ma gyar or szá gon be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Ma gyar or szá gon be jegy zett
hi tel in té zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett
hi tel in té zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Ma gyar or szá gi he lyi
ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl di ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Rész vé nyek

A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re
vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett
Ma gyar or szá gon nyil vá nos
for ga lom ba ho zott rész vény

Ma gyar or szá gon ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, 
és a be ve ze tés nek nincs
tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan
rész vény, amely re a vé telt
meg elõ zõ 30 na pon be lül
fo lya ma to san leg alább két
be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Tõzs dé re vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett,
kül föl dön ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény

Kül föl dön ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, 
és a be ve ze tés nek nincs
tör vényi vagy egyéb
aka dá lya, vagy olyan
rész vény, amely re a vé telt
meg elõ zõ 30 na pon be lül
fo lya ma to san leg alább két
be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Be fek te té si je gyek, il let ve
egyéb kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír

Ma gyar or szá gon be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si
je gye, ide ért ve az in gat lan
be fek te té si ala pot is
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Kül föl dön be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si
je gye, ide ért ve az in gat lan
be fek te té si ala pot is

Egyéb kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír

Jel zá log le vél

Ma gyar or szá gon be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott
jel zá log le vél

Kül föl dön be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott
jel zá log le vél

Ha tár idõs ügy le tek

Op ci ós ügy le tek

Re pó ügy le tek

SWAP ügy le tek

In gat lan

Tagi köl csön

Koc ká za ti tõ ke alap-jegy

Ér ték pa pír-köl csön zé si
ügy le tek bõl szár ma zó
kö ve te lés

Egyéb, tõzs dén vagy más
sza bá lyo zott pi a con jegy zett
ér ték pa pír

Kö ve te lé sek ér ték pa pír
ügy le tek bõl

Kö te le zett sé gek ér ték pa pír
ügy le tek bõl

”
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12. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„11. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Portfolió állomány
200... év ...... negyedév

A választható portfoliós rendszert mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztár

Ezer fo rint

Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió
Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen...............

port fo lió
..............
port fo lió

..................
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Port fo lió össze sen

Bank szám lák és kész pénz
össze sen

Há zi pénz tár (fo rint és va lu ta)

Pénz for gal mi szám la 
és be fek te té si szám la

Le kö tött be tét
(be tét szer zõ dés): hi tel in té ze ti
be tét szám lán le kö tött
pénz összeg

Ér ték pa pí rok össze sen

Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok (köt vé nyek)

Ma gyar ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért a
ma gyar ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Kül föl di ál lam pa pír

Ér ték pa pír, mely ben fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té sé ért
kül föl di ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal

Ma gyar or szá gon be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió
Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen...............

port fo lió
..............
port fo lió

..................
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Kül föl dön be jegy zett
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Ma gyar or szá gon be jegy zett
hi tel in té zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett
hi tel in té zet ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Ma gyar or szá gi he lyi
ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Kül föl di ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott köt vény

Rész vé nyek

A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re
vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett
Ma gyar or szá gon nyil vá nos
for ga lom ba ho zott rész vény

Ma gyar or szá gon ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, 
és a be ve ze tés nek nincs
tör vényi vagy egyéb aka dá lya, 
vagy olyan rész vény, amely re
a vé telt meg elõ zõ 30 na pon
be lül fo lya ma to san leg alább
két be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió
Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen...............

port fo lió
..............
port fo lió

..................
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Tõzs dé re vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett,
kül föl dön ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény

Kül föl dön ki bo csá tott,
nyil vá no san for ga lom ba
ho zott rész vény, mely nek
ki bo csá tó ja kö te le zett sé get
vál lalt az ál ta la adott
ér ték pa pír fél éven be lü li,
bár mely tõzs dé re vagy
el is mert ér ték pa pír pi ac ra
tör té nõ be ve ze té sé re, és a
be ve ze tés nek nincs tör vényi
vagy egyéb aka dá lya, vagy
olyan rész vény, amely re a
vé telt meg elõ zõ 30 na pon
be lül fo lya ma to san leg alább
két be fek te té si szol gál ta tó
nyil vá nos mó don
vissza von ha tat lan vé te li
kö te le zett sé get je len tõ
ár fo lya mot tesz közzé

Be fek te té si je gyek, il let ve
egyéb kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír

Ma gyar or szá gon be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si
je gye, ide ért ve az in gat lan
be fek te té si ala pot is

Kül föl dön be jegy zett
be fek te té si alap be fek te té si
je gye, ide ért ve az in gat lan
be fek te té si ala pot is

Egyéb kol lek tív be fek te té si
ér ték pa pír

Jel zá log le vél

Ma gyar or szá gon be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Fe de ze ti port fo lió
Mû kö dé si port fo lió Lik vi di tá si port fo lió Össze sen...............

port fo lió
..............
port fo lió

..................
port fo lió

Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték
Könyv
sze rin ti
ér ték

Pi a ci ér ték

Kül föl dön be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél

Ha tár idõs ügy le tek

Op ci ós ügy le tek

Re pó ügy le tek

SWAP ügy le tek

In gat lan

Ér ték pa pír-köl csön zé si
ügy le tek bõl szár ma zó
kö ve te lé sek

Koc ká za ti tõ ke alap jegy

Egyéb, tõzs dén vagy más
sza bá lyo zott pi a con jegy zett
ér ték pa pír

Kö ve te lés ér ték pa pír
ügy le tek bõl

Kö te le zett sé gek ér ték pa pír
ügy le tek bõl

Port fo li ót vá lasz tó ta gok
szá ma

”
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13. szá mú mel lék let a 358/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let hez

„12. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Taglétszám alakulása korévenként

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés

Tag sá gi vi szony év kö zi meg szû né se

Év ele jén Be lé põ Át(Ki)lé pés El ha lá lo zás
Szol gál ta tás

igény be-
vé te le

Egyéb
meg szû nés

Év vé gén

a b c d e f g

01 16 év
... ...
85 100 év

Össze sen:
”

14. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Szolgáltatást igénybevevõk létszáma korévenként

Sor szám PSZÁF kód Meg ne ve zés

Szol gál ta tás év kö zi meg szû né se

Szol gál ta tás
meg ne-
ve zé se

Év ele jén
Új igény be-

ve võk
Le járt El ha lá lo zás Egyéb ok Év vé gén

a b c d e f g

01 16 év
.... ....
85 100 év

Össze sen:
”

15. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás elõírt tagolása

Meg ne ve zés
Elõ zõ évi be szá mo ló 

záró ada tai

Meg ál la pí tott
el té ré sek 

(+, –)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált

be szá mo ló záró
ada tai

Tárgy évi be szá mo ló
záró ada tai

Meg ál la pí tott
el té ré sek 

(+, –)

Tárgy évi
fe lül vizs gált

be szá mo ló záró
ada tai

A) FEDEZETI ALAP

01. Ta gok ál tal fi ze tett tag díj
02. Mun kál ta tói tag díj hoz zá já ru lás
03. Tag díj be vé te lek (01+02)
04. Ta gok egyéb be fi ze té sei
05. Tá mo ga tók tól be fo lyó összeg
06. Pénz tá ri be fi ze té sek össze sen (03+04+05)
07. Be lé põ ta gok át ho zott egyé ni fe de ze te
08. Tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal át utalt összeg
09. Esz kö zök ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel
10. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te le
11. Át cso por to sí tás lik vi di tá si alap ból
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12. Át cso por to sí tás mû kö dé si alap ból
13. Kü lön fé le be vé te lek (07+...+12)
14. Fe de ze ti alap be vé te lei össze sen (06+13)
15. Szol gál ta tá sok ki adá sai
16. Ta gok nak vissza té rí tett összeg
17. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai
18. Fe de ze ti ala pot ter he lõ jo go su lat lan ki fi ze té sek
19. Tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról a mû kö dé si alap ba át cso por to sí tott összeg
20. Tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról a lik vi di tá si alap ba át cso por to sí tott összeg
21. Fe de ze ti alap ki adá sai (15+...+20)
22. Fe de ze ti alap tárgy évi ered mé nye (14–21)

B) MÛKÖDÉSI ALAP

01. Ta gok ál tal fi ze tett tag díj
02. Mun kál ta tói tag díj hoz zá já ru lás
03. Tag díj be vé te lek (01+02)
04. Ta gok egyéb be fi ze té sei
05. Tá mo ga tók tól be fo lyó összeg
06. Pénz tá ri be fi ze té sek össze sen (03+04+05)
07. Esz kö zök ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel
08. Eb bõl: ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le
09. Egyéb be vé te lek
10. Eb bõl: ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le
11. Ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség ként nyúj tott szol gál ta tá sok el len ér té ke
12. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te le
13. Eb bõl: ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le
14. Át cso por to sí tás lik vi di tá si alap ból
15. Át cso por to sí tás a fe de ze ti alap ból a tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról
16. Mû kö dés és ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le be vé te lei (07+09+11+12+14+15)
17. Mû kö dé si alap be vé te lei össze sen (06+16)
18. Eb bõl: ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei (08+10+11+13)
19. Anyag jel le gû ki adá sok
20. Sze mé lyi jel le gû ki adá sok
21. Kis ér té kû tár gyi esz kö zök be szer zé se
22. Egyéb ki adá sok
23. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai
24. Fel ügye le ti díj
25. Be ru há zá sok, fel újí tá sok
26. Át cso por to sí tás lik vi di tá si alap ba
27. Át cso por to sí tás fe de ze ti alap ba
28. Mû kö dé si alap ki adá sai (19+...+27)
29. Eb bõl: ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség ki adá sai
30. Adó zás elõt ti ered mény (17–28)
31. Adó fi ze té si kö te le zett ség (–)
32. Mû kö dé si alap tárgy évi adó zott ered mé nye (30–31)

C) KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

01. Mû kö dé si alap be vé te le i bõl a ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le
02. Mû kö dé si alap ki adá sa i ból a ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség ki adá sa
03. Ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség adó zás elõt ti ered mé nye (01–02)

D) LIKVIDITÁSI ALAP

01. Ta gok ál tal fi ze tett tag díj
02. Mun kál ta tói tag díj hoz zá já ru lás
03. Tag díj be vé te lek (01+02)
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04. Ta gok egyéb be fi ze té sei
05. Tá mo ga tók tól be fo lyó összeg
06. Pénz tá ri be fi ze té sek össze sen (03+04+05)
07. Esz kö zök ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel
08. Egyéb be vé te lek
09. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te le
10. Át cso por to sí tás mû kö dé si alap ból
11. Vissza pót lás fe de ze ti alap ból
12. Át cso por to sí tás a fe de ze ti alap ból a tag dí jat nem fi ze tõ tag egyé ni szám lá já ról
13. Kü lön fé le be vé te lek (07+...+12)
14. Lik vi di tá si alap be vé te lei össze sen (06+13)
15. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai
16. Át cso por to sí tás fe de ze ti alap ba
17. Át cso por to sí tás mû kö dé si alap ba
18. Lik vi di tá si alap ki adá sai (15+16+17)
19. Lik vi di tá si alap tárgy évi ered mé nye (14–18)

E) ALAPOK EGYÜTTESEN

01. Tag díj be vé te lek (A/03+B/03+C/03)
02. Kü lön fé le be vé te lek (A/13+B/16+C/13)
  I. Ala pok be vé te lei (01+02)
  II. Ala pok ki adá sai (A/21+B/28+C/18)
  III. Ala pok tárgy évi ered mé nye (I–II)”

16. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 3. számú mellékletének módosításáról

Az Evhr. 3. szá mú mel lék le te a „Pénz for gal mi je len tés” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:
a) a „Pénz for gal mi je len tés a 200... év ..... ne gyed évé ben tel je sí tett be vé te lek rõl és ki adá sok ról” „A) BEVÉTELEK”

ré sze a kö vet ke zõ új VI. sor ral egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi VI–XVIII. so rok szá mo zá sa VII–XIX-re vál to zik:
„VI. A tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal utalt összeg”

b) a „Pénz for gal mi je len tés a 200... év ..... ne gyed évé ben tel je sí tett be vé te lek rõl és ki adá sok ról” „B) KIADÁSOK”
ré szé ben a „I. Tel je sí tett (vá sá rolt) pénz tá ri szol gál ta tá sok ki adá sai” sor he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Tel je sí tett (vá sá rolt) pénz tá ri szol gál ta tá sok ki adá sai
1. Egyé ni szám lák ter hé re tel je sí tett ki adá sok
2. Szol gál ta tá si szám lák ter hé re tel je sí tett ki adá sok
3. Kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar ta lé ka ter hé re tel je sí tett ki adá sok”

c) a „Pénz for gal mi je len tés a 200… év ......  ne gyed évé ben tel je sí tett be vé te lek rõl és ki adá sok ról” a kö vet ke zõ D) és
E) résszel egé szül ki:

„D) Tag lét szám ala ku lá sa

Sorszám Megnevezés Létszám (fõ)

01. Idõ szak ele jén

02. Idõ szak alat ti vál to zás

021. Új be lé põ

022. Át lé põ más pénz tár ból

023. Át lé põ más pénz tár ba

024. El ha lá lo zott

025. Ki lé põ

026. Egyéb meg szû nés

03. Idõ szak vé gén össze sen

031. Eb bõl: tag díj fi ze tést szü ne tel te tõ
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E) Sta tisz ti kai ada tok

Megnevezés Halmozott adatok

Nem ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek ál lo má nya

Eb bõl:

le járt nem ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek ál lo má nya

15 na pon be lül le já ró nem ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek ál lo má nya

30 na pon be lül le já ró nem ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek ál lo má nya

30 na pon túl le já ró nem ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek ál lo má nya

Megnevezés Tárgynegyedévi adatok

Le zárt pa nasz ügyek szá ma

Le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

30 na pon be lül le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

30 na pon túl le zá rat lan pa nasz ügyek szá ma

Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok szá ma

Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok egyé ni szám la kö ve te lé se i nek össze ge

Tag dí jat nem fi ze tõ ta gok ré szé re ki fi ze tett összeg

”

17. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 6. számú mellékletének módosításáról

Az Evhr. 6. szá mú mel lék let „Szám la ke ret-tü kör” a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Meg szû nõ fõ köny vi szám lák:
„94. BELÉPÕ TAGOK ÁLTAL HOZOTT EGYÉNI FEDEZET”

Új fõ köny vi szám lák:
„4323. Ön se gé lye zõ pénz tá ri kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar ta lé ka
5111. Ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá sok
51111. Gyer mek szü le té sé hez kap cso ló dó el lá tá sok
51112. Mun ka nél kü li sé gi el lá tá sok
51113. Tûz- és ele mi ká rok hoz kap cso ló dó se gé lyek
51114. Be teg ség hez, egész sé gi ál la pot hoz kap cso ló dó se gé lyek
51115. Vak sze mé lyek ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek vé tel árá nak tá mo ga tá sa
51116. Meg vál to zott egész sé gi ál la po tú sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ spe ci á lis esz kö zök vé tel árá nak, va la mint 

la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez iga zo dó át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa
51117. Vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült költ sé gek tá mo ga tá sa
51118. Gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak tá mo ga tá sa
511181. Gyógy szer vé tel árá nak tá mo ga tá sa
511182. Gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak tá mo ga tá sa
51119. Hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén

5112. Élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá sok
51121. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé kek vé tel árá nak tá mo ga tá sa
51122. Gyógy te ák vé tel árá nak tá mo ga tá sa
51123. Fog- és száj ápo lók árá nak tá mo ga tá sa

5113. Egyéb ön se gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá sok

5121. Ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok
51211. Tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ke re té ben igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok ki egé szí té se, he lyet te sí -

té se
51212. Ott ho ni gon do zás tá mo ga tá sa
51213. Gyógy te rá pi ás ke ze lé sek és gyógy te rá pi ás in té zet egész ség ügyi szol gál ta tá sa
51214. Köz für dõ ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés
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51215. Vak sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek vé tel árá nak tá mo ga tá sa
51216. Meg vál to zott egész sé gi ál la po tú sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ spe ci á lis esz kö zök vé tel árá nak, va la mint 

la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez iga zo dó át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa
51217. Vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült költ sé gek tá mo ga tá sa
51218. Szen ve dély be teg ség rõl való le szok ta tás ra irá nyu ló ke ze lé sek
51219. Egész ség pénzt ár egész ség ügyi célú ön se gé lye zõ fel ada tá nak el lá tá sa kö ré ben nyúj tott szol gál ta tás
512191. Gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá -

mo ga tá sa
5121911. Gyógy szer vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa
5121912. Gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa
512192. Ki e sõ jö ve de lem tel jes vagy rész le ges pót lá sa be teg ség  miatti ke re sõ kép te len ség ese tén
512193. Hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén

5122. Élet mód ja ví tó egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok
51221. Ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tá sok
51222. Rek re á ci ós üdü lés, gyógy üdü lés, egész ség ügyi üdü lés
51223. Sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa
51224. Sport esz kö zök vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa
51225. Élet mód ja ví tást elõ se gí tõ kú rák
51226. Gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó

tá mo ga tá sa
512261. Gyógy szer vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa
512262. Gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa
5123. Egyéb egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok

93111. Egyé ni szám la ja vá ra jó vá íran dó rend sze res tá mo ga tás
93112. Kö zös sé gi szol gál ta tá sok ja vá ra jó vá íran dó rend sze res tá mo ga tás
93121. Egyé ni szám la ja vá ra jó vá íran dó ese ti tá mo ga tás
93122. Kö zös sé gi szol gál ta tá sok ja vá ra jó vá íran dó ese ti tá mo ga tás

94. EGYÉNI SZÁMLÁRA ELSZÁMOLANDÓ EGYÉB BEVÉTELEK
941. Be lé põ ta gok ál tal ho zott egyé ni fe de zet
942. Tag nyi lat ko za ta alap ján az adó ha tó ság ál tal utalt összeg”

18. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Portfolió állomány

.................... Pénztár

200.... év ..... negyedév

Ezer fo rint

Sor-
szám

PSZÁF
kód

Megnevezés
Fedezeti alap Mûködési alap Likviditási alap Összesen

a b c d

Port fo lió össze sen

Bank szám lák és kész pénz össze sen

Há zi pénz tár (fo rint és va lu ta)

Pénz for gal mi szám la

Be fek te té si szám la

Le kö tött be tét (be tét szer zõ dés): hi tel in té ze ti
be tét szám lán le kö tött pénz összeg

Ér ték pa pí rok össze sen

Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok
(köt vé nyek)

Ma gyar ál lam pa pír
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Megnevezés
Fedezeti alap Mûködési alap Likviditási alap Összesen

a b c d

Ér ték pa pír, amely ben fog lalt kö te le zett ség
tel je sí té sé ért a ma gyar ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal (ide ért ve a jegy bank ál tal
ki bo csá tott ér ték pa pírt)

Kül föl di ál lam pa pír

Ér ték pa pír, amely ben fog lalt kö te le zett ség
tel je sí té sé ért kül föl di ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé get vál lal (ide ért ve a jegy bank ál tal
ki bo csá tott ér ték pa pírt)

Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz dál ko dó
szer ve zet – a hi tel in té zet ki vé te lé vel – ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl dön be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet 
– a hi tel in té zet ki vé te lé vel – ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Ma gyar or szá gon be jegy zett hi tel in té zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény 
és egyéb ér ték pa pír

Kül föl dön be jegy zett hi tel in té zet ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény 
és egyéb ér ték pa pír

Ma gyar or szá gi he lyi ön kor mány zat ál tal
nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény

Kül föl di ön kor mány zat ál tal nyil vá no san
for ga lom ba ho zott köt vény

Rész vé nyek

A Bu da pes ti Ér ték tõzs dé re vagy más el is mert
ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett, Ma gyar or szá gon
for ga lom ba ho zott rész vény

Tõzs dé re vagy más el is mert ér ték pa pírpi ac ra
be ve ze tett, kül föl dön ki bo csá tott, nyil vá no san
for ga lom ba ho zott rész vény

Be fek te té si je gyek, il let ve egyéb kol lek tív
be fek te té si ér ték pa pír

Ma gyar or szá gon be jegy zett be fek te té si alap
be fek te té si je gye, ide ért ve az
in gat lan be fek te té si ala pot

Kül föl dön be jegy zett be fek te té si alap
be fek te té si je gye, ide ért ve az
in gat lan be fek te té si ala pot

Egyéb kol lek tív be fek te té si ér ték pa pír

Jel zá log le vél

Ma gyar or szá gon be jegy zett
jel zá log -hi telin té zet ál tal ki bo csá tott
jel zá log le vél

Kül föl dön be jegy zett jel zá log -hi telin té zet ál tal
ki bo csá tott jel zá log le vél

Ha tár idõs ügy le tek

Op ci ós ügy le tek

Repóügy le tek

In gat lan

Koc ká za ti tõ ke alap-jegy

Egyéb, tõzs dén vagy más sza bá lyo zott pi a con
jegy zett ér ték pa pír

”
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19. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

D) Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tagsági viszony évközi megszûnése

Év elején Belépõ Át(Ki)lépés Elhalálozás
Egyéb

megszûnés
Év végén

a b c d e f

01 16 év

... ...

85 100 év

Össze sen:

”

20. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„11. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Szolgáltatást igénybevevõk létszáma korévenként

A szol gál ta tás meg ne ve zé se:

Kor (év) Év elején Új igénybevétel
Szolgáltatás évközi megszûnése

Év végén
Kilépés Elhalálozás Egyéb ok

a b c d e f g

Össze sen:

”
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21. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatási adatai

.... év .... negyedév

Sor-
szám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Eseti jellegû Rendszeres (járulékjellegû)

ÖsszesenEgyéni számláról
finanszírozott

Közösségi szolgáltatás
Egyéni számláról

finanszírozott
Közösségi szolgáltatás

Szolgálta-
tási kiadás

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Csatlako-
zott tagok

száma 
(fõ)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Csatlako-
zott tagok

száma 
(fõ)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

a b c d e f g h i j k

Ön se gé lye zõ pénz tá ri
szol gál ta tá sok össze sen

Ki egé szí tõ ön se gé lye zõ
szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– gyer mek szü le té sé hez
kap cso ló dó el lá tá sok

– mun ka nél kü li sé gi el lá tá sok

– tûz- és ele mi ká rok hoz
kap cso ló dó se gé lyek

– be teg ség hez, egész sé gi
ál la pot hoz kap cso ló dó se gé lyek

– vak sze mé lyek ré szé re
vá sá rolt spe ci á lis köny vek
vé tel árá nak tá mo ga tá sa

– meg vál to zott egész sé gi
ál la po tú sze mé lyek élet vi te lét
meg könnyí tõ spe ci á lis esz kö zök
vé tel árá nak, va la mint
la kó kör nye ze tük
szük ség le te ik hez iga zo dó
át ala kí tá sa költ sé ge i nek
tá mo ga tá sa

– vak ve ze tõ ku tyá val
össze füg gés ben fel me rült
költ sé gek tá mo ga tá sa

– gyógy szer vé tel árá nak
tá mo ga tá sa

2
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Sor-
szám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Eseti jellegû Rendszeres (járulékjellegû)

ÖsszesenEgyéni számláról
finanszírozott

Közösségi szolgáltatás
Egyéni számláról

finanszírozott
Közösségi szolgáltatás

Szolgálta-
tási kiadás

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Csatlako-
zott tagok

száma 
(fõ)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

Szolgál-
tatás

esetszám
(db)

Csatlako-
zott tagok

száma 
(fõ)

Szolgál-
tatási kiadás 

(E Ft)

a b c d e f g h i j k

– gyó gyá sza ti se géd esz köz
vé tel árá nak tá mo ga tá sa

– hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se
ha lál ese tén

– vi zit díj

– kór há zi ápo lá si díj

Élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ
pénz tá ri szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ
gyógy ha tá sú ter mé kek
vé tel árá nak tá mo ga tá sa

– gyógy te ák vé tel árá nak
tá mo ga tá sa

– fog- és száj ápo lók árá nak
tá mo ga tá sa

”
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22. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

.... év .... negyedév

Sor-
szám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Szolgáltatási kiadás
(E Ft)

Szolgáltatás
esetszáma (db)

a b

Egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok össze sen

Ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ke re té ben igény be ve he tõ egész ség ügyi
szol gál ta tá sok ki egé szí té se, he lyet te sí té se

– ott ho ni gon do zás tá mo ga tá sa

– gyógy te rá pi ás ke ze lé sek és gyógy te rá pi ás in té zet egész ség ügyi
szol gál ta tá sa

– köz für dõ ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés

– vak sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek vé tel árá nak
tá mo ga tá sa

– meg vál to zott egész sé gi ál la po tú sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ
spe ci á lis esz kö zök vé tel árá nak, va la mint la kó kör nye ze tük
szük ség le te ik hez iga zo dó át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa

– vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült költ sé gek tá mo ga tá sa

– szen ve dély be teg ség rõl való le szok ta tás ra irá nyu ló ke ze lé sek

– egész ség pénzt ár egész ség ügyi célú ön se gé lye zõ fel ada tá nak el lá tá sa
kö ré ben nyúj tott szol gál ta tás

 eb bõl:
 = gyógy szer vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be 
    tar to zó tá mo ga tá sa

  = gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ 
    szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa

  = ki e sõ jö ve de lem tel jes vagy rész le ges pót lá sa be teg ség  miatti 
    ke re sõ kép te len ség ese tén

  = hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén

  = vi zit díj

  = kór há zi ápo lá si díj

– gyógy üdü lés, egész ség ügyi üdü lés

Élet mód ja ví tó egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tá sok

– rek re á ci ós üdü lés

– sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa

– sport esz kö zök vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa

– élet mód ja ví tást elõ se gí tõ kú rák

– gyógy szer vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si
kör be tar to zó tá mo ga tá sa

– gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ
szol gál ta tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa

”
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A Kormány
359/2006. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
valamint a kincstári elszámolások beszámolási

és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány 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.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b), f) és h) pont ja i ban, va la -
mint a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Tv.) 178.  §-ának (1) be kez dé se a) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

Az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tás 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
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Áhsz.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„b) a he lyi ön kor mány zat ra, a te le pü lé si és a te rü le ti ki -

sebb sé gi ön kor mány zat ra, va la mint azok költ ség ve té si
szer ve i re (ide ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lást, il let ve
költ ség ve té si szer vét is),”

(2) Az Áhsz. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„e) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ra, az or szá gos 

ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek re,”

2.  §

Az Áhsz. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § Az ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek be szá mo ló ké -

szí té sé re, könyv ve ze té sé re a Tv. kö vet ke zõ ren del ke zé se it
kell al kal maz ni:

1–2.  §; 3.  § (1), (4) 1–4. pon tok, 7–9. pon tok, (6), (8)
12–13., 20. pon tok, (11); 5.  §; 7.  §; 14.  § (8)–(9); 15.  §
(3)–(4), (6); 16.  § (3); 23.  § (4)–(5); 24.  § (1); 25.  § (4)–(7),
(9)–(10); 26.  § (2)–(3), (6)–(8); 27.  § (8); 28.  § (2)–(3);
29.  § (2); 30.  § (1); 42.  § (2)–(3); 46.  § (1)–(3); 47.  §

(1)–(2), (4)–(8); 48.  § (1)–(6), (7) a) és c) pont ja; 49.  §
(4)–(7); 50.  § (1)–(2), (4)–(5); 51.  §; 53.  § (1) b)–d) pont,
(3); 54.  § (1)–(6), (8)–(9); 56.  §; 58.  § (6), (9); 60.  § (1),
(4)–(5); 61.  § (1); 62.  §; 64.  § (1)–(3); 65.  § (1), (4); 66.  §
(1)–(2); 68.  § (2), (4); 69.  § (1); 88.  § (8)–(9); 93.  § (4);
94.  § (1)–(2); 150.  §; 151.  § (3)–(11); 152.  §; 157.  § (1),
(3); 159.  §; 160.  § (1); 161.  § (2)–(3), (5); 161/A.  § (2);
164.  § (1); 165.  § (1)–(2), (4); 166.  § (1)–(4), (6); 167.  §;
168–169.  §; 170.  § (1)–(2); 171–173.  §; 177.  § (2), (9);
178.  § (1) a), (2).”

3.  §

Az Áhsz. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei a Tv. kö vet ke zõ ren -
del ke zé se it e ren de let ben sza bá lyo zott el té ré sek kel al kal -
maz zák:

3.  § (3), (4) 10. pont, (8) 14–18. pon tok; 14.  § (3)–(5),
(10); 15.  § (1)–(2), (5), (7)–(9); 16.  § (1), (4)–(5); 23.  §
(1)–(3); 24.  § (2); 25.  § (1)–(3); 26.  § (1), (9); 27.  § (1), (4),
(6)–(7); 28.  § (1); 29.  § (1), (6), (8); 30.  § (3), (5); 31.  §;
39.  § (1) a); 42.  § (1), (5); 46.  § (4); 47.  § (3), (9); 48.  § (7)
b) pont; 49.  § (3); 50.  § (3); 52.  § (5)–(7); 53.  § (1) a) pont,
(2), (6); 54.  § (7); 55.  §; 57.  §; 58.  § (1)–(5), (7)–(8); 59.  §;
60.  § (2)–(3), (9); 63.  §; 65.  § (2), (5)–(7); 66.  § (3); 67.  §
(1); 68.  § (5)–(6); 75.  § (6); 88.  § (1)–(5); 89.  § (5); 90.  §
(3); 92.  §; 93.  § (3); 94.  § (3); 151.  § (1); 155.  § (1), (7);
156.  §; 157.  § (2); 158.  §; 161.  § (1), (4); 161/A.  § (1);
164.  § (2); 165.  § (3).”

4.  §

Az Áhsz. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei a Tv. kö vet ke zõ ren -
del ke zé se it – a gaz dál ko dá suk sa já tos sá ga i ra te kin tet -
tel – nem al kal maz zák:

2/A.  §; 3.  § (2), (4) 5–6. pon tok, (5), (7), (8) 1–11. pon -
tok, 19. pont, (9)–(10); 4.  §; 6.  §; 8–13.  §; 14.  § (1)–(2),
(6)–(7); 16.  § (2), (6); 17–22.  §; 25.  § (8); 26.  § (4)–(5);
27.  § (2)–(3), (5); 28.  § (4); 29.  § (3)–(5), (7), (9); 30.  § (2),
(4), (6); 32–38.  §; 39.  § (1) b), (2)–(5); 40–41.  §; 42.  § (4),
(6)–(8); 43–45.  §; 49.  § (1)–(2); 50.  § (6)–(8); 52.  §
(1)–(4); 53.  § (1) e) pont, (4)–(5); 59/A–59/F.  §; 60.  §
(6)–(8); 61.  § (2); 64.  § (4)–(5); 65.  § (3), (8)–(9); 67.  § (2); 
68.  § (1), (3); 69.  § (2)–(3); 70–74.  §; 75.  § (1)–(5), (7);
76–87.  §; 88.  § (6)–(7); 89.  § (1)–(4); 89/A.  §; 90.  §
(1)–(2), (4)–(9); 91.  §; 93.  § (1)–(2), (5)–(6); 94/A–149.  §;
151.  § (2); 153–154.  §; 154/A.  §; 154/B.  §; 155.  § (2)–(6),
(8)–(10); 157.  § (4); 160.  § (2)–(5); 162–163.  §; 163/A.  §;
164.  § (3); 166.  § (5); 170.  § (3); 174–176.  §; 177.  § (1),
(3)–(8), (10)–(14); 178.  § (1) b)–f), (3)–(4).”
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5.  §

(1) Az Áhsz. 7.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A he lyi ön kor mány zat össze vont költ ség ve té si be -
szá mo ló ja a (fõ)pol gár mes te ri hi va tal (me gyei ön kor -
mány za ti hi va tal, kör jegy zõ ség, tár sult kép vi se lõ-tes tü let
hi va ta la), a te le pü lé si és a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány -
zat(ok), va la mint az ön kor mány zat fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek – be le ért ve a tár su lá so kat is – be szá -
mo ló it tar tal maz za.

(7) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás össze vont költ ség ve -
té si be szá mo ló ja a tár su lá si ta nács költ ség ve té si szerv ként
lét re ho zott el kü lö nült mun ka szer ve ze te (a továb biak ban:
mun ka szer ve zet) és a több cé lú kis tér sé gi tár su lás fel ügye -
le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek be szá mo ló it tar tal -
maz za.”

(2) Az Áhsz. 7.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (9)–(12) be kez dés szá -
mo zá sa (11)–(14) be kez dés re vál to zik:

„(9) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat össze vont
költ ség ve té si be szá mo ló ja a hi va ta lá nak és az ön kor mány -
zat fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer ve i nek a be -
szá mo ló it tar tal maz za.

(10) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nekt.) 21.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok a zár szám adá suk hoz az or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány zat és az in téz mé nyei ada ta it
össze von tan tar tal ma zó, a 11.  § (4) be kez dé se sze rin ti egy -
sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót is kö te le sek ké -
szí te ni.”

6.  §

Az Áhsz. 8.  §-a a kö vet ke zõ (19) be kez dés sel egé szül
ki:

„(19) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Feot.) sze rin ti ál la mi fel sõ ok ta tá si
in téz mény ön költ ség szá mí tás rend jé re vo nat ko zó bel sõ
sza bály za tá nak ren del kez nie kell az ál la mi lag tá mo ga tott
kép zés, a költ ség té rí té ses kép zés, a gyó gyí tó-meg elõ zõ el -
lá tás, il let ve az egyéb te vé keny sé gek költ sé ge i nek az el kü -
lö ní té sé rõl.”

7.  §

(1) Az Áhsz. 10.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A he lyi ön kor mány za tok nak (ide ért ve a te le pü lé si
és a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za to kat is) az ön kor -
mány za ti hi va tal [(fõ)pol gár mes te ri hi va tal (me gyei ön -
kor mány za ti hi va tal, kör jegy zõ ség, tár sult kép vi se lõ-tes -
tü let hi va ta la)] és az ön kor mány za tok (ide ért ve a te le pü lé -

si és a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok) fel ügye le te alá
tar to zó költ ség ve té si szer vek (tár su lá sok) éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni a Ma -
gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz (a továb -
biak ban: a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság).

(6) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás és a fel ügye le te alá
tar to zó költ ség ve té si szer vek fe lül vizs gált éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni a te rü -
le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság hoz.”

(2) Az Áhsz. 10.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (8)–(12) be kez dés szá mo -
zá sa (9)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(8) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok a zár -
szám adá suk hoz az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat és
in téz mé nyei ada ta it össze von tan tar tal ma zó, a hi va tal ve -
ze tõ je ál tal el ké szí tett egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be -
szá mo lót kö te le sek a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt a
tárgy évet kö ve tõ év má jus 15-éig a köz gyû lés elé ter jesz te -
ni. A köz gyû lés ál tal el fo ga dott egy sze rû sí tett éves költ -
ség ve té si be szá mo lót a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig
kell köz zé ten ni és egy ide jû leg az Ál la mi Szám ve võ szék -
nek a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt meg kül de ni.”

8.  §

Az Áhsz. 11.  §-ának (4) be kez dé se fel ve ze tõ mon da tá -
nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Ötv. 92/A.  §-a sze rin ti he lyi ön kor mány za tok
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ja a kö vet ke -
zõ ket tar tal maz za:”

9.  §

Az Áhsz. 13.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (5)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat éves és fél éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját az ön kor mány zat el nö ke és a be szá -
mo ló el ké szí té sé ért ki je lölt fe le lõs sze mély kö te les alá -
írni.”

10.  §

(1) Az Áhsz. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A kö ve te lé sek kö zött kell ki mu tat ni]
„b) az adó sok kal szem be ni kö ve te lé se ket, me lyek az ál -

lam ház tar tá si szer ve ze tek alap te vé keny sé ge ke re té ben a
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott és az ál lam ház tar -
tás szer ve ze te ál tal elõ írt, még be nem folyt össze gek (ide -

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13941



ért ve a té rí té si dí jak, a he lyi adók, az il le té kek, a já ru lé kok
meg nem fi ze té sé bõl szár ma zó hát ra lé kot is);”

(2) Az Áhsz. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja a kö vet -
ke zõ dh) al pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
dh)–dk) al pon tok szá mo zá sa di)–dl) al pont ra vál to zik:

[(1) A kö ve te lé sek kö zött kell ki mu tat ni
d) az elõ zõ ek ben nem ne ve sí tett egyéb kö ve te lé se ket,

így a]
„dh) a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö ve -

te lé se ket,”

(3) Az Áhsz. 22.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak – a
(2) be kez dés sze rint át szá mo zott – dj) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A kö ve te lé sek kö zött kell ki mu tat ni
d) az elõ zõ ek ben nem ne ve sí tett egyéb kö ve te lé se ket,

így a]
„dj) a sza bály ta lan ki fi ze tés  miatti kö ve te lé se ket (ide -

ért ve a jog alap nél kül fel vett tá mo ga tá sok, el lá tá sok  miatti
kö ve te lé se ket is),”

11.  §

Az Áhsz. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Sa ját tõ ke ként kell ki mu tat ni a ke zelt kincs tá ri va -
gyon, a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i hoz tar to zó
va gyon, a he lyi ön kor mány zat, a te le pü lé si és a te rü le ti ki -
sebb sé gi ön kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás tu -
laj do nát ké pe zõ va gyon esz kö ze i nek a for rá sát, amely ko -
ráb bi költ ség ve té si vagy egyéb fel hal mo zás ból, jut ta tás ból 
kép zõ dött, il let ve fo lya ma tos tõ ke vál to zás ból ered. A sa ját 
tõke ré sze ként kell ki mu tat ni a 32.  § (7) be kez dé se sze rin ti
pi a ci ér té ke lés bõl szár ma zó ér ték he lyes bí tés sel azo nos
össze gû ér té ke lé si tar ta lé kot is.”

12.  §

Az Áhsz. 26.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja a kö vet ke -
zõ dg) al pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi dg)–dq)
al pon tok szá mo zá sa dh)–dr) al pont ra vál to zik:

[(5) A rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek kö zött kell ki mu tat -
ni:

d) az elõ zõ ek ben nem ne ve sí tett egyéb rö vid le já ra tú
kö te le zett sé ge ket:]

„dg) a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö te le -
zett sé ge ket,”

13.  §

Az Áhsz. 30.  §-ának (7) és (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Nem szá mol ha tó el terv sze rin ti ér ték csök ke nés a
föld te rü let, a te lek (a bá nya mû ve lés re, ve szé lyes hul la dék
tá ro lá sá ra igény be vett föld te rü let, te lek ki vé te lé vel), az
erdõ, a kép zõ mû vé sze ti al ko tás, a ré gé sze ti le let, az ál la mi
kész le tek, tar ta lé kok be ke rü lé si (be szer zé si) ér té ke után és 
az üzem be nem he lye zett be ru há zá sok nál, va la mint a már
tel je sen (0-ig) le írt im ma te ri á lis ja vak nál, tár gyi esz kö zök -
nél.

(8) Nem sza bad terv sze rin ti ér ték csök ke nést el szá mol -
ni az olyan esz köz nél (töb bek kö zött az olyan kép- és
hang ar chí vum nál, mû em lé ki vé dett sé gû épü let nél, egyéb
gyûj te mény nél), amely ér té ké bõl a hasz ná lat so rán sem
ve szít, il let ve amely nek ér té ke – kü lön le ges hely ze té bõl,
egye di mi vol tá ból adó dó an – év rõl évre nõ.”

14.  §

Az Áhsz. 32.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ két mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A té rí tés men te sen (a vissza adá si kö te le zett ség nél kül)
át vett esz köz be ke rü lé si (be szer zé si) ér té ke az esz köz nek
az ál lo mány ba vé tel idõ pont já ban is mert pi a ci, for gal mi
ér té ke.”

15.  §

Az Áhsz. 33.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let nek, a de vi -
za szám lán lévõ de vi zá nak, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re
 szóló kö ve te lés nek, be fek te tett pénz ügyi esz köz nek, ér ték -
pa pír nak, il let ve kö te le zett ség nek a költ ség ve té si év mér -
leg for du ló nap já ra vo nat ko zó (1) be kez dés sze rin ti ér té ke -
lé se elõt ti könyv sze rin ti ér té ke és az ér té ke lés ko ri fo rint ér -
té ke kö zöt ti kü lön bö ze tet, amennyi ben az össze von tan je -
len tõs össze gû:]

„a) a va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let és a de vi za -
szám lán lévõ de vi za ár fo lyam vesz te sé gét az egyéb fo lyó
ki adá sok kö zött, az ár fo lyam nye re sé gét az in téz mé nyi mû -
kö dé si be vé te lek kö zött kell el szá mol ni,”

16.  §

(1) Az Áhsz. 38.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(6) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló pénz for gal mi je -
len té se év vé gén ki egé szül kö vet ke zõ tá jé koz ta tó ada tok -
kal:]

„c) a mun kál ta tó ál tal le vont és az adó ha tó ság nak át -
utalt, mun ka vál la lót ter he lõ ter mé szet be ni és pénz be li
egész ség biz to sí tá si já ru lék, va la mint nyug díj biz to sí tá si já -
ru lék össze ge,”

13942 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



(2) Az Áhsz. 38.  §-a (6) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(6) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló pénz for gal mi je -
len té se év vé gén ki egé szül kö vet ke zõ tá jé koz ta tó ada tok -
kal:]

„g) élet biz to sí tás és va gyon biz to sí tás cí men ki adás ként
el szá molt összeg, va la mint a biz to sí tá si kár té rí tés be vé te -
le ként el szá molt összeg,”

(3) Az Áhsz. 38.  §-a (6) be kez dé sé nek l) és m) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(6) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló pénz for gal mi je -
len té se év vé gén ki egé szül kö vet ke zõ tá jé koz ta tó ada tok -
kal:]

„l) a do lo gi ki adá sok ból az ál ta lá nos for gal mi adó min -
den ko ri kul csai sze rin ti adó alap össze ge,

m) a va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let és a de vi za -
szám lán lévõ de vi za mér legfor du ló na pi ér té ke lé se kor – az
egyéb fo lyó ki adá sok kö zött – el szá molt ár fo lyam vesz te -
sé ge, il let ve – az in téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek kö -
zött – el szá molt ár fo lyam nye re sé ge,”

(4) Az Áhsz. 38.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
q) pont tal egé szül ki:

[(6) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló pénz for gal mi je -
len té se év vé gén ki egé szül kö vet ke zõ tá jé koz ta tó ada tok -
kal:]

„q) az ál lam ház tar tá son be lü li te rí tés men tes esz köz át -
adá sok/át vé te lek el szá molt ér té ke.”

17.  §

(1) Az Áhsz. 40.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék -
le té nek szám sze rû ki mu ta tá sai:]

„e) Az ön kor mány za ti al rend szer sa já tos gaz dál ko dá sá -
hoz kap cso ló dó el szá mo lá sok:

– a nor ma tív, a nor ma tív kö tött fel hasz ná lá sú ál la mi
hoz zá já ru lás és a mu ta tó szá mok, fel adat mu ta tók ál lo má -
nyá nak ala ku lá sa,

– a cél- és cím zett tá mo ga tás el szá mo lá sa,
– a köz pon to sí tott elõ irány za tok és egyéb kö tött fel -

hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa,
– a jö ve de lem kü lönb ség mér sé ke lés sel kap cso la tos el -

szá mo lás,
– az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi 

ön kor mány za tok tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sa,
– az elõ zõ évi kö te le zett ség vál la lás sal ter helt nor ma tív, 

kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok, il let ve köz pon to sí tott
elõ irány za tok elõ irány zat-ma rad vá nyá nak el szá mo lá sa.”

(2) Az Áhsz. 40.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék -
le té nek szám sze rû ki mu ta tá sai:]

„m) A he lyi (a te le pü lé si és a te rü le ti ki sebb sé gi) ön kor -
mány zat, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás adós ság -
ál lo má nyá nak éven kén ti ala ku lá sa.”

(3) Az Áhsz. 40.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
o) pont tal egé szül ki:

[(2) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék -
le té nek szám sze rû ki mu ta tá sai:]

„o) A be ru há zá sok hoz igény be vett köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás el szá mo lá sa.”

(4) Az Áhsz. 40.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Szö ve ges ér té ke lést kell ké szí te ni a kü lön kor -
mány ren de le tek alap ján össze ál lí tott adat szol gál ta tás ban
be mu ta tott Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok [az Elõ -
csat la ko zá si Ala pok (PHARE, Át me ne ti Tá mo ga tás,
SAPARD), a struk tu rá lis ala pok ból, a Ko hé zi ós Alap ból
meg va ló su ló Nem ze ti Fej lesz té si Ter vek, a Kö zös sé gi
kez de mé nye zé sek (INTERREG, EQUAL), a Schen ge ni
Alap, a TEN-T tá mo ga tás, az EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si
Me cha niz mus, az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té -
si Alap ból (EMVA), az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból (EMGA), va la mint az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból
(EHA) nyúj tott ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tás, a Bel -
sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tás], a vi lág ban ki és
egyéb tá mo ga tá si prog ra mok, se gély prog ra mok ke re té ben
be ér ke zett pénz- és egyéb esz kö zök, to váb bá az azok kal
kap cso lat ban fel hasz nált sa ját költ ség ve té si for rá sok ala -
ku lá sá ról. Az ér té ke lés nek tar tal maz nia kell az elõ irány za -
tok tel je sí té sét be fo lyá so ló té nye zõ ket is.”

(5) Az Áhsz. 40.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) A ki egé szí tõ mel lék let szö ve ges ré szé ben az ál la -
mi fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te les rész le te sen be mu tat ni a 
könyv vi te li mér le gé ben sze rep lõ va gyo ná ból a Feot. sze -
rin ti ren del ke zé sé re bo csá tott va gyont, il let ve en nek ala -
ku lá sát, va la mint a Feot. 122.  §-ának (4) be kez dé se sze rin -
ti hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sa i nak éven kén ti nagy -
sá gát.”

18.  §

(1) Az Áhsz. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 40.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti, az ön -
kor mány za ti al rend szer sa já tos gaz dál ko dá sá hoz kap cso -
ló dó el szá mo lá so kat a 8. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

(2) Az Áhsz. 44.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A he lyi (a te le pü lé si és a te rü le ti ki sebb sé gi) ön kor -
mány zat, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás adós ság -
ál lo má nyá nak éven kén ti ala ku lá sát a 22. szá mú mel lék let
sze rint kell be mu tat ni.”
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(3) Az Áhsz. 44.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A be ru há zá sok hoz igény be vett köz pon ti költ ség -
ve té si tá mo ga tás el szá mo lá sát a 25. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.”

19.  §

Az Áhsz. 45/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ké -
szí té sé re kö te le zett he lyi ön kor mány za tok az egy sze rû sí -
tett éves költ ség ve té si be szá mo ló nak – be le ért ve kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a
zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tést is – az Ál la mi Szám ve võ szék hez
tör té nõ meg kül dé sé vel tesz nek ele get a le tét be he lye zé si
kö te le zett sé gük nek.”

20.  §

Az Áhsz. 45/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ké -
szí té sé re kö te le zett he lyi ön kor mány za tok – kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén – a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy
a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get -
len könyv vizs gá lói je len tést is kö te le sek köz zé ten ni.”

21.  §

Az Áhsz. 46/B.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben az ál lam ház tar tás szer ve ze té nek fel -
ügye le ti szer ve [he lyi (te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi) ön -
kor mány zat ese té ben an nak kép vi se lõ-tes tü le te] az elõ ter -
jesz tett éves költ ség ve té si be szá mo ló, egy sze rû sí tett éves
költ ség ve té si be szá mo ló, kon szo li dált éves költ ség ve té si
be szá mo ló ada ta i nak mó do sí tá sát kez de mé nye zi, vagy
olyan in for má ció ju tott a könyv vizs gá ló tu do má sá ra,
amely mel lett a füg get len könyv vizs gá lói je len tés ben
adott könyv vizs gá lói zá ra dék már nem tük rö zi a va lós
hely ze tet, a könyv vizs gá ló nak a le tét be he lye zés re, a köz -
zé té tel re ke rü lõ éves költ ség ve té si be szá mo ló hoz, egy sze -
rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló hoz, kon szo li dált
éves költ ség ve té si be szá mo ló hoz a va ló ság nak meg fele -
lõen kell a füg get len könyv vizs gá lói je len tést és az en nek
ré szét ké pe zõ könyv vizs gá lói zá ra dé kot – még a le tét be
he lye zést, a köz zé té telt meg elõ zõ en – újra el ké szí te nie.”

22.  §

Az Áhsz. 47.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a szám vi te li
nyil ván tar tá sát kö te les oly mó don rész le tez ni, hogy ab ban
a Feot. sze rin ti ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon ra vo nat -
ko zó ada tok el kü lö ní tet ten ren del ke zés re áll ja nak.”

23.  §

(1) Az Áhsz. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az Áhsz. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az Áhsz. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az Áhsz. 9. szá mú „Szám la ke ret tü kör” mel lék le te
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az Áhsz. 17. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

(6) Az Áhsz. 18. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

(7) Az Áhsz. e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rin ti
25. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

II. Fejezet

A kincstári elszámolások beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

24.  §

A kincs tá ri el szá mo lá sok 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 240/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kszr.)
15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A köz pon ti adók ból, il let ve az adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zá sok ból ere dõ – az adó-, az adó jel le gû, az
il le ték, a vám-, a vám jel le gû – kö ve te lé sek (a továb biak -
ban együtt: az egy sze rû sí tett ér té ke lé si el já rás alá vont
adó kö ve te lé sek) ese té ben az ér ték vesz tés össze ge az adó -
sok együt tes mi nõ sí té se alap ján egy sze rû sí tett ér té ke lé si
el já rás sal (azok cso por tos ér té ke lé sé vel) is meghatároz -
ható.”

25.  §

(1) A Kszr. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
8. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Kszr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
9. szá mú mel lék le te lép.
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III. Fejezet

Záró rendelkezések

26.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke -
zé se it – a (3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – elõ ször a
2007. év rõl ké szí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ra kell
al kal maz ni.

(2) E ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se, 5.  §-ának (2) be -
kez dé se, 7.  §-ának (2) be kez dé se, 9.  §-a, 27.  §-ának (5) be -
kez dé se és a 4. szá mú mel lék le te (2) be kez dé sé nek
b) pont ja 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 15–16.  §-át, 17.  §-ának (1) be kez dé sét,
18.  §-ának (1) be kez dé sét, 27.  §-ának (4) be kez dé sét és a
3. szá mú mel lék le té ben fog lal ta kat a 2006. év rõl össze ál lí -
tott éves költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se kor is al kal -
maz ni kell.

27.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
30.  §-ának (11) be kez dé se, az Áhsz. 40.  §-ának (12) be -
kez dé se, az Áhsz. 44.  §-ának (8) be kez dé sé ben „a 2005.
évi költ ség ve té si be szá mo ló ban a 23. szá mú mel lék let, az
azt kö ve tõ évek ben” szö veg rész, az Áhsz. 2. szá mú mel -
lék le té nek 24. sora és az Áhsz. 23. szá mú mel lék le te ha tá -
lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Ál lam ház tar tá si Hi va tal 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 253/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 296/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let, az egyes pénz ügyi tár gyú kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 141/2001. (VIII. 8.)
Korm. ren de let 30–37.  §-a, 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 85.  §-ának b) pont ja és 105.  §-ának
b) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
7.  §-ának (8) be kez dé sé ben, az Áhsz. 10.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben a „92/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ön kor mány za tok” szö veg rész he lyé be a „92/A.  §-a
sze rin ti he lyi ön kor mány za tok” szö veg rész, az Áhsz.
7.  §-ának – e ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé se sze rint át -
szá mo zott – (12) be kez dé sé ben az „(össze vo nás, be ol vasz -
tás, egye sü lés)” szö veg rész he lyé be az „(ide ért ve az össze -
vo nást, a be ol vasz tást, az egye sü lést is)” szö veg rész, az
Áhsz. 8.  §-ának (13) be kez dé sé ben „A fel ügye le ti szerv
egyet ér té sé vel az” szö veg rész he lyé be „Az” szö veg rész,

az Áhsz. 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Et ni kai
és Ki sebb sé gi Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal hoz” szö veg rész, az Áhsz. 13/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „[jog utód lás sal fe je ze ten (ön kor mány -
za ton) be lü li, vagy fe je ze tek (ön kor mány za tok) kö zöt ti
össze vo nás, be ol vasz tás, egye sü lés]” szö veg rész he lyé be
az „[ide ért ve a jog utód lás sal fe je ze ten (ön kor mány za -
ton) be lü li, vagy fe je ze tek (ön kor mány za tok) kö zöt ti
össze vo nást, be ol vasz tást, egye sü lést is]” szö veg rész, az
Áhsz. 18.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „EMOGA Ga ran cia
Rész le ge” szö veg rész he lyé be az „EMGA” szö veg rész, az
Áhsz. 34.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „(he lyi ki sebb sé gi”
szö veg rész he lyé be a „(te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi”
szö veg rész, az Áhsz. 34.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „gép -
jár mû adó- és il le ték hát ra lé kot” szö veg rész he lyé be a
„gép jár mû adó-hát ra lé kot és ál lam igaz ga tá si el já rá si il le -
ték hát ra lé kot” szö veg rész, az Áhsz. 44/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „Áht. 116.  §-ának (8) be kez dé sé ben” szö -
veg rész he lyé be az „Áht. 116.  §-a (2) be kez dé se 2. pont ja
c) al pont já ban” szö veg rész, az Áhsz. 45/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „he lyi ki sebb sé gi” szö veg rész he lyé be a „te -
le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi” szö veg rész, az Áhsz.
45/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kö zös” szö veg rész he -
lyé be a „tár sult” szö veg rész, az Áhsz. 45/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „(tár su lá sok, kör jegy zõ sé gek)” szö veg rész
he lyé be a „(tár su lá sok)” szö veg rész, az Áhsz.
45/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Et ni kai és Ki -
sebb sé gi Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal hoz” szö veg rész, az Áhsz. 46/B.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „92/A.  §-ának (1)–(2) be kez dés” szö -
veg rész he lyé be a „92/A.  §-a” szö veg rész, az Áhsz. 51.  §-a 
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „12. nap já ig” szö veg rész
he lyé be a „15. nap já ig” szö veg rész, az Áhsz. 8. szá mú
mel lék let J) pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek 2. osz lo pá ban
az „ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány -
zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás” szö veg rész, a Kszr.
1. szá mú mel lék let 6.3.2. pont já ban és 7.3.2. pont já ban az
„EMOGA Ga ran cia Rész le gé tõl” szö veg rész he lyé be az
„EM GA-tól” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
10.  §-ának (4) be kez dé sé ben, az Áhsz. 45/A.  §-ának (4) és
(6) be kez dés ben az „Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal -
hoz” szö veg rész he lyé be az „Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um hoz” szö veg rész, az Áhsz. 4. szá mú
mel lék le té nek a „3. – ka mat be vé te le” sora he lyé be a
„3. – ka mat be vé te le, re a li zált ár fo lyam nye re sé ge” sor, az
Áhsz. 4. szá mú mel lék le té nek a „7. – fel hal mo zá si és fo lyó 
tá mo ga tá sai, vissza té rü lé sei” sora he lyé be a „7. – fel hal -
mo zá si és fo lyó pénz esz köz át vé te lei, vissza té rü lé sei” sor,
az Áhsz. 8. szá mú mel lék le té nek „A nor ma tív hoz zá já ru lá -
sok és tá mo ga tá sok, a cél- és cím zett tá mo ga tás, a köz pon -
to sí tott elõ irány za tok el szá mo lá sa és a mu ta tó szá mok, fel -
adat mu ta tók ál lo má nyá nak ala ku lá sa” címe he lyé be „Az
ön kor mány za ti al rend szer sa já tos gaz dál ko dá sá hoz kap -
cso ló dó el szá mo lá sok” cím, az Áhsz. 8. szá mú mel lék let
A/1) pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek 2. és 3. osz lo pá ban az
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„ön kor mány za to kat” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány -
za to kat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat” szö veg rész, a
6. és 7. osz lo pá ban az „ön kor mány za tok” szö veg rész he -
lyé be az „ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok” szö veg rész, a 8. és 9. osz lo pá ban az „ön kor mány za ti
kö rön kí vül re” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány za ti kö -
rön kí vül re, több cé lú kis tér sé gi tár su lá son kí vül re” szö -
veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék let D) pont ja sze rin ti
táb la fej lé cé nek 4. és 5. osz lo pá ban az „ön kor mány zat”
szö veg rész he lyé be az „ön kor mány zat, a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás” szö veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék let E/1)
pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek a 2. és 3. osz lo pá ban az
„ön kor mány za to kat” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány -
za to kat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat” szö veg rész, a
6. és 7. osz lo pá ban az „ön kor mány za tok kö zöt ti” szö veg -
rész he lyé be az „ön kor mány za tok kö zöt ti, több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sok kö zöt ti” szö veg rész, a 8. és 9. osz lo pá ban
az „ön kor mány za ti kö rön kí vül re” szö veg rész he lyé be az
„ön kor mány za ti kö rön kí vül re, több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
son kí vül re” szö veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék let E/2)
pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek 14. és 15. osz lo pá ban az
„ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány zat, a
több cé lú kis tér sé gi tár su lás” szö veg rész, az Áhsz. 8. szá -
mú mel lék let K) pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek 3. osz lo pá -
ban az „ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be az „ön kor -
mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás” szö veg rész lép,
va la mint az Áhsz. 3. szá mú mel lék le te a „17. Az ál la mi fel -
sõ ok ta tá si in téz mény nél a 02. sor ból az ér ték pa pír vá sár lás 
ki adá sai, vagy a 05. sor ból az ér ték pa pír ér té ke sí tés be vé -
te lei (±)” sor ral egé szül ki.

(5) Az Áhsz. e ren de let 8.  §-a sze rint mó do sí tott
11.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ön kor mány za tok” szö -
veg rész he lyé be az „ön kor mány za tok és az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok” szö veg rész, az Áhsz. e ren de -
let 11.  §-a sze rint mó do sí tott 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben

a „és a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész he -
lyé be a „te rü le ti és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat”
szö veg rész, az Áhsz. e ren de let 17.  §-ának (2) be kez dé se
sze rint mó do sí tott 40.  §-a (2) be kez dé se m) pont já ban, il -
let ve az Áhsz. e ren de let 18.  §-ának (2) be kez dé se sze rint
mó do sí tott 44.  §-a (7) be kez dé sé ben az „ön kor mány zat”
szö veg rész he lyé be az „ön kor mány zat, az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész, az Áhsz. e ren de let
19.  §-a sze rint mó do sí tott 45/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben
az „ön kor mány za tok” szö veg rész he lyé be az „ön kor mány -
za tok és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok” szö veg -
rész, az Áhsz. e ren de let 20.  §-a sze rint mó do sí tott
45/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ön kor mány za tok” szö -
veg rész he lyé be az „ön kor mány za tok és az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok” szö veg rész, az Áhsz.
46.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Ötv. 92/A.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se sze rint könyv vizs gá lat ra kö te le zett ön -
kor mány zat” szö veg rész he lyé be az „Ötv. 92/A.  §-a sze -
rint könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány zat és az
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész, az Áhsz.
46.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Ötv. 92/A.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se sze rint könyv vizs gá lat ra kö te le zett ön -
kor mány zat nál” szö veg rész he lyé be az „Ötv. 92/A.  §-a
sze rint könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány zat nál 
és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat nál” szö veg rész,
az Áhsz. e ren de let 21.  §-a sze rint mó do sí tott 46/B.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „kép vi se lõ-tes tü le te” szö veg rész he -
lyé be a „kép vi se lõ-tes tü le te, il let ve az or szá gos ki sebb sé gi 
ön kor mány zat ese té ben an nak köz gyû lé se” szö veg rész, az
Áhsz. 22. szá mú mel lék let cí mé ben a „(he lyi ki sebb sé gi)
ön kor mány zat,” szö veg rész he lyé be a „(te le pü lé si és te rü -
le ti ki sebb sé gi) ön kor mány zat, az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 1. szá mú mel lék let „A könyv vi te li mér leg elõ írt ta go lá sa” rész ben:

a) a „B) FORGÓESZKÖZÖK II. Kö ve te lé sek” rész 4. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

   „4. Egyéb kö ve te lé sek

   Eb bõl:

– tar tó san adott köl csö nök bõl a mér leg for du ló na pot kö ve tõ egy éven be lül ese dé kes rész le tek

– egyéb hosszú le já ra tú kö ve te lé sek bõl a mér leg for du ló na pot kö ve tõ egy éven be lül ese dé kes rész le tek

– nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö ve te lé sek

– tá mo ga tá si prog ram elõ le gek

– tá mo ga tá si prog ra mok sza bály ta lan ki fi ze té se  miatti kö ve te lé sek

– ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé sek”

b) az „F) KÖTELEZETTSÉGEK II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek” rész 4. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
     lép:

   „4. Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

   Eb bõl:

– vál tó tar to zá sok

– mun ka vál la lók kal szem be ni kü lön fé le kö te le zett sé gek

– költ ség ve tés sel szem be ni kö te le zett sé gek

– ipar ûzé si adó fel töl tés  miatti kö te le zett sé gek

– he lyi adó túl fi ze tés

– nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö te le zett sé gek

– tá mo ga tá si prog ram elõ le ge  miatti kö te le zett sé gek

– sza bály ta lan ki fi ze té sek  miatti kö te le zett sé gek

– ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö te le zett sé gek

– hosszú le já rat ra ka pott köl csö nök kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– fel hal mo zá si célú köt vény ki bo csá tás ból szár ma zó tar to zá sok kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– mû kö dé si célú köt vény ki bo csá tás ból szár ma zó tar to zá sok kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– be ru há zá si, fej lesz té si hi te lek kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– mû kö dé si célú hosszú le já ra tú hi te lek kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– egyéb hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek kö vet ke zõ évet ter he lõ tör lesz tõ rész le tei

– tárgy évi költ ség ve tést ter he lõ egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

– a tárgy évet kö ve tõ évet ter he lõ egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé ge ket

– egyéb kü lön fé le kö te le zett sé gek”

2. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 2. szá mú mel lék let „A pénz ma rad vány-ki mu ta tás elõ írt ta go lá sa” táb la 23. sora he lyé be kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„23. A 22. sor ból:

– Egész ség biz to sí tá si Alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya

– Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány

– Sza bad pénz ma rad vány”
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3. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 8. szá mú mel lék let G) és  H) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

G) A te le pü lé si ön kor mány za tok ..... évi jö ve de lem kü lönb ség mér sék lés sel való tel jes körû el szá mo lá sa

Fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Elsõ adat köz lés nek
vagy az Áht. 64. §
(5) bek.-e sze rin ti 
év kö zi mó do sí tás

ada tá nak meg fe le lõ en

Tény (..... dec. 31-i
adó erõ-ké pes ség

és nor ma tív
hoz zá já ru lás) ada tok

 sze rint

... dec. 31-i
ál la pot nak meg fe le lõ,

ka ma to zó adó alap
 alap ján

1 2 3 4 5

Lak he lyen ma ra dó SZJA

Ipar ûzé si adó alap (ezer fo rint ban)

Ipar ûzé si adó erõ-ké pes ség

Ki egé szí tés

Be szá mí tás

Ön kor mány zat ál tal fi ze ten dõ összeg

Ön kor mány zat ré szé re fi ze ten dõ összeg

H) Az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lévõ he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sa

Fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Összeg

1 2 3

             ÖNHIKI tá mo ga tás                                           Kód

A költ ség ve té si tör vény ben rög zí tett ka pa ci tás-ki hasz nált sá gi fel té te lek nek meg
nem fe le lés mi at ti vissza fi ze té sek

Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek

Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû ki adá sok

Fel hal mo zá si for rás hi ány
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

Összeg

1 2 3

             ÖNHIKI tá mo ga tás                                           Kód

ÖNHIKI I.+II. üte mû tá mo ga tás szá mí tá sá nál fi gye lem be vett mû kö dé si célú
in téz mé nyi be vé te lek

ÖNHIKI I.+II. üte mû tá mo ga tás szá mí tá sá nál fi gye lem be vett ön kor mány za ti sa já tos
(SZJA nél kü li) be vé te lek

ÖNHIKI I.+II. üte mû tá mo ga tás szá mí tá sá nál fi gye lem be vett mû kö dé si be vé te lek

Tel je sí tett mû kö dé si célú in téz mé nyi be vé te lek

Tel je sí tett ön kor mány za ti sa já tos (SZJA nél kü li) mû kö dé si be vé te lek

Tel je sí tett mû kö dé si be vé te lek

Ipar ûzé si adó erõ-ké pes ség mi at ti kor rek ció

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek el szá mo lá sa mi att vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás

Sa já tos mû kö dé si be vé te lek el szá mo lá sa mi att vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás

ÖNHIKI I.+II. üte mû tá mo ga tás szá mí tá sá nál fi gye lem be vett nor ma tív hoz zá já ru lá sok

Ön kor mány za tok nak tény le ge sen járó nor ma tív hoz zá já ru lá sok

Kö te le zõ fel adat-el lá tá si kör be tar to zó ed dig el nem lá tott új fel adat hoz kap cso ló dó
mu ta tó szám nö ve ke dés hez kap cso ló dó nor ma tív hoz zá já ru lá sok

Fi gye lem be ve he tõ tény le ges nor ma tív hoz zá já ru lá sok

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok el szá mo lá sa mi att vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás

Hi tel kor lát mi at ti kor rek ció

Vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze sen

4. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

(1) Az Áhsz. 9. szá mú mel lék let „Szám la ke ret tü kör” rész a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Meg szû nõ fõ köny vi szám lák:

„31–32. FOGLALT

33. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
331. Pénz tár
332. Va lu ta pénz tár
333. Költ ség ve té si be tét köny vek
334. Elekt ro ni kus pénz esz kö zök
335. Csekk
336–338. Fog lalt
339. Va lu ta ár kü lön bö ze tek

34. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
341. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la
342–344. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la al cí mû szám lái
342. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la pénz el lá tás sal kap cso la tos al cí mû szám lái
343. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la adó be sze dés sel kap cso la tos al cí mû szám lái

3431. He lyi adó-be sze dé si szám lák
3432. Gép jár mû adó be sze dé si szám la
3433. Pót lék be sze dé si szám la
3434. Bír ság be sze dé si szám la
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3435. Egyéb be vé te lek el szá mo lá si szám lá ja
3436. Ta laj ter he lé si díj be sze dé si szám la
3437. Ter mõ föld bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem adó be sze dé si szám la
3438. Lu xus adó be sze dé si szám la

344. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la la kás épí tés és -vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tás al cí mû szám lá ja
345. Rész ben ön ál ló költ ség ve té si szer vek bank szám lái
346. Ki he lye zett költ ség ve té si el szá mo lá si szám la
347. Ön kor mány za ti kis kincs tá ri fi nan szí ro zás el szá mo lá si szám la
348. De vi za be tét-szám la
349. De vi za ár kü lön bö ze tek

35. ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK
352. Elõ irány zat tel je sí té sé nek el szá mo lá sa a kincs tá ri szer ve ze tek kel

3521. Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3523. Köz pon ti be ru há zá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3524. Szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-cél elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la
3525. Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3526. Cél el szá mo lá si fo rint szám lák
3527. Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná -

lá si ke ret szám la
35271. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -

ret szám la
35272. Kör nye zet vé del mi és inf ra struk tú ra-fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -

zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
35273. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -

ret szám la
35274. Re gi o ná lis fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám la
35275. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám la
35276. Köz pon ti tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -

ret szám la
35277. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

352771. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzat-
 felhasználási ke ret szám la

352772. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

3528. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
35281. EMOGA Ga ran cia Rész leg vi dék fej lesz té si tá mo ga tás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz -

ná lá si ke ret szám la
35282. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû

elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
35283. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si

ke ret szám la
35285. Kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

352851. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la

352852. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám la

35286. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok meg elõ le ge zé si szám la
35287. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

3529. Kü lön fé le el kü lö ní tett szám lák
35291. Fe de zet biz to sí tá si szám la
35292. Bank kár tya-fe de ze ti szám la
35293. Köz tar to zás zá rolt fe de ze ti szám la

13950 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



353. Cél tar ta lék szám la
354. Fe je ze tek elõ irány zat tel je sí té sé nek el szá mo lá sa a kincs tá ri szer ve ze tek kel

3541. Fe je ze ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret el osz tá si szám la
3542. Év végi ma rad vány el szá mo lá si szám la
3543. Fe je ze ti be fi ze té si szám la

355. Tár sa da lom biz to sí tá si ala pok el szá mo lá sa a kincs tá ri szer ve ze tek kel
3551. El szá mo lá si szám la
3552. Cél el szá mo lá si szám la
3553. El lá tá si szám la
3555. Tech ni kai szám lák
3556. Meg elõ le ge zé si szám la
3557. Kincs tá ri kár tya fe de ze ti szám la

356. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám lái
3561. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la
3562. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la

35621. EMOGA Ga ran cia Rész leg bel pi a ci in téz ke dés meg elõ le ge zé si szám la
35622. EMOGA Ga ran cia Rész leg ex port tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la
35623. EMOGA Ga ran cia Rész leg in ter ven ci ós ki fi ze té sek meg elõ le ge zé si szám la

3563. Cu kor il le ték meg elõ le ge zé si szám la

36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
361. Sa já tos le bo nyo lí tá si szám lák

3611. Kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gok le bo nyo lí tá si szám lái
36111. Köz pon to sí tott ki fi ze té sek le bo nyo lí tá si szám la
36112. Kü lön fé le fel ada tok le bo nyo lí tá si szám la
36113. Ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj le bo nyo lí tá si szám la
36114. Tá mo ga tá si és el szá mo lá si le bo nyo lí tá si szám la
36115. A nem ál la mi hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja

3612. Kü lön fé le ön kor mány za ti fel ada tok le bo nyo lí tá si szám la
3613–3616. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
3613. Elõ csat la ko zá si Ala pok kal kap cso la tos le bo nyo lí tá si szám la

36131. PHARE pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám la
36132. Át me ne ti Tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36133. SAPARD le bo nyo lí tá si szám la

3614. Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36141. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36142. Kör nye zet vé del mi és inf ra struk tú ra-fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36143. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36144. Re gi o ná lis fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36145. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36146. Köz pon ti tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36147. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la

361471. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
361472. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la

3615. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36151. EMOGA Ga ran cia Rész leg vi dék fej lesz té si tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36152. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás le bo nyo lí tá si

szám la
36153. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36154. Schen ge ni Alap le bo nyo lí tá si szám la
36155. Kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la

361551. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la
361552. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la
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36156. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám la
36157. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36158. Sza bály ta lan ki fi ze té sek vissza té rí té se le bo nyo lí tá si szám la
36159. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi prog ram tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la

3616. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
362. Tár sa da lom biz to sí tá si pénz esz kö zök el osz tá si szám la
363. Il le ték be sze dé si szám la
364. Ide gen be vé te lek el szá mo lá si szám la
365. La kás épí tés és -vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tá sa (csak kincs tá ri kör be tar to zó ál lam ház tar tá si szer ve zet)
366. Ide gen be tét köny vek és kész pénz ben ke zelt ide gen pénz esz köz
367. Let étek, biz to sí té kok

3671. Le té ti szám la
3672. Le té ti be tét könyv
3673. Le té ti kár tya fe de ze ti szám la
3674. Biz to sí ték szám la

368. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok de vi za szám lái
3681. Elõ csat la ko zá si Ala pok de vi za szám lá ja

36811. PHARE pénz for gal mi de vi za szám la
36812. Át me ne ti Tá mo ga tás de vi za szám la
36813. SAPARD de vi za szám la

3682. Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram de vi za szám lái
36821. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram de vi za szám la
36822. Kör nye zet vé del mi és inf ra struk tú ra-fej lesz té si ope ra tív prog ram de vi za szám la
36823. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram de vi za szám la
36824. Re gi o ná lis fej lesz té si ope ra tív prog ram de vi za szám la
36825. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram de vi za szám la
36826. Köz pon ti tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram de vi za szám la
36827. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram de vi za szám la

368271. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram de vi za szám la
368272. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram de vi za szám la

3683. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram de vi za szám la
36831. EMOGA Ga ran cia Rész leg vi dék fej lesz té si tá mo ga tás de vi za szám la
36832. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás de vi za szám la
36833. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás de vi za szám la
36834. Schen ge ni Alap de vi za szám la
36835. Kö zös sé gi kez de mé nye zés de vi za szám la

368351. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés de vi za szám la
368352. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés de vi za szám la

36836. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok de vi za szám la
36837. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram de vi za szám lá ja
36839. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram de vi za szám lái

3684. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram de vi za szám lá ja
369. Kö zös sé gi for rás szám la

3693. EMOGA kö zös sé gi for rás szám la
36931. EMOGA Ga ran cia vi dék fej lesz té si tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám la
36934. EMOGA Ga ran cia kö zös sé gi for rás szám la

3926. Egyéb át fu tó ki adá sok
3983. EMOGA Ga ran cia Rész leg tõl ér ke zõ ag rár tá mo ga tás költ ség ve té si át fu tó ki adá sai

39832. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás át fu tó ki adá sai
39833. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás át fu tó ki adá sai

398331. EMOGA Ga ran cia Rész leg bel pi a ci in téz ke dés át fu tó ki adá sai
398332. EMOGA Ga ran cia Rész leg ex port tá mo ga tás át fu tó ki adá sai
398333. EMOGA Ga ran cia Rész leg in ter ven ci ós ki fi ze té sek át fu tó ki adá sai
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4823. He lyi adók kal kap cso la tos át fu tó be vé te lek
4827. Költ ség ve té si át fu tó il le ték be vé te lek
4881. Sa já tos fel ada tok le bo nyo lí tá sá nak el szá mo lá sa
4882. Tár sa da lom biz to sí tás fi nan szí ro zá sá nak át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
4883. Il le ték be sze dé si be vé te lek át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
4884. Ide gen be vé te lek be sze dé sé nek át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
4885. Fog lalt
4886. Ide gen be tét köny vek és kész pénz ben ke zelt ide gen pénz esz kö zök el szá mo lá sa
4887. Let étek, biz to sí té kok el szá mo lá sa
4889. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok de vi za el szá mo lá sa

661. Csat la ko zás elõt ti tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
662. Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si ki adá sai

6621. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram ki adá sai
6622. Kör nye zet vé del mi és inf ra struk tú ra-fej lesz té si ope ra tív prog ram ki adá sai
6623. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram ki adá sai
6624. Re gi o ná lis fej lesz té si ope ra tív prog ram ki adá sai
6625. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram ki adá sai
6626. Köz pon ti tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram ki adá sai
6627. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa i nak ki adá sai

66271. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá sa i nak ki adá sai
66272. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sa i nak ki adá sai

663. Egyéb Eu ró pai tá mo ga tá si prog ram ki adá sai
6631. EMOGA Ga ran cia Rész leg vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ki adá sai
6632. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tá sa ki adá sai
6633. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás ki adá sai

66331. EMOGA Ga ran cia Rész leg bel pi a ci in téz ke dés ki adá sai
66332. EMOGA Ga ran cia Rész leg ex port tá mo ga tás ki adá sai
66333. EMOGA Ga ran cia Rész leg in ter ven ci ós ki fi ze té sek ki adá sai

6634. Schen ge ni Alap ki adá sai
6635. Kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai

66351. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai
66352. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai

6636. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok ki adá sai
6637. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram ki adá sai

664. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram ki adá sai
0319. Il le té kek kel kap cso la tos füg gõ kö ve te lé sek

06631. EMOGA Ga ran cia Rész leg vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ki adá sai
06632. EMOGA Ga ran cia Rész leg me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás ki adá sai
06633. EMOGA Ga ran cia Rész leg ag rár pi a ci tá mo ga tás ki adá sai

066331. EMOGA Ga ran cia Rész leg bel pi a ci in téz ke dés ki adá sai
066332. EMOGA Ga ran cia Rész leg ex port tá mo ga tás ki adá sai
066333. EMOGA Ga ran cia Rész leg in ter ven ci ós ki fi ze té sek ki adá sai”

Új fõ köny vi szám lák:

     „2874. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö ve te lé sek

31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
311. Pénz tár
312. Va lu ta pénz tár
313. Költ ség ve té si be tét köny vek
314. Elekt ro ni kus pénz esz kö zök
315. Csekk
316–318. Fog lalt
319. Va lu ta ár fo lyam kü lön bö ze tek
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32. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
321. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la
322–324. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la al cí mû szám lái
322. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la pénz el lá tás sal kap cso la tos al cí mû szám lái
323. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la adó be sze dés sel kap cso la tos al cí mû szám lái

3231. He lyi adó-be sze dé si szám lák
3232. Gép jár mû adó be sze dé si szám la
3233. Pót lék be sze dé si szám la
3234. Bír ság be sze dé si szám la
3235. Egyéb be vé te lek el szá mo lá si szám lá ja
3236. Ta laj ter he lé si díj be sze dé si szám la
3237. Ter mõ föld bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem adó be sze dé si szám la
3238. Lu xus adó be sze dé si szám la

324. Költ ség ve té si el szá mo lá si szám la la kás épí tés és -vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tás al cí mû szám lá ja
325. Rész ben ön ál ló költ ség ve té si szer vek bank szám lái
327. Ön kor mány za ti kis kincs tá ri fi nan szí ro zás el szá mo lá si szám la
328. De vi za be tét-szám la
329. De vi za ár fo lyam kü lön bö ze tek

33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK
331. Elõ irány zat tel je sí té sé nek el szá mo lá sa a Kincs tár ral

3311. Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3312. Köz pon ti be ru há zá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3313. Szak mai fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3314. Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3315. Cél el szá mo lá si fo rint szám lák

33151. Bel föl di in téz mé nyi mû kö dés hez kap cso ló dó cél el szá mo lá si szám la
33152. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó cél el szá mo lá si szám la
33153. Ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját be vé tel cél el szá mo lá si szám la

3319. Kü lön fé le el kü lö ní tett szám lák
33191. Fe de zet biz to sí tá si szám la
33192. Bank kár tya-fe de ze ti szám la
33193. Köz tar to zás zá rolt fe de ze ti szám la

332. Cél tar ta lék szám la
333. Fe je ze tek elõ irány zat tel je sí té sé nek el szá mo lá sa a Kincs tár ral

3331. Fe je ze ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret el osz tá si szám la
3332. Év végi ma rad vány-el szá mo lá si szám la
3333. Fe je ze ti be fi ze té si szám la

334. Tár sa da lom biz to sí tá si ala pok el szá mo lá sa a Kincs tár ral
3341. El szá mo lá si szám la
3342. Cél el szá mo lá si szám la
3343. El lá tá si szám la
3344. Tech ni kai szám lák
3345. Meg elõ le ge zé si szám la
3346. Kincs tá ri kár tya fe de ze ti szám la

34. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSAI
342. NFT-1-hez tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá si szám lái

3421–3426. Struk tu rá lis ala pok hoz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá si szám lái
3421. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si keret -

számla
3422. Kör nye zet vé de lem és inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -

ret szám la
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3423. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3424. Re gi o ná lis ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3425. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3426. Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzat-

 felhasználási ke ret szám la
3427. Ko hé zi ós alap tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

34271. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la

34272. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám la

343–344. NFT-2-höz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá si szám lái
343. NFT-2-höz tar to zó köz pon ti tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá si szám lái

3431. Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3432. Köz le ke dés ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3433. Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3434. Tár sa dal mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3435. Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3436. Ál lam re form ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3437. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3439. Vég re haj tás ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

344. NFT-2-höz tar to zó re gi o ná lis tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá si szám lái
3441. Nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3442. Kö zép-du nán tú li ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3443. Dél-du nán tú li ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3444. Észak-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3445. Észak-al föl di ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3446. Dél-al föl di ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3447. Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

345. Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lái
3451. Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap (EMVA) NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga -

tás fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3452. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si

ke ret szám la
3454. Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból (EHA) fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzat-

 felhasználási ke ret szám la
3455. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

346. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3462. Kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la

34621. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la

34622. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3463. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám la
3465. EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la
3466. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám lá ja
3469. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám la
348. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám lái

3481. Elõ csat la ko zá si ala pok kal kap cso la tos meg elõ le ge zé si szám la
3482. NFT-1-hez tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám la
3483–3484. NFT-2-höz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám la
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3483. NFT-2-höz tar to zó köz pon ti tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám lái
3484. NFT-2-höz tar to zó te rü let fej lesz té si re gi o ná lis tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám lái
3485. Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám la

34851. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la
34852. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv meg elõ le ge zé si szám la
34853. EMGA tá mo ga tá sok meg elõ le ge zé si szám la

348531. EMGA me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tá sa meg elõ le ge zé si szám la
348532. EMGA ag rár pi a ci tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la

3485321. EMGA bel pi a ci in téz ke dés meg elõ le ge zé si szám la
3485322. EMGA ex port tá mo ga tás meg elõ le ge zé si szám la

348533. EMGA in ter ven ci ós ki fi ze té sek meg elõ le ge zé si szám la
34854. EHA ál tal fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram meg elõ le ge zé si szám la
34856. Cu kor il le ték meg elõ le ge zé si szám la

3486. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám la

35–36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK

35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
351. Sa já tos le bo nyo lí tá si szám lák

3511. Kincs tár te rü le ti szer ve i nek le bo nyo lí tá si szám lái
35111. Köz pon to sí tott ki fi ze té sek le bo nyo lí tá si szám la
35112. Kü lön fé le fel ada tok le bo nyo lí tá si szám la
35113. Ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj le bo nyo lí tá si szám la
35114. Tá mo ga tá si és el szá mo lá si le bo nyo lí tá si szám la
35115. A nem ál la mi hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja

3512. Kü lön fé le ön kor mány za ti fel ada tok le bo nyo lí tá si szám la
3513. Köz pon ti költ ség ve té si szer vek net tó fi nan szí ro zá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja

352. Tár sa da lom biz to sí tá si pénz esz kö zök el osz tá si szám la
353. Ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték be sze dé si szám la
354. Ide gen be vé te lek el szá mo lá si szám la
355. La kás épí tés és -vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tá sa (csak kincs tá ri kör be tar to zó ál lam ház tar tá si szer ve zet)
356. Ide gen be tét köny vek és kész pénz ben ke zelt ide gen pénz esz köz
357. Let étek, biz to sí té kok

3571. Le té ti szám la
3572. Le té ti be tét könyv
3573. Le té ti kár tya fe de ze ti szám la
3574. Biz to sí ték szám la

359. Egyéb le bo nyo lí tá si szám lák
3591. Nem ze ti ag rár kár-eny hí té si le bo nyo lí tá si szám la

36. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK IDEGEN PÉNZESZKÖZEI
362. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái

3621. Elõ csat la ko zá si ala pok kal kap cso la tos le bo nyo lí tá si szám la
36211. PHARE le bo nyo lí tá si szám la
36212. Át me ne ti Tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36213. SAPARD le bo nyo lí tá si szám la

3622. NFT-1-hez tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36221–36226. Struk tu rá lis ala pok hoz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36221. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36222. Kör nye zet vé de lem és inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36223. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36224. Re gi o ná lis ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36225. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36226. Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36227. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
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362271. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
362272. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la

3623–3624. NFT-2-höz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
3623. NFT-2-höz tar to zó köz pon ti tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái

36231. Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36232. Köz le ke dés ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36233. Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36234. Tár sa dal mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36235. Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36236. Ál lam re form ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám lái
36237. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás ope ra tív prog ra mok le bo nyo lí tá si szám la
36239. Vég re haj tás ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la

3624. NFT-2-höz tar to zó re gi o ná lis tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36241. Nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36242. Kö zép-du nán tú li ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36243. Dél-du nán tú li ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36244. Észak-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36245. Észak-al föl di ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36246. Dél-al föl di ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la
36247. Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la

3625. Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36251. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36252. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv le bo nyo lí tá si szám la
36253. EMGA tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám la

362531. EMGA me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tá sa le bo nyo lí tá si szám la
362532. EMGA ag rár pi a ci tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la

3625321. EMGA bel pi a ci in téz ke dés le bo nyo lí tá si szám la
3625322. EMGA ex port tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la

362533. EMGA in ter ven ci ós ki fi ze té sek le bo nyo lí tá si szám la
36254. EHA ál tal fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám la

3626. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái
36262. Kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la

362621. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la
362622. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés le bo nyo lí tá si szám la

36263. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá si szám la
36264. TEN-T tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám la
36266. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja
36269. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja

3627. Sza bály ta lan ki fi ze té sek vissza té rí té se le bo nyo lí tá si szám la
3628. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la

363–367. Fog lalt
368. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái

3681. Elõ csat la ko zá si ala pok kö zös sé gi for rás szám lái
36811. PHARE kö zös sé gi szám la
36812. Át me ne ti Tá mo ga tás kö zös sé gi szám la
36813. SAPARD kö zös sé gi szám la

3682. NFT-1-hez tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
36821–36826. Struk tu rá lis ala pok hoz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
36821. Gaz da sá gi ver seny ké pes ség ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36822. Kör nye zet vé de lem és inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36823. Hu mán erõ for rás-fej lesz té si ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36824. Re gi o ná lis ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
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36825. Ag rár- és vi dék fej lesz té si ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36826. Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret tech ni kai se gít ség nyúj tá si prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36827. Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá si prog ram kö zös sé gi for rás szám la

368271. Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si tá mo ga tá si prog ram kö zös sé gi for rás szám la
368272. Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé del mi tá mo ga tá si prog ram kö zös sé gi for rás szám la

3683–3684. NVT-2-höz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
3683. NFT-2-höz tar to zó köz pon ti tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái

36831. Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36832. Köz le ke dés ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36833. Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36834. Tár sa dal mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36835. Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36836. Ál lam re form ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36837. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36839. Vég re haj tás ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la

3684. NFT-2-höz tar to zó re gi o ná lis tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
36841. Nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36842. Kö zép-du nán tú li ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36843. Dél-du nán tú li ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36844. Észak-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36845. Észak-al föl di ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36846. Dél-al föl di ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la
36847. Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la

3685. Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
36851. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám la
36852. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv kö zös sé gi for rás szám la
36853. EMGA kö zös sé gi for rás szám la
36854. EHA ál tal fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram kö zös sé gi for rás szám la

3686. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái
36861. Schen ge ni Alap kö zös sé gi for rás szám la
36862. Kö zös sé gi kez de mé nye zé sek kö zös sé gi for rás szám lái

368621. INTERREG kö zös sé gi for rás szám la
368622. EQUAL kö zös sé gi for rás szám la

36863. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok kö zös sé gi for rás szám la
36864. TEN-T tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám lá ja
36865. EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus kö zös sé gi for rás szám lá ja
36866. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak kö zös sé gi for rás szám lá ja

3687. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram kö zös sé gi for rás szám lá ja
3689. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram kö zös sé gi for rás szám lái

37211. Elõ zõ évi, mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át adás elõ irány za ta
37212. Elõ zõ évi, fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át adás elõ irány za ta
37221. Elõ zõ évi, mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át adás elõ irány za tá nak

tel je sí té se
37222. Elõ zõ évi, fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át adás elõ irány za tá nak 

tel je sí té se
3926. Utó lag fi nan szí ro zott nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok át fu tó ki adá sai
3929. Egyéb át fu tó ki adá sok
3983. EM GA-ból ér ke zõ ag rár tá mo ga tás költ ség ve té si át fu tó ki adá sai

39831. EMGA me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás át fu tó ki adá sai
39832. EMGA ag rár pi a ci tá mo ga tás át fu tó ki adá sai

398321. EMGA bel pi a ci in téz ke dés át fu tó ki adá sai
398322. EMGA ex port tá mo ga tás át fu tó ki adá sai

39833. EMGA in ter ven ci ós ki fi ze té sek át fu tó ki adá sai
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4494. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö te le zett sé gek
46311. Elõ zõ évi, mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át vé tel elõ irány za ta
46312. Elõ zõ évi, fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át vé tel elõ irány za ta
46321. Elõ zõ évi, mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át vé tel elõ irány za tá nak

tel je sí té se
46322. Elõ zõ évi, fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány át vé tel elõ irány za tá -

nak tel je sí té se
4811. Költ ség ve té si in téz mé nyi füg gõ be vé te lek
4812. He lyi adó be sze dé si szám lá val kap cso la tos füg gõ be vé te lek
4813. Egyéb adó be sze dé si szám lák kal kap cso la tos füg gõ be vé te lek
4881. Bel föl di fel ada tok le bo nyo lí tá sá nak el szá mo lá sa

48811. Sa já tos fel ada tok le bo nyo lí tá sá nak el szá mo lá sa
488111. Kincs tár te rü le ti szer vei ál tal vég zett le bo nyo lí tá si fel ada tok el szá mo lá sa
488112. Kü lön fé le ön kor mány za ti fel ada tok le bo nyo lí tá sá nak el szá mo lá sa
488113. Köz pon ti költ ség ve té si szer vek net tó fi nan szí ro zá sá nak le bo nyo lí tá sá nak el szá mo -

lá sa
48812. Tár sa da lom biz to sí tás fi nan szí ro zá sá nak át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
48813. Ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték be sze dé si be vé te lek át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
48814. Ide gen be vé te lek be sze dé sé nek át fu tó el szá mo lá sa (ön kor mány za tok)
48815. Fog lalt
48816. Ide gen be tét köny vek és kész pénz ben ke zelt ide gen pénz esz kö zök el szá mo lá sa
48817. Let étek, biz to sí té kok el szá mo lá sa
48819. Egyéb le bo nyo lí tá si fel ada tok el szá mo lá sa

488191. Nem ze ti ag rár kár-eny hí tés el szá mo lá sa
4882. Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok for rás el szá mo lá sa
4921. Át szer ve zés hez kap cso ló dó mér leg ren de zé si szám la
4922. Egyéb mér leg ren de zé si szám la

498. Ere de ti elõ irány za tok nyi tó el szá mo lá sa
53111. Nyug díj biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za ta
53112. Egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za ta

531121. Ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za ta
531122. Pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za ta

53121. Nyug díj biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se
53122. Egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se

531221. Ter mé szet be ni egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se
531222. Pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se

5923. Koc ká za ti tar ta lék
661. Elõ csat la ko zá si ala pok kal kap cso la tos prog ra mok ki adá sai
662. NFT-1-hez tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai

6621–6626. Struk tu rá lis ala pok hoz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
663–664. NFT-2-höz tar to zó tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
663. NFT-2-höz tar to zó köz pon ti tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai

6631. Gaz da ság fej lesz tés ope ra tív prog ram ki adá sai
6632. Köz le ke dés ope ra tív prog ram ki adá sai
6633. Tár sa dal mi meg úju lás ope ra tív prog ram ki adá sai
6634. Tár sa dal mi inf ra struk tú ra ope ra tív prog ram ki adá sai
6635. Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ki adá sai
6636. Ál lam re form ope ra tív prog ram ki adá sai
6637. Elekt ro ni kus köz igaz ga tás ope ra tív prog ram ki adá sai
6639. Vég re haj tás ope ra tív prog ram ki adá sai

664. NFT-2-höz tar to zó re gi o ná lis tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
6641. Nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram ki adá sai
6642. Kö zép-du nán tú li ope ra tív prog ram ki adá sai

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13959



6643. Dél-du nán tú li ope ra tív prog ram ki adá sai
6644. Észak-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram ki adá sai
6645. Észak-al föl di ope ra tív prog ram ki adá sai
6646. Dél-al föl di ope ra tív prog ram ki adá sai
6647. Kö zép-ma gyar or szá gi ope ra tív prog ram ki adá sai

665. Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
6651. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ki adá sai
6652. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv ki adá sai
6653. EMGA ki adá sai

66531. EMGA me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tá sá nak ki adá sai
66532. EMGA ag rár pi a ci tá mo ga tás ki adá sai

665321. EMGA bel pi a ci in téz ke dés ki adá sai
665322. EMGA ex port tá mo ga tás ki adá sai

66533. EMGA in ter ven ci ós ki fi ze té sek ki adá sai
6654. Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból (EHA) fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram ki adá sai
6655. Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram ki adá sai
6656. Igyál te jet prog ram ki adá sai
6657. Egyéb spe ci á lis szö vet ke zé sek tá mo ga tá sá nak ki adá sai

666. Egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai
6661. Schen ge ni Alap ki adá sai
6662. Kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai

66621. INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai
66622. EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye zés ki adá sai

6663. Bel sõ po li ti kák jog cí men nyúj tott tá mo ga tá sok ki adá sai
6664. TEN-T tá mo ga tás ki adá sai
6665. EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ki adá sai
6666. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak ki adá sai
6668. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram ki adá sai
6699. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram ki adá sai
0665. Eu ró pai Uni ós ag rár tá mo ga tá si prog ra mok ki adá sai

06651. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ki adá sai
06652. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv ki adá sai
06653. EMGA tá mo ga tá sok ki adá sai

066531. EMGA me zõ gaz da sá gi ter me lõk köz vet len tá mo ga tás ki adá sai
066532. EMGA ag rár pi a ci tá mo ga tás ki adá sai
066533. EMGA in ter ven ci ós ki fi ze té sek ki adá sai”

(2) Az Áhsz. 9. szá mú mel lék let „A szám la osz tá lyok tar tal má ra vo nat ko zó elõ írások” rész a kö vet ke zõk sze rint mó -
dosul:

a) Az 1. pont e) al pont ja elsõ be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„Év vé gén az ér té ke lés sel, a se lej te zés sel kap cso la tos ál lo mány csök ke né se ket ter ven fe lü li ér ték csök ke nés ként kell

el szá mol ni.”

b) Az 1. pont k) al pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„A he lyi ön kor mány za tok nak és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak, il let ve a fel ügye le tük alá tar to zó költ -

ség ve té si szer vek nek a nyil ván tar tá sa i kat úgy kell meg szer vez ni ük – a fõ köny vi szám lák to váb bi bon tá sá val, vagy rész -
le te zõ, ana li ti kus nyil ván tar tás ve ze té sé vel –, hogy ab ból ki tûn jön a

– törzs va gyon (ezen be lül a for ga lom kép te len, il let ve kor lá to zot tan for ga lom ké pes),
– nem törzs va gyon

ré szét ké pe zõ esz kö zök ér té ke.”

c) Az 1. pont n) al pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„A cso por to san nyil ván tar tott tár gyi esz kö zök, ér ték pa pí rok és kész le tek ese té ben a cso por tos ér té ke lést csak ad dig le -

het al kal maz ni, amíg a cso port ban lévõ egye di esz köz nyil ván tar tá si ér té ké ben (fel újí tás, be ru há zás, il let ve ér ték vesz tés
 miatt) el kü lö nült vál to zás nem kö vet ke zik be.”
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d) A 2. pont c) al pont ja elsõ be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Az egyéb kö ve te lé se ken be lül el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar tás ba ven ni a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti
kö ve te lé se ket, a tá mo ga tá si prog ram elõ le ge  miatti kö ve te lé se ket, a sza bály ta lan ki fi ze té sek  miatti kö ve te lé se ket, va la -
mint a ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé se ket.”

e) A 3. pont elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A 3. szám la osz tály a pénz tá rak és be tét köny vek, a költ ség ve té si bank szám lák, a bel föl di és a nem zet kö zi tá mo ga tá si 
prog ra mok el szá mo lá si szám lái, a bel föl di és a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok ide gen pénz esz kö zök, a tá mo ga tás ér -
té kû ki adá sok, tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa és fe je ze ti el szá mo lá sok, az ál lam ház tar tá son kí vü li vég le ges pénz esz köz át adá -
sok el szá mo lá sa, a füg gõ, át fu tó és ki egyen lí tõ el szá mo lá sok, va la mint a to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú ki adá sok
szám lá it tar tal maz za.”

f) A 3. pont c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) A bel föl di és a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá sai szám la cso por tok ban kell ki mu tat ni uk a kincs tá ri
kör be tar to zó ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek a Kincs tá ri Egy sé ges Szám lá hoz (KESZ) kap cso ló dó el szá mo lá si szám lá ik
for gal mát.

A bel föl di el szá mo lá si szám lák szám la cso port ban mu tat ják ki a köz pon ti költ ség ve té si szer vek a te vé keny sé gük vég -
zé se so rán a költ ség ve té sük höz kap cso ló dó elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lák és a hoz zá juk kap cso ló dó kü lön fé le
el kü lö ní tett szám lák, va la mint a fel ügye le ti szer vek (fe je ze tek) a Kincs tár nál ve ze tett fe je ze ti szám lák for gal mát.

A nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok el szá mo lá sai szám la cso port ban mu tat ják ki a fi nan szí ro zás ban részt ve võ köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek, fe je zet(ek) a költ ség ve té sük ben lévõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül az Eu ró pai Uni ó -
ból ér ke zõ tá mo ga tá sok hoz és a hoz zá juk kap cso ló dó ha zai for rá sok hoz kap cso ló dó pénz for gal mi gaz da sá gi ese mé nyek
ha tá sát a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ben meg ter ve zett fe je ze ti ke ze lé sû elõ i rány za ton kén ti ta go lás sze rint, va la -
mint a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok meg elõ le ge zé si szám lá it. A szám la cso port szám lái kö zött el kü lö ní tet ten kell
meg je le ní te ni az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez (NFT-1), a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez (NFT-2), az Eu ró pai Uni ós
ag rár tá mo ga tá si prog ra mok hoz, il let ve az egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram hoz [Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek
tá mo ga tá sa i hoz, Bel sõ po li ti kák tá mo ga tá sa i hoz, EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus tá mo ga tá sa i hoz, Eu ró pai
Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sa i hoz stb.] kap cso ló dó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá kat. A
fe je zet nyil ván tar tá si, be szá mo lá si kö te le zett sé gét nem érin ti, ha ezen szám lák fe lett más szer ve zet szá má ra ren del ke zé si 
jo got biz to sít. Eb ben az eset ben a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról an nak le bo nyo lí tá si szám lá -
já ra át utalt össze get mind ad dig át fu tó ki adás ként kell el szá mol ni, amíg a le bo nyo lí tá si szám lá ról a vég sõ ked vez mé nye -
zett felé át uta lás ra nem ke rül a tá mo ga tás és így vég le ges költ ség ve té si ki adá si jog cí men is el szá mol ha tó vá vá lik.

A struk tu rá lis ala pok tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó pénz for gal mi gaz da sá gi ese mé nyek el szá mo lá sát a fõ köny vi köny -
ve lés ben leg alább a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la ope ra tív prog ra mon, azon be lül an nak pri o ri -
tá son kén ti meg bon tá sá val, Ko hé zi ós Alap ese té ben an nak pro jek ten kén ti ta go lá sá val kell biz to sí ta ni.

Eb ben a szám la cso port ban ke rül el kü lö nít ve el szá mo lás ra azon pénz esz kö zök vál to zá sá hoz kap cso ló dó gaz da sá gi
ese mé nyek ha tá sa, me lyek hez a min den ko ri költ ség ve té si tör vény sze rint a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok ra meg -
elõ le ge zé si hi tel igény be ve he tõ. A meg elõ le ge zé si hi tel fel vé te lét a Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram meg elõ le ge zé si
szám la nö ve ke dé se ként kell el szá mol ni, a Lik vi di tá si hi tel fel vé te le a köz pon ti költ ség ve tés tõl szám lá val szem ben. A
Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram meg elõ le ge zé si szám la csök ke né se ként kell el szá mol ni a Nem zet kö zi tá mo ga tá sok hoz
kap cso ló dó költ ség ve té si át fu tó ki adá sok szám lá val szem ben a vég sõ ked vez mé nye zett nek nyúj tott tá mo ga tá so kat, va -
la mint év vé gén a szám la egyen le gé nek meg szün te té sét (a még fel nem hasz nált meg elõ le ge zé si hi tel össze gét). A Nem -
zet kö zi tá mo ga tá si prog ram meg elõ le ge zé si szám la nö ve ke dé se ként kell el szá mol ni a Nem zet kö zi tá mo ga tá sok hoz kap -
cso ló dó költ ség ve té si át fu tó ki adá sok szám lá val szem ben az EU-s tá mo ga tás meg ér ke zé se után az EU-s kö zös sé gi for rás 
át uta lá sát, ezt köve tõen kell a meg elõ le ge zé si szám lá ról a Köz pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó lik vi di tá si hi tel tör lesz té -
se, vissza fi ze té se szám lá val szem ben a köz pon ti költ ség ve tés ál tal meg elõ le ge zett KESZ hi telt tör lesz te ni.”

g) A 3. pont d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) A bel föl di és a nem ze ti tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó ide gen pénz esz kö zök szám la cso por tok ban olyan
fel ada tok nak a pénz for gal mát kell ki mu tat ni, ame lyek nem kap cso lód nak köz vet le nül az ál lam ház tar tás szer ve ze té nek
alap- vagy vál lal ko zá si te vé keny sé gé hez, a költ ség ve té si elõ irány za tok tel je sí té se ként a fel ada tok nem mu tat ha tók ki, de
az ál lam ház tar tás szer ve ze té nek sa já tos fel ada tát ké pe zik. Az ál lam ház tar tás szer ve ze te szá má ra kö te le zõ ezen sa já tos
fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó pénz for ga lom – il let ve az eh hez kap cso ló dó kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek – vál to zá -
sá nak rész le tes, tel jes körû (ana li ti kus és fõ köny vi) ki mu ta tá sa és el szá mo lá sa. A szám lák hoz kap cso ló dó an ve ze ten dõ
ana li ti kus nyil ván tar tás rend jét – ha jog sza bály kü lön nem ren del ke zik – az ál lam ház tar tás szer ve ze te sa ját ha tás kö ré ben
sza bá lyoz za.
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A bel föl di ide gen pénz esz kö zök szám la cso port ban kell ki mu tat ni töb bek kö zött a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás és a 
kü lön fé le bel föl di fel ada tok hoz kap cso ló dó le bo nyo lí tá si szám lák, let étek, ide gen be tét köny vek, az ál lam igaz ga tá si il le -
ték be sze dé si szám la, az ide gen be vé te lek el szá mo lá si szám lák, il let ve a kincs tá ri kör be tar to zó ál lam ház tar tás szer ve ze -
té nél a la kás épí tés és -vá sár lás mun kál ta tói tá mo ga tá si szám lák pénz for gal mát.

A nem ze ti tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó ide gen pénz esz kö zök szám la cso port ban kell ki mu tat ni a nem zet kö zi 
tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó le bo nyo lí tá si szám lák, il let ve kö zös sé gi for rás szám lák pénz for gal mát. A szám la -
cso port szám lái kö zött el kü lö ní tet ten kell meg je le ní te ni az Elõ csat la ko zá si Ala pok kal, az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez
(NFT-1), a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez (NFT-2), az Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
(NVT-1, NVT-2, EMGA, EMVA, EHA stb.), il let ve egyéb Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ram hoz [Schen ge ni Alap hoz,
a Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek hez, a Bel sõ po li ti kák hoz, EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus tá mo ga tá sa i hoz, a
TEN-T tá mo ga tá sok hoz, Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sa i hoz stb.] kap cso ló dó le bo nyo lí tá si, il let ve for rás
szám lá kat. Eb ben a szám la cso port ban kell ki mu tat ni a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram hoz kap cso ló dó le bo nyo lí -
tá si és for rás szám lát is.

Az Elõ csat la ko zá si Ala pok kal kap cso la tos ide gen pénz esz kö zök szám la cso port ban kell ki mu tat ni a PHARE, az Át -
me ne ti és a SAPARD tá mo ga tá si prog ra mok ke re té ben fel hasz nált – EU és ha zai – pénz esz kö zök for gal mát az erre a cél -
ra kü lön meg nyi tott le bo nyo lí tá si szám lá kon.

Az NFT-1-hez, az NFT-2-höz tar to zó struk tu rá lis ala pok ból és a Ko hé zi ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sa
so rán az adott prog ram hoz tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat szám la le bo nyo lí tá si szám lá it kö te le zõ to vább rész le tez ni 
struk tu rá lis ala pok ese té ben az NFT-1 ese té ben ope ra tív prog ra mon ként, pri o ri tá son ként, in téz ke dé sen ként, NFT-2 ese -
té ben ope ra tív prog ra mon ként, pri o ri tá son ként, il let ve a Ko hé zi ós Alap ese té ben pro jek ten ként. Az Eu ró pai Uni ós
 agrár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá so kat az EM VA-ból fi nan szí ro zott NVT-1-hez, il let ve az NVT-2-höz tar to zó fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat szám la le bo nyo lí tá si szám lá it kö te le zõ to vább rész le tez ni pri o ri tá son ként, in téz ke dé sen ként, az
EM GA-ból fi nan szí ro zott ag rár tá mo ga tá sok, le bo nyo lí tá si szám lá it leg fon to sabb jog cím cso por ton ként kell ta gol ni az
EHÁ-ból fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram le bo nyo lí tá si szám lá ját pri o ri tás ként) kell ta gol ni.

A le bo nyo lí tá si szám lák nak (ki vé ve a ked vez mé nye zett ál tal be utalt sa ját erõ össze gét), mi vel csak a tech ni kai le bo -
nyo lí tást szol gál ják, év vé gén nem ma rad hat egyen le gük (a zár la ti mû ve le tek el vég zé se elõtt egyen le gü ket át kell ve zet ni 
a meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lák ra).

A nem ze ti tá mo ga tá si prog ra mok hoz kap cso ló dó for rás szám lák az Eu ró pai Uni ó tól át utalt, fo rint ban vagy de vi zá ban
lévõ még fel nem hasz nált pénz esz kö zök ál lo má nyá nak ki mu ta tá sá ra, il let ve az eh hez kap cso ló dó pénz for ga lom el szá -
mo lá sá ra szol gál nak.”

h) A 3. pont e) al pont ja má so dik be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Eb ben a szám la cso port ban kell el szá mol ni a he lyi ön kor mány za tok nak, a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok nak a költ -
ség ve té si szer ve ik ré szé re fo lyó sí tott tá mo ga tá so kat, a tb. pénz ügyi alap ja i tól a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si
szer ve ré szé re fo lyó sí tott tá mo ga tá so kat.”

i) A 4. pont a) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a tõ ke vál to zá sok és az ér té ke lé si tar ta lék szám lá it kö te les to vább ta gol ni, amely
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a gaz da sá gi ese mény a Feot. sze rin ti ren del ke zé sé re bo csá tott, il let ve az egyéb va gyo ná nak 
nagy sá gát be fo lyá sol ja-e.”

j) A 4. pont b) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a tar ta lé kok el szá mo lá sá ra szol gá ló szám lá it kö te les to vább ta gol ni, amellyel egy -
ér tel mû en biz to sít ha tó a Feot. 123.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti el kü lö ní té si kö te le zett ség.”

k) A 4. pont d) al pont já nak nyol ca dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Az egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek kö zött el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta ni a vál tó tar to zás  miatti kö te le zett sé -
ge ket, a mun ka vál la lók kal szem be ni kü lön fé le kö te le zett sé ge ket, a költ ség ve tés sel szem be ni kö te le zett sé ge ket (tár sa da -
lom biz to sí tá si, adó-, egyéb jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé get), az ipar ûzé si adó fel töl tés  miatti kö te le zett sé -
ge ket, a he lyi adó túl fi ze té se  miatti kö te le zett sé ge ket, a nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok  miatti kö te le zett sé ge ket, a tá -
mo ga tá si prog ram elõ le ge  miatti kö te le zett sé ge ket, a sza bály ta lan ki fi ze té sek  miatti kö te le zett sé ge ket, va la mint a ga ran -
cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö te le zett sé ge ket.”
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l) A 9. pont b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„b) A mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok szám la cso port ban kell ki mu tat ni a sze mé lyi jut ta tá sok után el szá molt tár sa da -

lom biz to sí tá si já ru lé kot (el kü lö nít ve: nyug díj biz to sí tá si já ru lé kot, ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lé -
kot), a mun ka adói já ru lé kot, az egész ség ügyi hoz zá já ru lást, a táp pénz-hoz zá já ru lást, a START-kár tyá val ren del ke zõk
utá ni já ru lé kot, az ál lam ház tar tá son kí vül re fi ze tett, mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ko kat és a mun ka adó kat ter he lõ egyéb já -
ru lé ko kat.”

m) A 10. pont h) al pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„A Nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok szám la cso port ban kell ki mu tat ni tá mo ga tá si prog ra mon ként (pl. Elõ csat la ko -

zá si Ala pok hoz kap cso ló dó PHARE, Át me ne ti Tá mo ga tás, SAPARD prog ra mok, az NFT-1-hez, il let ve az NFT-2-höz
kap cso ló dó struk tu rá lis ala pok, Ko hé zi ós Alap prog ram jai, az Eu ró pai Uni ós ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok,
egyéb Eu ró pai Uni ós prog ra mok ese té ben) a tel je sí tett nem ze ti és EU-s ki adá so kat.”

n) A 15. pont a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény éven túli kö te le zett ség vál la lá sai szám lá it kö te les to vább ta gol ni, amely alap ján el -

kü lö nít he tõ a Feot. 122.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti hosszú távú kö te le zett ség vál la lá sa.”

o) Az 1. pont c) al pont já ban, a 3. pont e) al pont já ban, a 4. pont b) al pont já ban a „he lyi ki sebb sé gi” szö veg rész he lyé be 
a „te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi” szö veg rész, az 1. pont e) al pont já ban az „EMOGA Ga ran cia Rész le ge” szö veg rész
he lyé be az „EMGA” szö veg rész, az 1. pont g) al pont elsõ mon da tá ban a „majd ez zel” szö veg rész he lyé be a „majd leg ké -
sõbb ez zel” szö veg rész, a 2. pont a) és c) al pont já ban, a 4. pont d) al pont já ban és a 15. pont ban a „12. nap já ig” szö veg -
rész he lyé be a „15. nap já ig” szö veg rész, a 2. pont c) al pont já ban „(ide ért ve: az adó-, az adó jel le gû, a já ru lék-, já ru lék
jel le gû, a vám-, a vám jel le gû)” szö veg rész he lyé be „(ide ért ve: az adó-, az adó jel le gû, a já ru lék-, já ru lék jel le gû, a vám-,
a vám jel le gû, az il le ték)” szö veg rész, a 4. pont d) al pont ja ha to dik be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „és adó jel le gû, il -
let ve” szö veg rész he lyé be az „és adó jel le gû, il le ték, il let ve” szö veg rész, a 4. pont h) al pont ja elsõ be kez dé sé nek har ma -
dik mon da tá ban az „adó- és il le ték be sze dé sek bõl” szö veg rész he lyé be az „adó- és ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték be sze -
dé sek bõl” szö veg rész, a 15. pont ban az „EMOGA Ga ran cia Rész le gé nek” szö veg rész he lyé be az „EM GA-nak” szö veg -
rész lép.

p) Az 1. pont m) al pont já nak utol só be kez dé se, a 2. pont c) al pont já ban az „(ide ért ve: az il le té kek)” szö veg rész és a
4. pont h) al pont ja har ma dik be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban az „(ide nem ért ve az ide gen pénz esz kö zök kö zött el -
szá molt il le ték be vé te le ket)” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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5. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[17. szá mú mel lék let a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Fõkönyvi kivonat

Fo rint ban

Fõ köny vi szám la Ál lo má nyi szám lák Elõ irány zat-szám lák Elõ irány zat-tel je sí té si szám lák

szá ma neve

Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel

nyi tó for ga lom egyen leg
nyi tó

 (ere de ti)
for ga lom egyen leg for ga lom egyen leg

Össze sen: –

1
3

9
6

4
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

 2
0

0
6

/1
6

4
. szám



2
0

0
6

/1
6

4
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

3
9

6
5

6. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[18. szá mú mel lék let a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

a) Kö ve te lé sek rész le te zé se

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor-
szám

Ál lo mány
a tárgy év

ele jén

Elõ zõ évi
kö ve te lés 

he lyes bí té se
(±)

Fo lyó évi
elõ írás

(+)

Év végi ér té ke lés bõl adó dó
 kü lön bö zet és át so ro lás (±) Összes

 kö ve te lés

Pénz for ga lom
nél kü li

tranz ak ci ók
(±)

Pénz ügyi tel je sí tés Kö ve te lés

elõ zõ év(ek) tárgy évi elõ zõ évi
 kö ve te lés re

tárgy évi
 kö ve te lés re

elõ zõ év(ek) tárgy évi össze sen
 (=12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tar tó san adott köl csö nök 01

Egyéb hosszú le já ra tú kö ve te lé sek 02

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek kel
kap cso la tos kö ve te lé sek

03

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si
be vé te le i vel kap cso la tos kö ve te lé sek

04

Eb bõl:

 gép jár mû adó val kap cso la tos kö ve te lé sek 05

 he lyi adók kal kap cso la tos kö ve te lé sek 06

Be fek te tett esz kö zök kel kap cso la tos
kö ve te lé sek

07

Rö vid le já ra tú köl csö nök 08

Egyéb rö vid le já ra tú kö ve te lé sek 09

Kö ve te lé sek össze sen
(01+...+04+07+08+09)

10

b) Kö te le zett sé gek rész le te zé se

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés Sor-
szám

Ál lo mány
az elõ zõ
év(ek)rõl

Elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett ség
he lyes bí té se

(±)

Tárgy évi kö te -
le zett ség

(+)

Év végi ér té ke lés bõl adó dó
 kü lön bö zet és át so ro lás (±)

Összes
 kö te le zett ség

Pénz for ga lom
nél kü li

 tranz ak ci ók
(±)

Pénz ügyi tel je sí tés Kö te le zett ség záró ál lo má nya

elõ zõ év(ek) tárgy évi
elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett-

ség re

tárgy évi 
kö te le zett-

ség re
elõ zõ év(ek) tárgy évi

össze sen
(=12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
(02+...+07)

01

Eb bõl:
  – hosszú le já rat ra ka pott köl csö nök 02
  – tar to zás fej lesz té si célú köt vény-
            ki bo csá tás ból

03



Meg ne ve zés Sor-
szám

Ál lo mány
az elõ zõ
év(ek)rõl

Elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett ség
he lyes bí té se

(±)

Tárgy évi kö te -
le zett ség

(+)

Év végi ér té ke lés bõl adó dó
 kü lön bö zet és át so ro lás (±)

Összes
 kö te le zett ség

Pénz for ga lom
nél kü li

 tranz ak ci ók
(±)

Pénz ügyi tel je sí tés Kö te le zett ség záró ál lo má nya

elõ zõ év(ek) tárgy évi
elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett-

ség re

tárgy évi 
kö te le zett-

ség re
elõ zõ év(ek) tárgy évi

össze sen
(=12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  – tar to zás mû kö dé si célú köt vény-
           ki bo csá tás ból

04

  – be ru há zá si és fej lesz té si hi te lek 05
  – mû kö dé si célú hosszú le já ra tú 
            hi te lek

06

  – egyéb hosszú le já ra tú 
            kö te le zett sé gek

07

Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek
(09+10+11+16)

08

  – Rö vid le já ra tú köl csö nök 09
  – Rö vid le já ra tú hi te lek 10
  – Kö te le zett sé gek áru szál lí tás ból 
            és szol gál ta tás ból
            (12+...+15) 11
        Eb bõl:
   be ru há zás sal kap cso la tos szál lí tók

12

   fel újí tás sal kap cso la tos szál lí tók 13
   ter mék vá sár lás sal kap cso la tos 
            szál lí tók

14

   szol gál ta tás-vá sár lás sal kap cso la tos
            szál lí tók

15

  – Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett-
      sé gek (17+...+33)

16

        Eb bõl:
   vál tó tar to zá sok mi att

17

   mun ka vál la lók kal szem be ni 
   kö te le zett sé gek mi att

18

   költ ség ve tés sel szem be ni kö te le-
   zett sé gek mi att

19

   ipar ûzé si adó fel töl tés mi att 20
   he lyi adó túl fi ze tés mi att 21
   nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok
    mi at ti

22

   tá mo ga tá si prog ram elõ le ge mi att 23
   sza bály ta lan ki fi ze té sek mi att 24
   ga ran cia- és ke zes ség vál la lás mi att 25
   hosszú le já ra tú köl csö nök kö vet-
   ke zõ évi tör lesz tõ rész le te

26

   fel hal mo zá si célú köt vény ki bo csá-
   tás ból szár ma zó tar to zá sok 
   kö vet ke zõ évi  tör lesz tõ rész le te

27
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Meg ne ve zés Sor-
szám

Ál lo mány
az elõ zõ
év(ek)rõl

Elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett ség
he lyes bí té se

(±)

Tárgy évi kö te -
le zett ség

(+)

Év végi ér té ke lés bõl adó dó
 kü lön bö zet és át so ro lás (±)

Összes
 kö te le zett ség

Pénz for ga lom
nél kü li

 tranz ak ci ók
(±)

Pénz ügyi tel je sí tés Kö te le zett ség záró ál lo má nya

elõ zõ év(ek) tárgy évi
elõ zõ év(ek)i
 kö te le zett-

ség re

tárgy évi 
kö te le zett-

ség re
elõ zõ év(ek) tárgy évi

össze sen
(=12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

   mû kö dé si célú köt vény ki bo csá tás-
   ból szár ma zó tar to zá sok kö vet ke zõ
   évi tör lesz tõ rész le te

28

   be ru há zá si, fej lesz té si hi te lek 
   kö vet ke zõ évi tör lesz tõ rész le te

29

   mû kö dé si célú, hosszú le já ra tú 
   hi te lek kö vet ke zõ évi tör lesz tõ
   rész le te

30

   egyéb hosszú le já ra tú kö te le zett-
   sé gek kö vet ke zõ évi tör lesz tõ 
   rész le te

31

   tárgy évi költ ség ve tést ter he lõ
   egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett-
   sé gek

32

   tárgy évet kö ve tõ évet ter he lõ egyéb
    rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

33

   kü lön fé le egyéb kö te le zett sé gek
   mi at ti tar to zás

34

Kö te le zett sé gek össze sen (01+08) 35
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7. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[25. szá mú mel lék let a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

A beruházásokhoz igénybe vett központi költségvetési támogatás elszámolása

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés A be ru há zás tárgy évi üte me

Eb bõl Az Áht. 101. §
 (10) be kez dé se

 sze rin ti tárgy évi pót ló la gos
bevétel

A tárgy év ben
vissza fi ze ten dõ 

köz pon ti költ ség ve té si
támogatás

A tárgy év ben ka pott köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás

A tárgy évi sa ját for rás

1=2+3 2 3 4 5=(2/1)*4
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8. számú melléklet a  359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let hez]

Fõkönyvi kivonat
Fo rint ban

Fõ köny vi szám la Ál lo má nyi szám lák Elõ irány zat-szám lák Elõ irány zat-tel je sí té si szám lák

szá ma neve
Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel Tar to zik Kö ve tel

nyi tó for ga lom egyen leg nyi tó (ere de ti) for ga lom egyen leg for ga lom egyen leg

Össze sen: –



9. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let hez]

A kincstári éves beszámolóhoz az analitikus nyilvántartó helyek által
 szolgáltatott adatok

Sor -
szám

Adat szol gál ta tás ra kö te le zett ana li ti kus
helyek

Ada tok köre, il let ve tar tal ma

1. Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal

Az adó zók ál lam mal szem be ni kö te le zett sé gei és az adó ha tó ság
adó zók kal szem be ni tar to zá sai adó ne men ként.
Az ÁFA de vi za be vé te li szám lá val kap cso la tos kö ve te lé sek 
és kö te le zett sé gek. 

2. Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga

Adó- és vám tar to zá sok, il let ve túl fi ze té sek.
Az EU költ ség ve té sé hez való hoz zá já ru lás hoz kap cso ló dó
kö te le zett sé gek. 

3. Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. Adós ság ke ze lé si célú de vi za szám lák ki vo na tai na pon ta.
A köz pon ti költ ség ve tés bel föl di és kül föl di hi te lei, a bel föl di és
kül föl di ér ték pa pír ki bo csá tá sá ból szár ma zó kö te le zett sé gek.

4. Ag rár-vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia
Ala pít vány

Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont-ga ran cia ér vé nye sí té sé bõl
szár ma zó kö ve te lés és kö te le zett ség.

5. Hi tel ga ran cia Rt. Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont-ga ran cia ér vé nye sí té sé bõl
szár ma zó kö ve te lés és kö te le zett ség.

6. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny fel ügye le ti el já rá si díj és bír ság mi at ti kö ve te lés.

7. Ma gyar Ex port Im port Bank Rt. Ál la mi ke zes ség be vál tás ból ere dõ kö ve te lés, a ka mat ki egyen lí té si
rend szer ke re té ben fenn ál ló kö ve te lés és kö te le zett ség.

8. Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rt. Kár kint lé võ ség de vi zá ban és fo rint ban, egyéb ál lam mal szem be ni
kö ve te lés és kö te le zett ség.

9. Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal Bá nya já ra dék mi at ti kö ve te lés.
Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té sé vel kap cso la tos kö ve te lés.

10. Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Ki bo csá tott kár pót lá si je gyek be nem vál tott ál lo má nya.

11. Ma gyar Nem ze ti Bank Au di tált éves be szá mo ló az ál la mi ré sze se dés ér té ke lé sé hez.

12. Ál la mi Pri va ti zá ci ós 
és Va gyon ke ze lõ Rt.

Hoz zá ren delt va gyon nal kap cso la tos ál lam mal szem be ni kö ve te lé sek 
és kö te le zett sé gek. 
Au di tált éves be szá mo ló az ál la mi ré sze se dés ér té ke lé sé hez.

13. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

Gaz da ság fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé sé vel kap cso la tos
kö ve te lés, il let ve kö te le zett ség.
Táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si tá mo ga tás
vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés, il let ve kö te le zett ség.
Kon cesszi ós díj mi at ti kö ve te lés de vi zá ban és fo rint ban.

14. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um

Kör nye zet vé del mi bír sá gok kal (lég szennye zé si, ve szé lyes hul la dék,
ter mé szet vé del mi, zaj- és ren gés vé del mi, szenny víz) kap cso la tos
kö ve te lés és kö te le zett ség. 
Kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés, 
il let ve kö te le zett ség.
Víz kész let-já ru lék mi at ti kö ve te lés il let ve kö te le zett ség.
Víz ügyi tá mo ga tá sok vissza té rü lé se mi at ti kö ve te lé sek, il let ve
kö te le zett sé gek.

15. Föld mû ve lés ügyi 
és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

Er dé sze ti be vé te lek, hal gaz dál ko dá si be vé te lek, vad gaz dál ko dá si
be vé te lek, ál lat te nyész té si és te nyész tés szer ve zé si be vé te lek, ter mõ föld
vé del mé vel, hasz no sí tá sá val kap cso la tos be vé te lek mi at ti kö ve te lé sek,
il let ve kö te le zett sé gek.

16. Ön kor mány za ti 
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

Te rü let fej lesz té si köl csö nök vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés,
il let ve kö te le zett ség.
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Sor -
szám

Adat szol gál ta tás ra kö te le zett ana li ti kus
helyek

Ada tok köre, il let ve tar tal ma

17. Pénz ügy mi nisz té ri um Nem ze ti
Prog ram en ge dé lye zõ Iro da

Az Eu ró pai Uni ó val szem be ni kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

18. Pénz ügy mi nisz té ri um
Költ ség ve té si és pénz ügy po li ti kai
fõ osz tály

Az Eu ró pai Unió költ ség ve tés hez való hoz zá já ru lá sok, il let ve
vissza té rí té sek mi at ti kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

19. Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si 
Hi va tal

A cu kor il le ték kel össze füg gés ben az Eu ró pai Uni ó val szem be ni
kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek, va la mint a kö te le zet tek kel szem ben
ki mu ta tott kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

20. Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok
pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ban, il let ve
eh hez kap cso ló dó be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé ben részt vevõ azon
Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek, me lyek 
részt vesz nek:

Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok fel nem hasz nált, bank szám lán lévõ
ál lo má nya de vi zá ban és fo rint ban.
A ked vez mé nye zet tek kel szem be ni kö ve te lés és kö te le zett ség.

a) a Schen ge ni Alap,

b) a PHARE,

c) Át me ne ti Tá mo ga tás,

d) TEN-T tá mo ga tás jog cí men
nyúj tott tá mo ga tá sok
fi nan szí ro zá sá ban,

e) egyéb köz re mû kö dõ
szer ve ze tek, ame lyek nem
költ ség ve té si rend sze rint
gaz dál kod nak

21. Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
Köz pon ti Pénz ügyi 
és Szer zõ dés kö tõ Egy sé ge

Schen geni Alap tá mo ga tás sal össze füg gés ben az Eu ró pai Uni ó val
szem be ni kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

22. Kül ügy mi nisz té ri um Kon zu li és ví zum díj jal össze füg gõ kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

23. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um

Cég köz zé té te li költ ség té rí tés mi at ti kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

24. La kás ta ka rék-pénz tá rak La kás-elõ ta ka ré kos ság jog ta la nul igény be vett ál la mi tá mo ga tá sá val
kap cso la tos kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

25. Ma gyar La kás-in no vá ci ós Kht. Jog ta la nul igény be vett egyéb la kás tá mo ga tá sok mi at ti kö ve te lé sek 
és kö te le zett sé gek.
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A Kormány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
44/2006. (XII. 27.) EüM

rendelete

az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
forgalomba hozataláról  szóló 

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
77.  §-ának (2) be kez dé se c) pont já ban, va la mint az em be ri
al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy -
szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi XCV. tör vény 32.  §-a (5) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga lom -
ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ új 39–43.  §-sal és az azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti
39–40.  § szá mo zá sa 44–45.  §-ra mó do sul:

„A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására
vonatkozó különleges rendelkezések

39.  § (1) Az OGYI a 18.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti or vo si ren del vény nél kül is ki ad ha tó gyógy sze re -
ket (VN) a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak alap ján – a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak egyet ér té sé vel –
a gyógy szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy sze rek al -
cso port já ba be so rol hat ja, amely be so ro lá so kat a for ga lom -
ba ho za ta li en ge dély ben és a 33.  § sze rin ti köz zé té tel kor is
fel tün te ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, a gyógy szer tá ron kí vül is
for gal maz ha tó gyógy sze rek be so ro lá sát az OGYI a 4. szá -
mú mel lék let ben meg je lölt te rá pi ás szak mai fel té te lek
alap ján vég zi el.

(3) Az OGYI a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak fenn -
ál lá sa ese tén is el te kint het a (2) be kez dés al kal ma zá sá tól,
azaz az adott gyógy szer gyógy szer tá ron kí vül is for gal -
maz ha tó gyógy sze rek al cso port já ba tör té nõ be so ro lá sá tól,
ha ezt a ha tó anyag, a ma xi má lis egy sze ri adag, a ma xi má -
lis napi adag, a ha tás erõs ség, a gyógy szer for ma, bi zo nyos
cso ma go lá si tí pu sok, a ki sze re lés, az al kal ma zá si mód, a
ja val lat vagy az al kal ma zá si kö rül mé nyek in do kol ják.

(4) Az OGYI a gyógy sze rek (1) be kez dés sze rin ti, a
gyógy szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy sze rek be so -
ro lá sát – amennyi ben új té nyek jut nak tu do má sá ra – fe lül -
vizs gál ja, és szük ség sze rint mó do sít ja.

(5) Az (1)–(4) be kez dés alap ján meg ál la pí tott gyógy -
szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy sze rek kö rét az
OGYI a hon lap ján köz zé te szi. A hon la pon meg je le nõ köz -
le ményt az OGYI ha von ta ak tu a li zál ja a fris sí tés utol só dá -
tu má nak meg je lö lé sé vel.

(6) Az OGYI a 18.  § (9) be kez dé se alap ján meg ál la pí -
tott, a gyógy sze rek osz tá lyo zás sze rin ti lis tá já nak éven te
tör té nõ fris sí té se és a 33.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz zé té te li kö te le zett -
sé gé nek tel je sí té se so rán az (1) be kez dés sze rin ti be so ro -
lás ra is fi gye lem mel jár el.

40.  § (1) A gyógy sze rek gyógy szer tá ron kí vü li for gal -
ma zá sa so rán

a) biz to sí ta ni kell a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en -
ge dé lyé ben meg ha tá ro zott, a kü lön le ges tá ro lás ra vo nat -
ko zó elõ írásokat;

b) rend sze re sen el len õriz ni kell a fel hasz nál ha tó sá gi
idõ tar ta mot;

c) gon dos kod ni kell a le járt fel hasz nál ha tó sá gi ide jû
vagy a for ga lom ból ki vont gyógy sze rek el kü lö ní tett tá ro -
lá sá ról és meg sem mi sí té sé rõl.

(2) Az (1) be kez dés b)–c) pont já ban fog lal tak biz to sí tá -
sa cél já ból a gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get
foly ta tó üz let nek olyan in for má ci ós rend szert kell mû köd -
tet nie, amely fel hasz ná lá sá val nyo mon kö vet he tõ, hogy az
üz let a nyit va tar tá si ide je alatt leg alább két szer meg te kin -
tet te és el len õriz te az OGYI hon lap ján lévõ, a le já ra ti idõ
meg hosszab bí tá sá ra és a for ga lom ba ho za ta li en ge dély
tör lé sé re vo nat ko zó köz le mé nye ket, in for má ci ó kat.

(3) Gyógy szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy szer
az üz let jel le gét, ki ala kí tá sát figye lembe véve az egyéb ter -
mé kek tõl el kü lö nít ve, ön ál ló pol con vagy az üz let he lyi ség
erre a cél ra el kü lö ní tett ré szén, vagy ki zá ró lag gyógy szer -
tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy szer for gal ma zá sá ra
szol gá ló ön ál ló üz let he lyi ség ben hoz ha tó ke res ke del mi
for ga lom ba. Az ön ál ló pol con, el kü lö ní tett üz let rész ben
vagy ön ál ló üz let he lyi ség ben jól lát ha tó mó don je lez ni
kell, hogy ezen az el kü lö ní tett te rü le ten gyógy szert for gal -
maz nak, de olyan fel irat vagy jel zés nem al kal maz ha tó,
amely al kal mas le het az üz let gyógy szer tár ral, a gyógy -
szer for gal ma zó te vé keny ség gyógy szer tá ri te vé keny ség -
gel való össze té vesz té sé re. Köz vet le nül élel mi szer és ve -
gyi áru mel lé nem he lyez he tõ gyógy szer.

(4) A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta -
tó üz let nek szá raz nak, fût he tõ nek és szel lõz tet he tõ nek,
rés men tes pa do za tú nak, a pol cok nak le mos ha tó nak, fer -
tõt le ní tõ sze res tisz tí tás ra, vegy sze res ke ze lés re al kal mas -
nak kell len nie.

41.  § Az üz let nek a fo gyasz tók szá má ra nyit va álló he -
lyi ség ben a gyógy szert úgy kell el he lyez ni, hogy az a fo -
gyasz tó szá má ra ne le gyen köz vet le nül hoz zá fér he tõ, a
zár ha tó szek rény bõl a fo gyasz tó csak a gyógy szer-kis ke -
res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó fel adat kör ében el já ró
sze mély köz re mû kö dé sé vel fér hes sen hoz zá. A gyógy szer
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé ben a gyógy szer tá ro lá sá ra
az OGYI az üz let re is vo nat ko zó kü lön le ges tá ro lá si fel té -
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te le ket (pl. fény tõl vé dett, il let ve hû vös he lyen tör té nõ tá -
ro lás) ha tá roz hat meg.

42.  § (1) A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get
foly ta tó üz let nek a gyógy szer kész le té rõl olyan nyil ván tar -
tást kell ve zet nie, amely bõl a gyógy sze rek ak tu á lis kész -
let- és for gal mi ada tai meg ál la pít ha tók.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak leg alább
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a gyógy szer
aa) nyil ván tar tá si szá mát,
ab) ne vét,
ac) gyár tá si szá mát,
ad) fel hasz nál ha tó sá gi idõ tar ta mát,
ag) ki sze re lé si egy sé gét;
b) a gyógy szer kész let és for gal mi ada tok kö vet he tõ sé -

gé hez szük sé ges ada to kat;
c) a gyógy szert ki szál lí tó nagy ke res ke dõ meg ne ve zé -

sét.
(3) Gyógy szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy szer

aján dék ként, min ta ként, vá sár lás ra jo go sí tó utal vány el le -
né ben és egyéb ter mé szet be ni ra batt ként sem köz vet le nül,
sem köz ve tett for má ban a be teg nek, fo gyasz tó nak nem
for gal maz ha tó, nem ad ha tó és nem ajánl ha tó fel.

43.  § (1) A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny ség
foly ta tá sá hoz szük sé ges elekt ro ni kus in for má ci ós rend -
sze re ket az OGYI az üz let nek a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006.
évi XCVIII. tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) 68.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lye zé si el já rá sa so rán szak -
vé le mény ke re té ben mi nõ sí ti.

(2) Az OGYI az (1) be kez dés sze rin ti szak vé le mény
adá sa so rán figye lembe ve szi, hogy az (1) be kez dés sze rin -
ti elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer a gyógy szer tá ron kí -
vül is for gal maz ha tó gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta li en -
ge dé lye zé si el já rá sa so rán jó vá ha gyott – az em be ri al kal -
ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek cím ké jé rõl és be teg tá jé koz ta -
tó já ról  szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM ren de let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rin ti – be teg tá jé koz ta tó ban sze rep lõ in for -
má ci ók kal azo nos tar tal mú tá jé koz ta tást biz to sít-e a
gyógy szer al kal ma zá sá val, kü lön bö zõ gyógy sze rek kel
való köl csön ha tá sá val és más gyógy sze rek kel való eset le -
ges együt tes al kal ma zá sá val kap cso la to san.

(3) Az üz let ben ki nyom ta tott for má ban el he lye zett tá jé -
ko za tó nak jól ol vas ha tó nak és könnyen ke zel he tõ nek kell
len nie, to váb bá kül sõ meg je le né sé ben al kal mas nak arra,
hogy a fo gyasz tók a több szö ri igény be vé telt köve tõen is
hoz zá fér hes se nek az ab ban sze rep lõ in for má ci ók hoz.

(4) A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta -
tó a gyógy szer hul la dék la kos ság tól tör té nõ be gyûj té sé ben

a nyit va tar tá si ide je alatt a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la -
tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. ren de let 8.  §-a sze rin ti en ge dély bir to ká -
ban részt vesz. A hu mán gyógy sze rek és cso ma go lá suk
hul la dé ka i nak ke ze lé sé rõl  szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM
ren de let 4–5.  §-ában fog lal ta kat a gyógy szer-kis ke res ke -
del mi te vé keny sé get foly ta tó te kin te té ben ér te lem sze rû en
al kal maz ni kell.”

2.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 4. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. de cem ber 29-én lép ha tály ba.

(2) Az OGYI az R. – e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott –
39.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti köz le ményt elsõ al ka -
lom mal az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60. na pon be -
lül te szi köz zé.

(3) Az OGYI a ko ráb ban for ga lom ba ho za tal ra en ge dé -
lye zett gyógy sze rek nek az R. – e ren de let 1.  §-ával meg -
állapított – 39.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti be so ro lá sát az 
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60. na pon be lül hi va tal -
ból el vég zi.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
7.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „ge ne ri kus gyógy szer ré mi -
nõ sü lés hez” szö veg rész he lyé be a „ha son ló bi o ló gi ai
gyógy szer ré mi nõ sü lés hez” szö veg rész lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
15.  §-a (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az en ge dé lye zé si el já rás so rán ho zott ha tá ro zat egy
pél dá nyát az OGYI az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár nak – im mu no ló gi ai gyógy szer ese tén az OEK-nak is –
meg kül di, to váb bá elekt ro ni kus úton az Egész ség ügyi Mi -
nisz té ri um nak el jut tat ja.”

(6) A Gyftv. 87.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti jog sza -
bály a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya gok
és ké szít mé nyek nyil ván tar tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá -
ról  szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM ren de let.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez

[4. szá mú mel lék let
az 52/2005. (XI. 18.) EüM ren de let hez]

Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek

 1. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
mé nyek bõl gyógy szer ré át mi nõ sí tett gyógy sze rek

 2. Ha gyo má nyos nö vé nyi gyógy sze rek
 3. Sav kö tõk
 4. A bél mû kö dés funk ci o ná lis za va ra i ra ható sze rek
 5. Oz mo ti ku san ható has haj tók
 6. Bél ad szor ben sek
 7. Asz kor bin sav
 8. Vi ta mi nok és ás vá nyi anya gok kom bi ná ci ói
 9. Kal ci um-kar bo nát ké szít mé nyek
10. Mag né zi um-cit rát ké szít mé nyek
11. Ro bo rá ló sze rek
12. Arany ér el le ni lo ká lis sze rek
13. Ka pil lá ris-sta bi li zá ló kül sõ le ges sze rek
14. Gom bá so dás el le ni lo ká lis tol naf tát-ké szít mé nyek
15. Bõr lá gyí tó- és vé dõ anya gok
16. Há mo sí tó ké szít mé nyek
17. Visz ke tés el le ni lo ká lis an ti hisz ta mi nok
18. Kül sõ le ges jód tar tal mú fer tõt le ní tõk
19. Hid ro gén-per oxid és klór tar tal mú fer tõt le ní tõ tab -

let ták
20. Sze mölcs és tyúk szem el le ni ké szít mé nyek
21. Ibup ro fen tar tal mú nem szte ro id gyul la dás gát ló ké -

szít mé nyek kö zül tab let ta vagy kúp leg fel jebb 5× ki sze re -
lés ben

22. Ízü le ti és izom fáj dal mak ibup ro fen tar tal mú lo ká lis
ké szít mé nyei

23. Ízü le ti és izom fáj dal mak sza li cil sav szár ma zé kot
tar tal ma zó lo ká lis ké szít mé nyei

24. Fel nõt tek nek fáj da lom- és láz csil la pí tás ra szánt
ace til – sza li cil sav orá lis ké szít mé nyek, leg fel jebb
500 mg-os és leg fel jebb 12× ki sze re lés ben

25. Pa ra ce ta mol tab let ták leg fel jebb 500 mg-os ha tás -
erõs ség ben és 6× ki sze re lés ben

26. Pa ra ce ta mol tar tal mú szi ru pok, kom bi nál tak is, ki -
sze rel ve leg fel jebb 6× kiszerelésben

27. Me la to nin tar tal mú ké szít mé nyek, leg fel jebb
3 mg-os ha tás erõs ség ben

28. Gé gé sze ti an ti szep ti ku mok
29. A köp te tõk kö zül az il ló ola jat vagy nö vé nyi ki vo -

na tot tar tal ma zók
30. Xy lo me ta zo lin orr csepp és orr spray, leg fel jebb

0,05%-os tö mény sé gû
31. Nát ri um-kro mog li ká tot tar tal ma zó orr csepp és orr -

spray, leg fel jebb 2%-os tö mény sé gû és 10 ml mennyi sé gû, 
ada golt gyógy szer for ma ese tén leg fel jebb 3 mg/adag

32. Ho me o pá ti ás komp lex gyógy sze rek
33. Pa ra ce ta mol vég bél kú pok 125 mg, 250 mg, 500 mg

ha tás erõs ség ben, leg fel jebb 6× ki sze re lés ben

Az egészségügyi miniszter
45/2006. (XII. 27.) EüM

rendelete

a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés
lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §-a
(4) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján, az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí -
tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban vá ró lis ta pro to koll a kü lön
jog sza bály sze rin ti vá ró lis ta alap ján nyúj tott egész ség ügyi
el lá tás igény be vé te lé re vo nat ko zó – az egész ség ügyi mi -
nisz ter ren de le té ben köz zé tett – or vos-szak mai sza bá lyok
összes sé ge.

2.  §

(1) Az Ebtv. 20.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, a vá ró lis tá ra 
való fel ke rü lés idõ pont ja sze rin ti sor rend tõl való el té rés
szak mai in do kolt sá ga ak kor ál la pít ha tó meg, ha a vá ró lis -
tá ra fel vett va la mely be teg ese té ben az egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény 3.  § i) pont ja sze rin ti sür gõs
szük ség áll fenn, és el lá tá sá nak ké se del me na gyobb koc -
ká zat tal jár, mint a sor rend meg vál toz ta tá sá nak kö vet kez -
té ben hát rébb so ro lan dó be te ge ké. Az adott el lá tás te kin te -
té ben a sür gõs szük ség meg ál la pí tá sá nak és az el lá tás sür -
gõs sé ge meg íté lé sé nek rész le tes or vos-szak mai szem pont -
rend sze rét a vá ró lis ta pro to koll tar tal maz za.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a be avat -
ko zást vég zõ szak or vos ha la dék ta la nul in téz ke dik ar ról,
hogy amennyi ben a be teg a vá ró lis tán nem sze re pel, arra
– a kü lön jog sza bály sze rin ti ren del ke zé sek ér te lem sze rû
al kal ma zá sá val – szak mai in do kolt ság okán fel ke rül jön. A 
szak mai in dok ból tör té nõ fel ke rü lés té nyét a vá ró lis tán je -
lez ni kell. Az el lá tás – eb ben az eset ben – csak a vá ró lis tá -
ra tör té nõ fel vé tel lel össze füg gõ in téz ke dés meg tör tén té -
vel egy idõ ben kezd he tõ meg.

(3) Az Ebtv. 20.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán,
a vá ró lis ta-sor rend nek az el lá tás vár ha tó ered mé nye alap -
ján tör té nõ el té ré se ak kor le het sé ges, ha a vá ró lis tá ra fel -
vett be teg ese té ben

a) egyéb el lá tás szük sé ges sé gé nek fel me rül te, vagy
b) idõ le ges ál la pot vál to zás

 miatt az el lá tás vá ró lis ta-sor rend sze rin ti nyúj tá sá nak
ered mé nyes sé ge vár ha tó an lé nye ge sen el tér ne a sor rend tõl 
való el té rés ese té ben el ér he tõ ered mé nyes ség tõl, és mind -
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ez nem jár a vá ró lis ta-sor rend meg vál toz ta tá sá val érin tett
to váb bi be te gek szá má ra a vár ha tó ered mé nyes ség szá -
mot te võ csök ke né sé vel. Az adott el lá tás ra vo nat ko zó an a
vár ha tó ered mény meg íté lé sé nek rész le tes or vos-szak mai
sza bá lya it a vá ró lis ta pro to koll tar tal maz za.

3.  §

(1) A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok kö ré ben
a) az el lá tás ja val la ta it és el len ja val la ta it,
b) a vá ró lis tá ra való fel- és az ar ról való le ke rü lés

egész sé gi ál la pot be li fel té te le it
az adott el lá tás ra vo nat ko zó vá ró lis ta pro to koll tar tal maz -
za.

(2) A vá ró lis ta pro to kollt úgy kell ki dol goz ni, hogy
 abból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó le gyen az adott be teg

a) el lá tás ra való jo go sult sá ga, va la mint
b) a vá ró lis tá ra való fel ke rü lés idõ pont já tól el té rõ el lá -

tá si sor rend in do kolt sá ga.

(3) A vá ró lis ta pro to koll az el lá tás le he tõ sé gét, il let ve
sor rend jét il le tõ en csak olyan fel té te le ket tar tal maz hat,
ame lyek bi zo nyí tot tan össze függ nek az el lá tás vár ha tó
ered mé nyé vel, il let ve az érin tett be te gek be avat ko zás nél -
kül vár ha tó ál la pot vál to zá sá val.

4.  §

A vá ró lis ta-sor rend tõl el té rõ en nyúj tott el lá tás ra be ren -
delt be teg ki vá lasz tá sá nak okát – be le ért ve a be teg ál ta lá -
nos ál la po tát és a vá ró lis ta pro to koll ban fog lalt fel té te lek
fenn ál lá sát – a ke ze lõ or vos do ku men tál ni kö te les. Transz -
plan tá ció ese tén a do ku men tá ci ót a be avat ko zást kö ve tõ
3 na pon be lül meg kell kül de ni a kü lön jog sza bály sze rint
ille té kes Transz plan tá ci ós Bi zott ság nak.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let sze rin ti vá ró lis ta pro to kol lok hi á nyá -
ban a meg lé võ szak mai pro to kol lok, il let ve he lyi el já rás -
ren dek al kal ma zan dók.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
46/2006. (XII. 27.) EüM

rendelete

a várólista adatainak honlapon történõ közzétételére
vonatkozó szabályairól

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kü lön jog sza bály sze rin ti vá ró lis tán sze rep lõ ada -
tok kö zül az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat Köz pont ja
(a továb biak ban: OVSZK), il let ve az egész ség ügyi szol -
gál ta tó hon lap ján – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint köz zé tett – egye di azo no sí tón, va la mint az el lá -
tás igény be vé te lé nek vár ha tó idõ pont ján és he lyén túl köz -
zé kell ten ni a vá ró lis tán el fog lalt ak tu á lis he lyet, és a vá -
ró lis tá ra tör té nõ fel ke rü lés idõ pont ját is. A vá ró lis tán sze -
rep lõ be te gek kü lön jog sza bály sze rin ti sze mély azo no sí tó
ada tai nem nyil vá no sak.

(2) A vá ró lis ta köz zé té te le – a (3) be kez dés sze rin ti ki -
vé tel lel – tör tén het a mel lék let ben meg ha tá ro zott sta ti kus
html ol da lon, to váb bá vá ró lis ta-ke ze lõ szá mí tó gé pes prog -
ram mal, va la mint in téz mé nyi in teg rált in for ma ti kai rend -
szer vá ró lis ta-ke ze lõ mo dul já nak fel hasz ná lá sá val.

(3) A kü lön jog sza bály sze rin ti köz pon ti vá ró lis tát az
OVSZK vá ró lis ta-ke ze lõ szá mí tó gé pes prog ram fel hasz -
ná lá sá val te szi köz zé.

(4) A vá ró lis ta sze mé lyes ada to kat is tar tal ma zó vál to -
za ta nem he lyez he tõ el olyan szá mí tó gép re, amely nincs
el lát va ope rá ci ós rend szer szin tû jel sza vas vé de lem mel,
tûz fa las vé de lem nél kül az in ter net re csat la ko zik, to váb bá
ame lyen a vá ró lis ta ke ze lé sé hez tar to zó ál lo má nyok a vá -
ró lis ta ke ze lé sé re fel nem jo go sí tott sze mé lyek szá má ra is
hoz zá fér he tõ ek. A vá ró lis tát ke ze lõ szá mí tó gép min den
fel hasz ná ló já nak sze mé lye sen azo no sí tott nak kell len nie.

(5) A vá ró lis ta ke ze lé sé re vo nat ko zó, az egész ség ügyi
szol gál ta tó sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ sza bá lyo kat – a
mel lék let ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével – az
egész ség ügyi szol gál ta tó adat vé del mi sza bály za ta tar tal -
maz za.

(6) A kü lön jog sza bály sze rin ti in téz mé nyi vá ró lis ta az
egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal szer kesz tett és a szol gál ta tó
nyi tó hon lap já ról el ér he tõ fe lü le ten is köz zét ehe tõ.
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2.  §

A ke ze lõ or vos a vá ró lis tán sze rep lõ be te get – ké ré sé re – 
leg ké sõbb 5 na pon be lül tá jé koz tat ni kö te les a vá ró lis tá -
nak a hon la pon köz zé tett, az adott be teg re vo nat ko zó tar -
tal má ról.

3.  §

Az OVSZK a kü lön jog sza bály sze rin ti transz plan tá ci ós 
vá ró lis tá hoz kap cso ló dó al lo ká ci ós szem pon to kat tar tal -
ma zó szoft ver le írá sát kö zért he tõ mó don hon lap ján köz zé -
te szi.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy az egész ség ügyi in téz mény adat vé del mi sza bály za tát 
e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell
a vá ró lis ta ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok kal kiegészí -
teni.

(2) Az OVSZK a 3.  §-ban fog lalt köz zé té te li kö te le zett -
sé gé nek e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül tesz ele get.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez

A várólista honlapon történõ közzétételi módjai

A vá ró lis ták köz zé té te li mód jai:
a) sta ti kus html ol da lon,
b) vá ró lis ta-ke ze lõ szá mí tó gé pes prog ram mal,
c) in téz mé nyi in teg rált in for ma ti kai rend szer várólista-

 kezelõ mo dul ja ré vén.

a) Sta ti kus html ol dal

A sta ti kus html ol da lon tör té nõ köz zé té tel ese tén az
aján lott el já rás a vá ró lis ta ada ta i nak „kézi” ve ze té se egy
táb lá zat ke ze lõ prog ram (Mic ro soft Ex cel vagy ez zel ana -
lóg meg ol dás) se gít sé gé vel. A táb lá zat ke ze lõ egyik mun -
ka lap ján a vá ró lis ta összes ada tát ve zet jük, egy má sik
mun ka lap ra au to ma ti ku san ke rül nek át a vá ró lis ta pub li -
kus ada tai. En nek a má so dik ol dal nak a tar tal mát html for -
má tum ra kell kon ver tál ni, amely a web szer ve ren köz vet -
le nül el he lyez he tõ.

b) Vá ró lis ta-ke ze lõ szá mí tó gé pes prog ram

A vá ró lis ta-ke ze lõ szá mí tó gé pes prog ram adat bá zis ban
ke ze li a fel vett ada to kat, au to ma ti ku san sor ren de zi a lis tát

a fel ke rü lés dá tu ma sze rint, szük ség sze rint ke re sé si funk -
ci ó kat biz to sít és nap lóz za a mó do sí tá so kat. Ki me ne te
 lehet:

ba) we bes köz zé té tel re al kal mas html ol dal,
bb) ki zá ró lag a pub li kus ada to kat tar tal ma zó, a web

szer ver szá má ra el ér he tõ má so dik adat bá zis, amely nek tar -
tal mát a web szer ve ren futó al kal ma zás je le ní ti meg,

bc) olyan XML for má tu mú ál lo mány, amely tá vo li web 
szer ver szá má ra fel dol goz ha tó és au to ma ti ku san el jut tat -
ha tó.

c) In téz mé nyi in teg rált in for ma ti kai rend szer várólista-
 kezelõ mo dul ja

In teg rált be teg in for má ci ós rend szer fej lesz tõi ki fej -
leszt het nek vá ró lis ta-ke ze lõ mo dult. A mo dul nak meg kell 
fe lel nie az e ren de let ben elõ írt biz ton sá gi kö ve tel mé nyek -
nek.

Az egészségügyi miniszter
47/2006. (XII. 27.) EüM

rendelete

az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási
eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése

és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes
szabályairól

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let cél ja, hogy meg ha tá roz za a fi nan szí ro zá si el -
já rás rend ké szí té sé nek fo lya ma tát, a részt ve võk fel adat kö -
rét, il let ve a köz zé té tel kö ve tel mé nye it.

2.  §

A fi nan szí ro zá si el já rás rend nek tar tal maz nia kell:
a) a köz fi nan szí ro zás ter hé re nyújt ha tó egész ség ügyi

el lá tás le írá sát, il let ve a szük sé ges el já rás (tech no ló gia)
meg ne ve zé sét,
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b) az adott el lá tás hoz szük sé ges, be avat ko zás, gyógy -
szer (ha tó anyag), a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí -
tõ táp szer, to váb bá a gyó gyá sza ti se géd esz köz meg ne ve -
zé sét, mennyi sé gét,

c) az el lá tás igény be vé te lé nek rend jét a kü lön jog sza -
bály sze rin ti prog resszi vi tá si szin tek re, il let ve el lá tá si for -
mák ra te kin tet tel.

3.  §

(1) Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb -
biak ban: biz to sí tó) fõ igaz ga tó ja a tárgy évet meg elõ zõ év -
ben meg je lent, a kü lön jog sza bály sze rint el ké szí tett szak -
mai pro to kol lok kö zül ki vá laszt ja, hogy az adott év ben
mely pro to kol lok hoz szük sé ges fi nan szí ro zá si el já rás rend
meg al ko tá sa és er rõl ja vas la tot ké szít. A ja vas la tot
– amennyi ben az egész ség ügyi mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) más ha tár idõt nem ál la pít meg, il let ve fi gye lem -
mel a (6) be kez dés ben fog lal tak ra – min den év feb ru ár
28-ig kell el ké szí te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vá lasz tás kri té -
ri u mai a kö vet ke zõk:

a) a szak mai pro to koll ban meg ha tá ro zott be teg ség cso -
port elõ for du lá sa gya ko ri, és az eh hez kap cso ló dó el lá tás
nagy költ ség gel jár, vagy

b) a be teg ség cso port el lá tá sá nak fi nan szí ro zá si költ sé -
gei és az el lá tás va lós költ sé gei kö zött je len tõs az el té rés,
vagy

c) az adott be teg ség cso port hoz kap cso ló dó el lá tás köz -
fi nan szí ro zott pre ven ci ós te vé keny ség ként a nép egész ség -
ügyi prog ram ban sze re pel,

d) az el já rás rend be ve ze té sé vel az el lá tás költ ség ha té -
kony sá ga ja vít ha tó.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ja vas la tot a biz to sí tó fõ -
igaz ga tó ja vé le mé nye zés cél já ból 30 nap ra meg kül di az
or szá gos tisz ti fõ or vos nak, a Kol lé gi u mi El nö kök Tes tü le -
te el nö ké nek, az érin tett or szá gos in té zet ve ze tõ jé nek és a
szak mai ka ma ra el nö ké nek.

(4) A biz to sí tó fõ igaz ga tó ja – te kin tet tel a (3) be kez dés
sze rin ti sze mé lyek vé le mé nyé re is – el ké szí ti az egy sé ges
ja vas la tot és azt a vé le mé nyek, ja vas la tok be ér ke zé sét kö -
ve tõ 15 na pon be lül meg kül di a mi nisz ter nek.

(5) A mi nisz ter az egy sé ges ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ
30 na pon be lül dönt an nak el fo ga dá sá ról vagy mó do sí tá sá -
ról. A mi nisz ter dön té sét meg kül di a biz to sí tó fõ igaz ga tó -
já nak, aki azt a biz to sí tó hon lap ján köz zé te szi.

(6) A biz to sí tó fõ igaz ga tó ja – kü lö nö sen fon tos el lá tá si
ér dek bõl – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ tõl
el té rõ idõ pont ban is kez de mé nyez he ti ja vas lat ké szí té sét.
Ez eset ben az (1)–(5) be kez dés ben meg fo gal ma zott ren -
del ke zé se ket ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

4.  §

(1) A fi nan szí ro zá si el já rás rend el ké szí té sé re a biz to sí tó 
fõ igaz ga tó ja mun ka cso por tot hoz lét re. A mun ka cso por tot
a biz to sí tó fõ igaz ga tó ja ál tal ki je lölt sze mély ve ze ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka cso port tag jai a mi -
nisz ter ál tal de le gált 3 sze mély, a biz to sí tó fõ igaz ga tó ja ál -
tal de le gált 3 sze mély, to váb bá a fi nan szí ro zá si el já rás rend 
té má ja sze rint érin tett szak mai kol lé gi um(ok) el nö ke ál tal
ki je lölt egy-egy sze mély.

(3) A biz to sí tó fõ igaz ga tó ja – szük ség sze rint – a téma
sze rint érin tett szak ma, to váb bá az egész ség ügyi kont -
rolling te rü le té rõl szak ér tõ ket kér het fel.

5.  §

(1) A fi nan szí ro zá si el já rás rend ké szí té sé nek fõbb ele -
me it e ren de let mel lék le te tar tal maz za. A fi nan szí ro zá si el -
já rás rend ké szí té sé nek al go rit mu sát a biz to sí tó hon lap ján
köz zé te szi.

(2) A mun ka cso port a 3.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mi nisz te ri dön tés tõl szá mí tott 180 na pon be lül ké szí ti
el a fi nan szí ro zá si el já rás rend ter ve ze tét (a továb biak ban:
ter ve zet). A mi nisz ter a ter ve zet el ké szí té sé re 180 nap tól
el té rõ ha tár idõt is meg ál la pít hat.

6.  §

(1) A ter ve ze tet a biz to sí tó fõ igaz ga tó ja vé le mé nye zés
cél já ból 30 nap ra meg kül di az or szá gos tisz ti fõ or vos nak, a 
Kol lé gi u mi El nö kök Tes tü le te el nö ké nek, az érin tett or -
szá gos in té zet ve ze tõ jé nek, to váb bá a szak mai ka ma ra el -
nö ké nek és a pénz ügy mi nisz ter nek. A ter ve ze tet a biz to sí -
tó – vé le mé nye zés cél já ból – a hon lap ján is köz zé te szi.

(2) A be ér ke zett vé le mé nye ket a mun ka cso port az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül összeg zi és el ké szí ti a vég le ges fi nan szí ro -
zá si el já rás ren det.

(3) A vég le ges fi nan szí ro zá si el já rás ren det a biz to sí tó
fõ igaz ga tó ja jó vá hagy ja és azt az Egész ség biz to sí tá si Köz -
löny ben, va la mint a biz to sí tó hon lap ján is köz zé te szi.

7.  §

(1) A fi nan szí ro zá si el já rás ren de ket 3 éven te fe lül kell
vizs gál ni.

(2) A biz to sí tó fõ igaz ga tó ja, il let ve a mi nisz ter so ron kí -
vül kez de mé nyez he ti a fi nan szí ro zá si el já rás rend fe lül -
vizs gá la tát, ha a 2.  §-ban fog lal tak te kin te té ben fi nan szí ro -
zá si szem pont ból je len tõs vál to zás tör té nik, vagy a fi nan -
szí ro zá si el já rás rend alap já ul szol gá ló szak mai pro to koll
tar tal má ban alap ve tõ en mó do sul.
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(3) A fe lül vizs gá lat ra a 4–6.  §-ban fog lalt ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni az zal, hogy a mun ka cso port a ter ve ze -
tet a kez de mé nye zés tõl szá mí tott 90 na pon be lül ké szí ti el,
amennyi ben a mi nisz ter más ha tár idõt nem ál la pít meg.

8.  §

(1) A mi nisz ter – az ál ta la meg ha tá ro zott té má ban – fel -
kér he ti a biz to sí tó fõ igaz ga tó ját fi nan szí ro zá si el já rás rend
ké szí té sé re, amennyi ben an nak el ké szí té sé hez kü lö nö sen
fon tos el lá tá si ér dek fû zõ dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a 3.  §-ban meg ha tá -
ro zott ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet

a 47/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez

A finanszírozási eljárásrend készítésének fõbb elemei

1. A fi nan szí ro zá si el já rás rend cí mé nek, va la mint
OENO, il let ve BNO, to váb bá HBCS kód já nak meg je le ní -
té se.

2. Az adott szak mai pro to koll ra tör té nõ hi vat ko zás
meg je le ní té se.

3. A szak mai pro to koll ban sze rep lõ OENO, BNO és
HBCS kó dok ér vé nyes sé gé nek el len õr zé se az erre vo nat -
ko zó OEP adat bá zis alap ján.

4. Az OENO, BNO és HBCS kó dok fel hasz ná lá sá val a
tel je sít mény mu ta tók le gyûj té se és elem zé se az egész ség -
ügyi szol gál ta tók ál tal – kü lön jog sza bály alap ján – le je -
len tett tel je sít mé nyük re vo nat ko zó adat bá zis ból.

5. Az Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku ta tó In té zet szük ség
sze rin ti köz re mû kö dé se az egész ség ügyi tech no ló gi ai ér -
té ke lés el vég zé sé ben.

6. A szak mai pro to koll alap ján a be teg el lá tás hoz szük -
sé ges te vé keny sé gek al go rit mu sá nak fel ál lí tá sa.

7. A 6. pont sze rin ti al go rit mus alap ján a fi nan szí ro zá si
el já rás rend el ké szí té se.

A gazdasági és közlekedési miniszter
92/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete

a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl  szóló
3/2004. (I. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  §-a
(6) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el -
jár va a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
30.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (6) be kez dé sé ben
és 74.  §-ának l) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 2.2.7. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.7. Mun ka he lyi gya kor la ti ok ta tói ki ter jesz tés
(OJTI)

2.2.7.1. Re pü lõ té ri irá nyí tás lá tás sal, re pü lõ té ri irá nyí -
tás mû sze res jo go sí tás hoz:

a) Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély leg -
alább há rom éves – a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le lõ –
jo go sí tás sal, va la mint

b) a c) pont ban fog lalt ki vé tel lel, a ké rel met köz vet le -
nül meg elõ zõ en leg alább hat hó na pos szak szol gá lat el lá tá -
sa azon re pü lõ té ren, amely re a ki ter jesz tést ké rel me zi.

c) Olyan re pü lõ té ren, re pü lõ té ri kör zet ben, ahol az el -
múlt há rom év át la gá ban vég re haj tott, il let ve en nek hi á -
nyá ban a ter ve zett gaz da sá gi célú lé gi köz le ke dést vég zõ
lé gi jár mû moz gás – füg get le nül a ma xi má lis felszálló -
tömegtõl és a lé gi jár mû ülé se i nek szá má tól – ke ve sebb,
mint évi 10 000, a b) pont ban sze rep lõ szak szol gá lat el lá tá -
sá ra elõ írt idõ tar tam leg alább há rom hó nap.

d) Szak is me ret: ok ta tá si és vizs gáz ta tá si mód szer tan.
2.2.7.2. Be ve ze tõ irá nyí tás el já rás, be ve ze tõ irá nyí tás

lég tér el len õr zõ be ren de zés sel, kör ze ti irá nyí tás el já rás és
kör ze ti irá nyí tás lég tér el len õr zõ be ren de zés sel jo go sí tás -
hoz:

a) Lé gi for gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély leg -
alább négy éves – a ki ter jesz té si ké re lem nek meg fe le lõ –
jo go sí tás sal.

b) Szak is me ret: ok ta tá si és vizs gáz ta tá si mód szer tan.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
93/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete

a hajózási képesítésekrõl  szóló
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek s) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Vkt.
26.  §-ának (1) be kez dé sé re is – az ok ta tá si és kul tu rá lis
 miniszterrel egyet ér tés ben – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
 KöViM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ
t)–v) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„t) Ügy nök ség: az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács -

nak az Eu ró pai Ten ger biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá -
ról  szóló, 2002. jú ni us 27-i 1406/2002/EK ren de le té ben
meg ha tá ro zott szer ve zet;

u) EGT ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró pai 
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más
ál lam, to váb bá olyan ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
 Európai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez;

v) har ma dik ál lam: az u) pont ban meg ha tá ro zott ál lam -
tól el té rõ ál lam.”

2.  §

Az R. 9.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„Külföldön, azaz harmadik államban, illetve EGT
államban szerzett képesítés elismerése”

3.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) EGT ál lam ban, il let ve har ma dik ál lam ban szer zett
ké pe sí tés el is me ré se nem zet kö zi szer zõ dés, kü lön jog sza -

bály vagy vi szo nos ság, il let ve az e ren de let ben fog lalt ren -
del ke zé sek alap ján tör té nik.”

(2) Az R. 9.  §-ának (16) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és e § a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(16) EGT ál lam ban, il let ve har ma dik ál lam ban szer zett 
ten ge rész ké pe sí té sek el is me ré sé rõl és ho no sí tá sá ról, va la -
mint a ma gyar ha tó ság ál tal ki ál lí tott ké pe sí tõ ok má nyok
va ló di sá gá ról har ma dik ál lam, il let ve EGT ál lam ha tó sá -
gát, a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve ze tet, il let ve az
 Európai Bi zott sá got a ha jó zá si ha tó ság köz re mû kö dé sé vel
a mi nisz té ri um tá jé koz tat ja.

(17) Az Ügy nök ség ál tal, a kép zé si és ké pe sí té si ren del -
ke zé sek meg fe le lõ ér vé nye sí té sé nek el len õr zé se cél já ból
leg alább öt évi rend sze res ség gel vég re haj tott el len õr zés
elõ se gí té se ér de ké ben a mi nisz té ri um és a ha jó zá si ha tó ság 
mû köd nek köz re.”

4.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„e) a ten ge ré szek kép zé sé nek mi ni mum szint jé rõl  szóló
2001/25/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. szep tem -
ber 7-i 2005/45/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi irány -
elv, 2. cikk i) pont; 3. cikk (1) be kez dés; 4. cikk 2. pont és
az 5. cikk (1) be kez dés.”

5.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

6.  §

Ez a ren de let a ten ge ré szek kép zé sé nek mi ni mum szint -
jé rõl  szóló 2001/25/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló,
2005. szep tem ber 7-i 2005/45/EK eu ró pai par la men ti és a
ta ná csi irány elv 2. cikk i) pont já nak, 3. cikk (1) be kez dé sé -
nek, 4. cikk 2. pont já nak és az 5. cikk (1) be kez dé sé nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

13978 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



A gazdasági és közlekedési miniszter
94/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete

a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság közremûködõ

szervezetként való kijelölésével kapcsolatban
szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9)–(10) be kez dé sé ben és a 49.  §-ának o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes
elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben rész fel ada to -
kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM ren de let (a továb biak ban: R1.) 1.  §-a a kö -
vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

[A ren de let ha tá lya a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je ze té hez tar to zó]

„l) Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga -
tá sa elõ irány zat ra”

[ter jed ki.]

(2) Az R1. 3.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „Az MVf
Kht.” szö veg ré szek he lyé be az „A VTK Zrt.” szö veg lép.

(3) Az R1. 5.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „Az MVf
Kht.” szö veg rész he lyé be az „A VTK Zrt.” szö veg lép.

(4) Az R1. a kö vet ke zõ 6.  §-sal egé szül ki:

„6.  § A VTK Zrt. a Tõzs dei be ve ze tés re ké szü lõ vál lal -
ko zá sok tá mo ga tá sa elõ irány zat ter hé re meg kö tött tá mo -
ga tá si és egyéb szer zõ dé sek kel kap cso la to san el lát ja a
pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat, ezen be lül el vég zi a
kö te le zett ség vál la lá sok és be vé te li elõ írások nyil ván tar tá -
sá val, át uta lá sok bo nyo lí tá sá val, be vé te lek be sze dé sé vel,
tá mo ga tá si és egyéb szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá val, pénz -
ügyi le zá rá sá val, tá mo ga tot tak szer zõ dés sze gé sé vel, a
 követelések ke ze lé sé vel össze füg gõ, va la mint az ér vé nye -
sí té si, utal vá nyo zá si, utal vá nyo zás el len jegy zé si fel ada to -
kat, to váb bá el lát ja a be szá mo ló ké szí té si, adat- és in for má -
ció szol gál ta tá si, adat ke ze lé si és irat tá ro zá si fel ada to kat a
sa ját nyil ván tar tá sok és a töb bi köz re mû kö dõ szer ve zet
 által szol gál ta tott ada tok alap ján. A pá lyá zat ke ze lés ke re -
té ben a fen ti e ken túl el lát ja a tá mo ga tá si dön té sek elõ -
készítésével, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té sé vel,
 módosításával, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dé sek tel je sí -
té sé nek el len õr zé sé vel – be le ért ve a fo lya mat ba épí tett
elõ ze tes és köz ben sõ, va la mint utó la gos el len õr zést – és a
tel je sí tés iga zo lás sal kap cso la tos fel ada to kat.”

(5) Az R1. 7/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7/A.  § A VTK Zrt. a ma gyar ta lál má nyok be je len té sét
tá mo ga tó rend szer ben el lát ja a a tá mo ga tá si szer zõ dé sek
meg kö té sé vel, mó do sí tá sá val kap cso la tos te en dõ ket, a
ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len té se cél elõ irány zat
ma rad vá nyá nak ter hé re tör tént kö te le zett ség vál la lá sok
nyil ván tar tá sát, ke ze li a kö ve te lés ál lo mányt, el len õr zi és
iga zol ja a pénz ügyi tel je sí tést, kez de mé nye zi a ke ze lõ nél a 
ki fi ze té se ket, ele get tesz be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek.”

2.  §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes tá mo -
ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2004. 
(II. 27.) GKM ren de let 2.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az egyes rész fel ada tok el lá tá sá ra a Mi nisz té ri um a
köz re mû kö dõ szer ve zet tel szer zõ dést köt. Amennyi ben a
köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re a tá mo ga tan dó cé lok és az
egyes rész fel ada tok vég re haj tá sá ra a Mi nisz té ri um tá mo -
ga tá si ke re tet kü lö nít el (a továb biak ban: ke ret szer zõ dé ses
tá mo ga tá si for ma), ak kor a tá mo ga tá si ke ret fel hasz ná lá sá -
ról, a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le i rõl, a tá mo ga tá si
ke ret tel való el szá mo lás mód já ról, a tá mo ga tá si ke ret fel -
hasz ná lá sá nak el len ér zé sé rõl, a nem szer zõ dés sze rû tel je -
sí tés ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nyek rõl, a köz -
re mû kö dõ szer ve zet nél a rész fel ada tok vég re haj tá sá val
kap cso la to san fel me rü lõ el is mer he tõ költ sé gek kö ré rõl,
ezek éves leg na gyobb mér té ké rõl, meg té rí té sé nek mód -
járól – az Ámr. és e ren de let elõ írásaival össz hang ban –
kü lön tá mo ga tá si ke ret szer zõ dés ben kell ren del kez ni.”

3.  §

(1) Az egyes ipar jog vé del mi ol tal mak meg szer zé sé nek
és fenn tar tá sá nak a ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len -
té se cél elõ irány zat ból tör té nõ tá mo ga tá sá ról  szóló 9/2003. 
(II. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban: R2.) 6.  §-ának he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: mi nisz té ri um) a pá lyá zat ról pá lyá za ti fel -
hí vást tesz köz zé a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, a
 Magyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já ban, a mi nisz -
té ri um hon lap ján (www.gkm.gov.hu), va la mint a Vál lal -
ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt. (a továb biak ban: VTK
Zrt.) hon lap ján.”

(2) Az R2. 9.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cél elõ irány zat mû köd te té sé rõl a mi nisz té ri um
gon dos ko dik, en nek ke re té ben kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott pá lyá zat ke ze lé si fel ada tok el vég zé sé vel meg -
bíz za a VTK Zrt.-t, mint köz re mû kö dõ szer ve ze tet.
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(3) A pá lyá za tok szak mai, gaz da sá gi vé le mé nyez te té sé -
vel, meg ala po zott sá gá nak vizs gá la tá val a VTK Zrt. szak -
ér tõ ket bíz hat meg.”

4.  §

(1) Az in for ma ti kai, táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia -
gaz dál ko dá si cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM ren de -
let (a továb biak ban: R3.) 4/A.  §-a (7) be kez dé sé nek „98/C
74/06” szö veg ré sze he lyé be a „2006/C 54/08” szö veg lép.

(2) Az R3. 5.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „az IT In for -
má ci ós Tár sa da lom In for ma ti kai és Táv köz lé si Szolgál -
tató Kht.-t” szö veg rész he lyé be az „a Vál lal ko zói Tá mo ga -
tás köz ve tí tõ Zrt.-t” szö veg lép.

5.  §

(1) A Gaz da sá gi Mi nisz té ri um vál lal ko zá si cél elõ irány -
za ta i nak sza bá lyo zá sá ról  szóló 1/2001. (I. 5.) GM ren de let
(a továb biak ban: R4.) 5/A.  §-a (3) be kez dé sé nek „98/C
74/06” szö veg ré sze he lyé be a „2006/C 54/08” szö veg lép.

(2) Az R4. 18.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la -
mint 19.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já ban az „a Ma gyar
Vál lal ko zás fej lesz té si Kht.” szö veg ré szek he lyé be az
„a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zrt.” szö veg lép.

6.  §

(1) Azon fel ada tok hoz kap cso ló dó jo gok és kö te le zett -
sé gek te kin te té ben, ame lye ket a je len ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en ha tá lyos R1., R2., R3. és R4., va la -
mint az R1., R2., R3. és R4. alap ján kö tött meg ál la po dás a
Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht. (a továb biak ban: MVF 
Kht.), va la mint az IT In for má ci ós Tár sa da lom In for ma ti -
kai és Táv köz lé si Szol gál ta tó Kht. (a továb biak ban:
IT Kht.) fel adat kö ré be utalt, a Vál lal ko zói Tá mo ga tás köz -
ve tí tõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak -
ban: VTK Zrt.) az MVF Kht., va la mint az IT Kht. jog -
utódja.

(2) A je len ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en ha tá -
lyos R1., R2., R3. és R4. alap ján az MVF Kht. és az IT Kht. 
ré szé rõl egyes tá mo ga tá si konst ruk ci ók ked vez mé nye zett -
je i vel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben az MVF Kht. és
IT Kht. he lyé be jog utód ként a VTK Zrt. lép.

(3) A jog utód lás sal érin tett tá mo ga tás köz ve tí té si fel ada -
tok fo lya ma tos el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a VTK
Zrt. jog utód lás sal érin tett tá mo ga tás ke ze lé si te vé keny sé ge 
meg kez dé sé nek fel té te le it az MVF Kht. és az IT Kht. ha la -
dék ta la nul biz to sí ta ni kö te les.

7.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti

a) az R1. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Ma gyar
Vál lal ko zás fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak -
ban: MVf Kht.)” és az R1. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„az MVf Kht.” szö veg rész, va la mint

b) az egyes ipar jog vé del mi ol tal mak meg szer zé sé nek
és fenn tar tá sá nak a ma gyar ta lál má nyok kül föl di be je len -
té se cél elõ irány zat ból tör té nõ tá mo ga tá sá ról  szóló 9/2003. 
(II. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/2005.
(III. 11.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
95/2006. (XII. 27.) GKM

rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek
a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával

kapcsolatos módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 1., 3., 5., 11., 12., 14., 16., 18.,
19., 20. és 21. al pont já ban,

a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban,

a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní -
té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben,

a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
15.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 30.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 49.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 52.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben, 63.  §-ában és 74.  §-ának j), l), n) és o) pont já ban,

a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
42.  §-ának (3) be kez dé sé ben,

az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
68.  §-ának (4) be kez dé sé ben,

az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (2) be kez dé sé nek b),
e), i) pont já ban és (4) be kez dé sé ben,

a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
53.  §-ának c) pont já ban,

a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b), c), e), h), i), j), k), l), p), o),
s), w) és x) pont já ban,
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a me rü lés vo na lak ról  szóló 1966. évi nem zet kö zi egyez -
mény és az egyez mény re vo nat ko zó 1988. évi Jegy zõ -
könyv egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi LXV. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben,

a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. 
évi CV. tör vény 207.  §-ának (3) be kez dé sé ben,

az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi 
XLVII. tör vény 31. §-ának (8) be kez dé sé ben,

a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek 2., 8., 9., 10., 12., 19. és
20. pont já ban,

a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 
19. tör vényerejû ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben,

a Bern ben, az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt Nem zet -
kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki hir de té sé -
rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban,

a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ
és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let 11.  §-ában,

a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról  szóló 
297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 15.  §-ának e) pont já -
ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján,

a 14.  § és 19.  § te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter -
rel,

a 24.  § és 48.  § te kin te té ben a hon vé del mi mi nisz ter rel,
a 14.  §, 15.  §, 19.  §, 42.  §, 49.  § és 69.  § te kin te té ben az

igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel,
a 18.  §, 19.  § és 23.  § te kin te té ben a kör nye zet vé del mi és 

víz ügyi mi nisz ter rel,
a 14.  §, 18.  § és 31.  § te kin te té ben az ok ta tá si és kul tu rá -

lis mi nisz ter rel,
a 15.  §, 22.  §, 43.  §, 50.  §, 51.  §, 67.  § és 70.  § te kin te té -

ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel,
a 15.  §, 59.  § és 69.  § te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter -

rel,
a 14.  § és 69.  § te kin te té ben a szo ci á lis és mun ka ügyi

mi nisz ter rel egyet ér tés ben,
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ha jó zá si mû sza ki fel ügye le ti te vé keny ség re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek nek, va la mint a ten ge ri és a bel ví zi ha jók
mû sza ki fel ügye le ti elõ írásainak ki adá sá ról  szóló 5/1977.
(XII. 3.) KPM ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„Köz le ke dé si Fõ fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lát” szö -
veg lép.

2.  §

A bel ví zi ha jók kö bö zé sé rõl  szóló 10/1979. (V. 29.)
KPM ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let (KKF)” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

3.  §

A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” mel lék le té nek ki -
hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let

a) 1. mel lék le te har ma dik al cí mé ben és ki len ce dik al cí -
mé ben a „me gyei, fõ vá ro si köz le ke dé si fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná -
lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1. mel lék le te ti ze dik al cí mé ben, 1. mel lék le té ben az
‘A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló
Eu ró pai Meg ál la po dás (ADR) „A” és „B” mel lék le te’ „B”
mel lék le te 8. ré szé nek 8.2 fe je ze té ben az ‘A bi zo nyít vány
min tá ja‘ cím alat ti min ta ‘2’ jelû osz lo pá nak ötö dik és ki -
len ce dik so rá ban, to váb bá 2. mel lék le te (4) be kez dé sé nek
má so dik és har ma dik mon da tá ban, va la mint (7) be kez dé -
sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la”
 szöveg

lép.

4.  §

Az épí tõ gép ke ze lõ mun ka kö rök ké pe sí tés hez kö té sé rõl
és az épí tõ gép ke ze lõk kép zé sé rõl  szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együt tes ren de let

a) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 9.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben az „a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi Mi nisz té -
ri um Köz le ke dé si Fõ fel ügye le te” szö veg rész, va la mint
8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let (KFF)” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si, Hír -
köz lé si és Víz ügyi Mi nisz té ri um Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
le té vel” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta -
lá val” szö veg

lép.
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5.  §

A ve szé lyes áruk nem zet kö zi bel ví zi szál lí tá sá ról  szóló
sza bály zat ról ren del ke zõ 2/1982. (II. 22.) KPM ren de let

a) 1. mel lék le te 1. ré sze 1.8.5.2 pont já nak a) és b) al -
pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let nek” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

b) 1. mel lék le te 8. ré sze 8.6.1 pont já ban fog lalt ‘Jó vá -
ha gyá si bi zo nyít vány min ták’ cím ol da la in a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 1. mel lék le te 8. ré sze 8.6.1 pont já ban fog lalt ‘Jó vá -
ha gyá si bi zo nyít vány min ták’ cím ol da la in a „Zent ra lins -
pek to rat Für Ver kehr” szö veg rész he lyé be a „Mit te lun ga -
ris che Re gi o na le Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für
Ver kehrs we sen” szö veg,

d) 2. mel lék le te a „Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi
Mi nisz té ri um” al cí mé nek má so dik gon do lat je les be kez -
dés ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (KKF)” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

6.  §

A ten ge ri ha jók kö bö zé sé rõl  szóló 1/1984. (I. 17.) KM
ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let (KKF)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

7.  §

A vas úti jár mû vek re sze relt és egyéb vas út üze mi célt
szol gá ló ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek üzem be he lye -
zé sé rõl, idõ sza kos vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl 11/1984. 
(VI. 27.) KM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let (KKF)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let nél (KKF)” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nál”
szö veg,

c) 6.  §-ában az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(KKF)” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

8.  §

Az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé sek
el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let

a) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let (KKF)” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „me gyei, fõ -
vá ro si köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg
lép.

9.  §

(1) A köz le ke dé si épít mé nyek épí tés fel ügye le té rõl
 szóló 2/1987. (II. 9.) KM ren de let 1.  §-ának a) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[A köz le ke dé si épít mé nyek te kin te té ben]
„a) épí tés fel ügye le ti szer vek: a Nem ze ti Köz le ke dé si

Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá gai,
az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
va la mint az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga,”

(2) A köz le ke dé si épít mé nyek épí tés fel ügye le té rõl
 szóló 2/1987. (II. 9.) KM ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a
KFF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg rész he lyé be
az „az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö -
veg,

c) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a KKF-et”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát” szö veg,

d) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a Lég ügyi
Igaz ga tó sá got” szö veg rész he lyé be az „az NKH Pol gá ri
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá gát” szö veg,

e) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let hez” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
 Hivatalához” szö veg
lép.

10.  §

A sik ló, a füg gõ pá lya, a sí fel vo nó és a moz gó lép csõ
(moz gó jár da) ke ze lõ jé nek kép zé sé rõl és vizs gáz ta tá sá ról
 szóló 9/1987. (IX. 15.) KM ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,
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b) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A KKF” szö veg rész
he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „az NKH el nö ke” 
szö veg,

f) 10.  §-ában, 11.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben, 12.  §-a
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A Köz le ke dé -
si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Köz pon -
ti Hi va ta la” szö veg,

g) 13.  §-ában az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH” szö veg

lép.

11.  §

A vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te té -
sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let

a) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát” szö veg,

b) 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a me gyei, fõ vá ro si
köz le ke dé si fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gát” szö veg,

c) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész,
22.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész,
1. mel lék le te 7. pont já nak b) al pont ja elsõ gon do lat je les
be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(KKF)” szö veg ész he lyé be az „az NKH Közép-magyar -
országi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 22.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „a me gyei, fõ vá ro si köz le ke dé si fel ügye let”
szö veg rész, va la mint 1. mel lék le te 7. pont já nak a) al pont ja 
elsõ gon do lat je les be kez dé se elsõ és má so dik so rá ban az
„az ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész
he lyé be az „az NKH ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg,

e) 1. mel lék le te 7. pont já nak a) al pont ja elsõ gon do lat -
je les be kez dé sé nek ne gye dik so rá ban és má so dik gon do -
lat je les be kez dé sé nek har ma dik so rá ban az „a Fõ vá ro si
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

f) 1. mel lék le te 7. pont já nak c) al pont ja elsõ gon do lat -
je les be kez dé sé ben az „a Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö veg -

rész he lyé be az „az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

g) 1. mel lék le te 7. pont já nak a) al pont ja má so dik gon -
do lat je les be kez dé se elsõ, má so dik és ne gye dik so rá ban,
va la mint 1. mel lék le te 7. pont já nak b) al pont ja má so dik
gon do lat je les be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let” szö veg rész, to váb bá 1. mel lék le te 7. pont já nak c) al -
pont ja má so dik gon do lat je les be kez dé sé ben az „a KHVM
Lég ügyi Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „az NKH
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

h) 2. mel lék le té nek elsõ mon da tá ban „a Köz pon ti Köz -
le ke dé si Fel ügye le tet (KKF)” szö veg ész he lyé be az „az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát”
szö veg
lép.

12.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let

a) 2.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont já ban a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban, 4.  §-ának
(8) be kez dé sé ben, 9.  §-a (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé sé -
nek má so dik és har ma dik mon da tá ban, (7) be kez dé sé nek
har ma dik mon da tá ban, 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
(8) be kez dé sé ben és (12) be kez dé sé ben, 12.  §-a (11) be -
kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 12/A.  §-a (1) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 12/B.  §-a (3) be kez dé -
sé ben, (4) be kez dé sé nek c) és f) pont já ban, (6) be kez dé sé -
nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 13.  §-a (2) be kez dé sé nek 
c) pont já ban, 13/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban, 16.  §-a (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé sé ben, (7) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és (8) be kez dé sé ben,
17.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 19.  §-a (1) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban, 19/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
26.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 29.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 5. mel lék le te I. fe je ze te 2.1.1. pont já nak fel ve ze tõ
szö ve gé ben, 2.4.1. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben,
3.2.3. pont já nak c) al pont já ban, 3.3.3. pont já ban, 5. mel -
lék le te II. fe je ze te 3.2. pont já nak má so dik mon da tá ban,
6. mel lék le te 1.3.3. pont já nak má so dik mon da tá ban,
2.1.4. pont já ban, 2.2. pont já nak c) al pont já ban, 2.3. pont -
já nak cí mé ben, 2.3.5. pont já ban, 2.3.6. pont já nak má so dik
mon da tá ban, 3.1.3. pont já nak b) al pont já ban, 3.2.3. pont -
já ban, 3.2.4. pont já ban, 7. mel lék le te 1.3. pont já ban,
1.4. pont já ban, 2.2. pont já ban, 2.3. pont já ban, 2.4. pont já -
ban, 5.1. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben, 6.1. pont já nak
har ma dik mon da tá ban, 6.2. pont já nak c), ca) és cc) al pont -
já ban, 7.2. pont já ban, 7.3. pont já ban, 7.4. pont já ban,
7.5. pont já ban, 9.1. pont já ban, 9.6. pont já nak b) és c) al -
pont já ban, 9.9. pont já ban, 8. mel lék le te 1.1. pont já ban,
1.2. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben, 1.3. pont já ban,

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13983



1.5. pont já ban, 1.8. pont já nak má so dik mon da tá ban,
1.9. pont já ban, 1.12. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben,
2.2.1. pont já ban, 2.2.3. pont já ban és 3. pont já ban fog lalt
‘Ki je lö lés’ min ta szö ve gé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si
fel ügye let” szö veg rész, 29.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban, 1. mel lék le te II. fe je ze té nek 2. pont já ban és
8. mel lék le te 1.13. pont já ban az „a te rü le ti Köz le ke dé si
Fel ügye let” szö veg rész, 7. mel lék le te 8.5. pont já nak má -
so dik mon da tá ban az „a köz le ke dé si fel ügye let” szö veg -
rész, 19.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
10. mel lék le te II. Fe je ze té nek 1.3. pont já ban az „a te rü le ti
köz le ke dé si ha tó ság” szö veg rész, va la mint 5. mel lék le te
III. fe je ze té nek 1.4. pont já ban az „a fõ vá ro si, me gyei köz -
le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH re -
gionális igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 4/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „en ge dé -
lye zõ te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be
az „NKH en ge dé lye zõ re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 13/A.  §-a (1) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban, 24.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban, 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 5. mel lék le te
I. fe je ze te 2.5. pont já nak má so dik mon da tá ban,
3.1.1. pont já ban és 3.1.2. pont já ban, 6. mel lék le te
2.1.3. pont já ban, 2.3.2. pont já ban, 2.3.6. pont já nak elsõ
mon da tá ban, 7. mel lék le te 6.1. pont já nak elsõ és má so dik
mon da tá ban, 6.3. pont já ban, 7.1. pont já nak fel ve ze tõ szö -
ve gé ben, 9.5. pont já ban, 9.9. pont já ban, 8. mel lék le té nek
2.1.3. pont já ban az „A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let”
szö veg rész, va la mint 29.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban az „A te rü le ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész 
he lyé be az „Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 12/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (2) be kez dé sé ben
az „A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tek” szö veg rész he lyé -
be az „Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

f) 7. mel lék le te 2.4. pont já ban az „A te rü le ti köz le ke dé -
si fel ügye let tel” szö veg rész he lyé be az „Az NKH re gi o ná -
lis igaz ga tó sá gá val” szö veg,

g) 8. mel lék le té nek 3. pont já ban a ,,.........................
............. Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„NKH ................................... Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

h) 6. mel lék le té nek 2.3.3. pont já ban és 7. mel lék le té -
nek 5.4. pont já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let ve -
ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gá nak igaz ga tó ja” szö veg,

i) 6. mel lék le te 2.3.4. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben
az „A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let ve ze tõ je” szö veg rész
he lyé be az „Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak igaz ga -
tó ja” szö veg,

j) 7. mel lék le té nek 8.6. pont já ban az „a te rü le ti köz le -
ke dé si fel ügye let ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be az „az
NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga igaz ga tó já nak” szö veg,

k) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (10) be kez dé sé ben,
12.  §-a (7) be kez dé sé ben és (8) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben, 16.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és
(9) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, 19.  §-a (1) be kez dé sé -

nek elsõ mon da tá ban, 29.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik
mon da tá ban, 5. mel lék le te I. fe je ze te 3.1.3. pont já ban,
3.2.6. pont já nak a) al pont já ban, 6. mel lék le té nek
2.1.2. pont já ban, 7. mel lék le te 1.1.2. pont já nak g) al pont -
já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nél” szö veg rész,
to váb bá 14.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a köz le -
ke dé si fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „az NKH re -
gi o ná lis igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

l) 5. mel lék le te I. fe je ze te 3.1.4. pont já ban a „te rü le ti
köz le ke dé si fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „NKH
re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

m) 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 8. mel lék le té nek
1.1.3. pont já ban az „A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nél”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
nál” szö veg,

n) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 17.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let tõl” szö -
veg rész, va la mint 7. mel lék le te 8.5. pont já nak má so dik
mon da tá ban az „a köz le ke dé si fel ügye let tõl” szö veg rész
he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá tól” szö veg,

o) 28.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 8. mel lék le té nek
2.1.1. pont já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tek”
szö veg rész, C. Füg ge lé ke 15. Cik ké nek (1) be kez dé sé ben
az „a te rü le ti Köz le ke dé si Fel ügye le tek” szö veg rész,
14.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si) köz -
le ke dé si fel ügye le tek” szö veg rész, va la mint 5. mel lék le te
I. fe je ze té nek 2.4.6. pont já ban az „a Köz le ke dé si Fel ügye -
le tek” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gai” szö veg,

p) 6. mel lék le te 2.2. pont já nak b) al pont já ban,
3.2.5. pont já nak utol só so rá ban, 7. mel lék le té nek
2.4. pont já ban és 9.8. pont já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si
fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis
igaz ga tó sá gát” szö veg,

q) 5. mel lék le te I. fe je ze té nek 3.2.4. pont já ban a „te rü -
le ti köz le ke dé si fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az
„NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gát” szö veg,

r) 24.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „A te rü le ti köz le ke -
dé si fel ügye le tek tõl” szö veg rész he lyé be az „Az NKH re -
gi o ná lis igaz ga tó sá ga i tól” szö veg,

s) 9.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, 5. mel lék -
le te I. fe je ze te 2.5. pont já nak elsõ mon da tá ban és 6. mel -
lék le te 1.2. pont já nak b) al pont já ban az „a te rü le ti köz le -
ke dé si fel ügye let nek” szö veg rész he lyé be az „az NKH re -
gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

t) 22.  §-ának (6) be kez dé sé ben és 24.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le te ket” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga it” szö -
veg,

u) 5. mel lék le te IV. fe je ze té nek 1.6.2. pont já ban,
7. mel lék le té nek 2.2. pont já ban és 5.2. pont já ban az „a te -
rü le ti köz le ke dé si fel ügye let tel” szö veg rész he lyé be az „az 
NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá val” szö veg
lép.

(2) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let
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a) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész, va la -
mint 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 28.  §-a (2) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban, 1. mel lék le te II. fe je ze té nek
3. pont já ban, A. Füg ge lé ke 2. Cik ké nek k) pont já ban,
B. Füg ge lé ke I. ré sze 2. Cik ke (7) be kez dé sé ben és C. Füg -
ge lé ke 2. Cik ke r) pont já nak elsõ mon da tá ban az „a Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész, to váb bá 4.  §-a
(7) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, (9) be kez dé sé -
ben, (11) be kez dé sé ben és (12) be kez dé sé ben, 4/A.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban, 4/B.  §-a (1) be kez dé -
sé ben, (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, (3) be kez -
dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, (6) be kez dé sé ben,
9/A.  §-a (1) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben és (5) be kez dé sé ben, 10.  §-a (4) be kez dé sé nek 
elsõ és má so dik mon da tá ban, 13/A.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, 16.  §-a (9) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
21.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, (5) be kez -
dé sé ben, (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 22. §-a
(1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon -
da tá ban, (3) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
(3) be kez dé sé ben, (7) be kez dé sé ben és (10) be kez dé sé ben, 
24.  §-a (1) be kez dé sé ben, (3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé -
sé nek má so dik és har ma dik mon da tá ban, 1. mel lék le te
II. fe je ze té nek 3. pont já ban és 4. pont já ban, B. Füg ge lé ke
I. ré sze 2. Cik ké nek (11) be kez dé sé ben, C. Füg ge lé ke
2. Cik ke r) pont já nak má so dik mon da tá ban, va la mint
s) pont já nak elsõ és má so dik mon da tá ban az „a KKF” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
 Regionális Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 4.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, 8.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 21.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, (4) be -
kez dé sé ben, (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, (7) be -
kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 22.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (4) be kez dé sé ben és (11) be -
kez dé sé ben, 24.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és
(5) be kez dé sé ben, 28.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 29.  §-a
(1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és (2) be kez dé sé ben az
„A KKF” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Közép-
 magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a KKF-nek” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

d) 16.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 21.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 22.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben az „a KKF-tõl” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá tól”
szö veg,

e) 22.  §-ának (6) be kez dé sé ben és 24.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben az „a KKF-t” szö veg rész, 28.  §-a (2) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH Közép-
 magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát” szö veg,

f) 4/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben,
4/B.  §-a (1) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé nek b) pont já -

ban, 11.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 12/B.  §-a (4) be kez dé -
sé nek e) pont já ban, 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 16.  §-a
(9) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban, 19/A.  §-ának
(11) be kez dé sé ben, 21.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban, (7) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(8) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
24.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 28.  §-a (1) be kez dé sé ben és
(2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 1. mel lék le te
II. fe je ze té nek 6. pont já ban, 5. mel lék le te I. fe je ze te
1.1.3. pont já ban, 1.1.4. pont já nak má so dik mon da tá ban,
2.1.5. pont já ban, 2.1.11. pont já ban, 2.2.3. pont já nak má -
so dik be kez dé sé ben, 2.2.19. pont já ban, 3.2.1. pont já ban és 
3.2.3. pont já nak c) al pont já ban, 5. mel lék le te IV. fe je ze te
1.5. pont já nak elsõ be kez dé sé ben és 4.2.3. pont já nak d) al -
pont já ban, 6. mel lék le te 2.3.2. pont já nak elsõ mon da tá -
ban, 3.1.1. pont já nak a) al pont já ban, 3.1.3. pont já nak
a) al pont já ban, 3.2.1. pont já ban, 3.3.2. pont já ban és
3.4. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben, 7. mel lék le te
1.2.1. pont já ban, 2.5. pont já ban, 3.1. pont já ban, 3.2. pont -
já ban, 3.3. pont já ban, 3.8. pont já ban, 4.2. pont já nak má so -
dik mon da tá ban és 4.3. pont já ban, 8. mel lék le te 1.8. pont -
já nak má so dik be kez dé sé ben, 10. mel lék le te I. Fe je ze té -
nek 2.13. pont já ban, 10. mel lék le te II. fe je ze te 2.4. pont já -
nak má so dik gon do lat je les be kez dé sé ben, 4.1. pont já ban,
5.1. pont já ban és 6.1. pont já ban, A. Füg ge lé ke 2. Cik ké -
nek k) pont já ban, C. Füg ge lé ke 2. Cik ke r) pont já ban és
s) pont já nak má so dik mon da tá ban az „a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let” szö veg rész, to váb bá 1. mel lék le te II. fe je ze té -
nek 1. pont já ban, 5. mel lék le te I. fe je ze te 2.2.18. pont já -
nak má so dik mon da tá ban, 5. mel lék le te II. Fe je ze té nek
18. pont já ban, C. Füg ge lé ke 2. Cik ke s) pont já nak elsõ
mon da tá ban az „a KFF” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 12/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 15.  §-a (1) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban, 22.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
24.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 6. mel lék le te 3.2.5. pont já -
nak fel ve ze tõ szö ve gé ben, 7. mel lék le te 1.1.1. pont já nak
fel ve ze tõ szö ve gé ben és 6.2. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, 8. mel lék le té nek 2.2.3. pont já ban, 10. mel lék le te
I. Fe je ze té nek 2.10. pont já ban, 2.12. pont já ban, 10. mel -
lék le te II. Fe je ze té nek 1.4. pont já ban, C. Füg ge lé ke
19. Cik ke (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A
Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az
NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

h) 6. mel lék le te 2.3.6. pont já nak má so dik mon da tá ban
az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let hez” szö veg rész he lyé be az 
„az NKH Köz pon ti Hi va ta lá hoz” szö veg,

i) 6. mel lék le te 3.1.3. pont já nak b) al pont já ban és
8. mel lék le té nek 1.1.3. pont já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
 Hivatalánál” szö veg,

j) 21.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, 28.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, 6. mel lék -
le te 2.3.5. pont já nak elsõ mon da tá ban az „a Köz le ke dé si
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Fõ fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
Hi va ta lát” szö veg,

k) 4/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 5. mel lék le te I. fe je -
ze té nek 2.5. pont já ban, 6. mel lék le te 2.3.6. pont já nak elsõ
mon da tá ban, 7. mel lék le té nek 6.3. pont já ban és 10. mel -
lék le te II. Fe je ze té nek 1.3. pont já ban az „a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let nek” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz -
pon ti Hi va ta lá nak” szö veg,

l) 8. mel lék le té nek 2.2.2. pont já ban az „a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let tõl” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon -
ti Hi va ta lá tól” szö veg
lép.

13.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let

a) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Köz le ke dé si 
Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „a me gyei,
fõ vá ro si köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész, 4.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „a me gyei, fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész, 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a te -
rü le ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész, 21.  §-ának
(11) be kez dé sé ben és 74.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész,
93/B.  §-ában az „a köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész,
8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 21.  §-a (5) be kez dé sé nek har -
ma dik mon da tá ban az „A KKF” szö veg rész, va la mint
A. Füg ge lé ke A/60. mel lék le te I. ré szé nek 3.2. al pont já ban 
az „A Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga” szö veg,

d) 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 31.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 34.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 35.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 44.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 74.  §-ának (3) be kez dé sé ben és (7) be kez dé -
sé ben, 97.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 112.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész, 29.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb -
biak ban: KKF)” szö veg rész, 3. mel lék le té ben az 1. áb rát
kö ve tõ mon dat ban és 3. mel lék le té ben a 2. áb rát kö ve tõ
mon dat ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
(KKF)” szö veg rész, va la mint A. Füg ge lé ke A/19. mel lék -
le te II. ré sze 3.1.3.8. al pont já nak má so dik be kez dé sé ben,
A. Füg ge lé ke A/31. mel lék le te I. ré szé nek 1.3. al pont já -
ban, A. Füg ge lé ke A/59. mel lék le te 4.20. pont já nak má so -
dik mon da tá ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”

szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 25.  §-ának (3) be kez dé se elsõ mon da tá ban az „a
Köz le ke dé si Fõ fel ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg -
rész, 25.  §-ának (3) be kez dé se má so dik mon da tá ban,
34.  §-ának (3) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben az
„a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész, va la mint
29.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész he lyé -
be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

f) 115.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik gon do lat je les be -
kez dé sé ben az „a köz le ke dé si fel ügye let nek” szö veg rész
he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak” szö veg
lép.

14.  §

A gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség sze mé lyi és do lo gi
fel té te le i rõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM ren de let

a) 2.  §-ának b) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let (a továb biak ban: te rü le ti köz le ke dé si fel -
ügye let)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg,

b) 10.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész he lyé be az
„az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke -
dé si fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o -
ná lis igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

d) 11.  §-a (2) be kez dé sé nek ea) pont já ban a „KFF” szö -
veg rész he lyé be az „NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 12.  §-ának (1) be kez dé se elsõ mon da tá ban, 1. mel -
lék le te 18. pont já nak ‘E lõ írt ké pe sí tés’ cím alat ti má so dik
és ne gye dik gon do lat je les be kez dé sé ben, va la mint 3. mel -
lék le té nek 15. pont ja utol só mon da tá ban az „a KFF” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

f) 12.  §-ának (1) be kez dé se elsõ mon da tá ban és (3) be -
kez dé sé ben, 8. mel lék le té nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
1. pont já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

g) 12.  §-ának (1) be kez dé se má so dik mon da tá ban az
„A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

h) 12.  §-ának (3) be kez dé se elsõ mon da tá ban az
„a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban:
KKF)” szö veg rész, 12.  §-ának (3) be kez dé se má so dik
mon da tá ban az „a KKF” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

i) 1. mel lék le te 19. pont já nak b) al pont já ban az „a te rü -
le ti köz le ke dé si fel ügye le ti” szö veg rész he lyé be az „az
NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

j) 8. mel lék le te 2. pont já ban az „A re giszt rált bon -
tó-hul la dék ke ze lõt nyil ván tar tó te rü le ti köz le ke dé si fel -
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ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH re giszt rált bon -
tó-hul la dék ke ze lõt nyil ván tar tó re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
nak” szö veg
lép.

15.  §

A sze mély ta xi-szol gál ta tás vég zé sé nek egyes fel té te le i -
rõl  szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
köz le ke dé si fel ügye let (a továb biak ban: te rü le ti köz le ke -
dé si fel ügye let)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó -
sá ga” szö veg,

b) 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé -
si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH” szö veg,

c) 3. mel lék le té ben fog lalt ‘Ta nú sí tás’ 1. pont já ban a
zá ró jel ben fog lalt az „ille té kes te rü le ti köz le ke dé si fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

16.  §

Az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i ról
 szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let 6. mel lék le te
‘A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um te rü le tén’ al cí -
mé nek

a) elsõ so rá ban az ‘El sõ fok‘ osz lop ban fog lalt „Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH)
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) má so dik, har ma dik és he te dik so rá ban az ‘El sõ fok‘
osz lop ban a „Te rü le ti leg ille té kes me gyei köz le ke dé si fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH te rü le ti leg ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) ne gye dik so rá ban az ‘El sõ fok‘ osz lop ban és ötö dik
so rá ban a ‘Má sod fok‘ osz lop ban a „Fõ vá ro si Köz le ke dé si
Fel ügye let” szö veg rész, va la mint ha to dik so rá ban az ‘El -
sõ fok‘ osz lop ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) nyol ca dik so rá ban az ‘El sõ fok‘ osz lop ban a „Pol gá ri 
Lé gi köz le ke dé si ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „NKH
Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) elsõ, má so dik, har ma dik, ne gye dik, ha to dik, he te dik
és nyol ca dik so rá ban a ‘Má sod fok‘ osz lop ban a „Köz le ke -
dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg
lép.

17.  §

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM ren de let 1. mel lék le té ben a ‘Köz le ke dé si szer vek’
al cím 5. pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg
lép.

18.  §

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mel lék le te ‘Ha jó zá si tech ni kus
szak ké pe sí tés szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mé nye i’
címû fe je ze té nek 4.3.1. al pont ja elsõ mon da tá ban, va la -
mint a ‘Ví zi köz mû-épí tõ szak ké pe sí tés szak mai és vizs -
gáz ta tá si kö ve tel mé nye i’ címû fe je ze té nek 4.2.3. al pont ja
utol só mon da tá ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg lép.

19.  §

A ra dio ak tív anya gok szál lí tá sá ról, fu va ro zá sá ról és
cso ma go lá sá ról  szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM ren de let

a) 3.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban a „me gyei, fõ -
vá ro si köz le ke dé si fel ügye let tel” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
re gi o ná lis igaz ga tó sá gá val” szö veg,

b) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he lyé -
be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

c) 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a fel adó/in du ló ki kö -
tõ sze rint te rü le ti leg ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye -
le tek” szö veg rész he lyé be az „az NKH-nak a fel adó/in du ló 
ki kö tõ sze rint te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gai” szö veg,

d) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 9.  §-ának c) pont já ban 
az „a Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 9.  §-ának b) pont já ban az „a KKF, a me gyei és a fõ -
vá ro si köz le ke dé si fel ügye le tek” szö veg rész he lyé be az
„az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

f) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KFF-nek” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg,

g) 10.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a Lég ügyi
Fõ igaz ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „az NKH Pol -
gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá gá nak” szö veg
lép.
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20.  §

Az Or szá gos Vas úti Sza bály zat II. kö te té nek ki adá sá ról
 szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM ren de let

a) 1. mel lék le te 2. fe je ze té nek 2.11.1. pont já ban és
10. fe je ze té nek 10.8. pont já ban az „a köz le ke dé si ha tó ság” 
szö veg rész he lyé be az „a vas úti köz le ke dé si ha tó ság” szö -
veg,

b) 2. mel lék le te I. füg ge lé ké nek 3.1.12. al pont já ban a
„Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 2. mel lék le te I. füg ge lé ké nek 3.1.12. al pont já ban az
„a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be
az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
ga” szö veg,

d) 2. mel lék le te VII. füg ge lé ké nek ‘Tárgy’ cím szó alat -
ti mon da tá ban az „a ............................ Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH ....................
.................. Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 2. mel lék le te VII. füg ge lé ké nek ‘El já rás’ cím szó
alat ti má so dik mon da tá ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si
Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Közép-
 magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

21.  §

A szál lí tó tar tá lyok mû sza ki fel ügye le té rõl  szóló
37/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let nél (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban:
NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nál” 
szö veg,

b) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

22.  §

A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé -
sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. mel lék le té -
nek F) fe je ze te

a) 1. pont já ban I. fo kon ‘Or szá gos köz út ese tén’ al cí me 
alat ti a) al pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 1. pont já ban I. fo kon ‘Or szá gos köz út ese tén’ al cí me 
alat ti b) al pont já ban az „a me gyei köz le ke dé si fel ügye let,
‘He lyi köz út ese tén’ al cí me alat ti a) al pont já ban a „me gyei 
köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész, to váb bá 1. pont já ban

I. fo kon ‘Köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út ese tén’ al -
cí me alat ti be kez dé sé ben, va la mint 2. pont já nak b) al pont -
já ban I. fok alatt az „a fõ vá ro si/me gyei köz le ke dé si fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz -
ga tó sá ga” szö veg,

c) 1. pont já ban I. fo kon ‘He lyi köz út ese tén’ al cí me
alat ti c) al pont já ban és a II. fo kon ‘He lyi köz út ese tén’ al -
cí me alat ti b) al pont já ban az „a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 2. pont já nak a) al pont já ban I. fok alatt az „a Köz pon -
ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

e) 1. pont já ban II. fo kon ‘Or szá gos köz út és köz for ga -
lom elõl el nem zárt ma gán út ese tén’ al cí me alatt, va la mint 
2. pont já nak a) al pont já ban II. fok és 2. pont já nak b) al -
pont já ban II. fok alatt a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be az „NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

f) 1. pont já ban II. fo kon ‘He lyi köz út ese tén’ al cí me
alat ti a) és c) al pont ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg
lép.

23.  §

A mo to ros lé gi jár mû vek zaj ki bo csá tá sá nak kor lá to zá -
sá ról  szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM ren de let 3.  §-ának
(3) be kez dé se utol só mon da tá ban a „Pol gá ri Lé gi köz le ke -
dé si Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

24.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben és re pü lõt ere in tör té -
nõ re pü lé sek vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 14/2000.
(XI. 14.) Kö ViM ren de let mel lék let 4. Fe je ze te „E” Füg ge -
lé ké nek I. ré sze 3.3.2.1. pont ja (i) al pont já ban a „Pol gá ri
Lé gi köz le ke dé si Ha tó sá got (PLH)” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá gát” szö veg lép.

25.  §

(1) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let

a) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek aa) al pont já ban a „Köz pon ti 
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,
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b) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek ba) és eb) al pont já ban,
1. mel lék le te V. fe je ze té nek 6. pont já ban az ‘I. fok’ osz -
lop ban az „az ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye let”
szö veg rész, va la mint 3.  §-a (2) be kez dé sé nek ea) al pont já -
ban és 1. mel lék le te V. fe je ze té nek 5. pont já ban az ‘I. fok’
osz lop ban az „az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si
fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH ille té kes re -
gionális igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek ca), db) és eb) al pont já ban
az „a Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé -
be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

d) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek ab), bb) és cb) al pont já ban,
va la mint 1. mel lék le te V. fe je ze té nek 4., 5. és 6. pont já ban
a ‘II. fok’ osz lop ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 1. mel lék le te V. fe je ze té nek 5. és 6. pont já ban az
‘I. fok’ osz lop ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

f) 1. mel lék le te V. fe je ze té nek 4. pont já ban az ‘I. fok’
osz lop ban az „a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a ter ve zett épít mény az NKH több re gi o ná lis igaz ga tó -
sá gá nak ille té kességi te rü le tét érin ti, az NKH azon re gi o -
ná lis igaz ga tó sá ga jár el az épít mény egé szé re vonatko -
zóan, amely nek te rü le tén a hosszabb út sza kasz van, ha pe -
dig azok egyen lõ hosszú sá gú ak, az NKH azon re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga jár el, amely hez a ké rel met be nyúj tot ták.”

26.  §

A ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
 szóló 28/2000. (XII. 18.) Kö ViM ren de let

a) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész, va la mint
6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész he lyé -
be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 6.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A KFF” szö veg rész
he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

d) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 5. mel lék le té ben a táb -
lá za tot kö ve tõ mon dat ban, va la mint 6. mel lék le té ben a
táb lá za tot kö ve tõ mon dat ban az „a Köz pon ti Köz le ke dé si

Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ott meg ha tá ro zott
te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„NKH ott meg ha tá ro zott te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga” szö veg,

f) 2. mel lék le té ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány’-ban a „Köz -
le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 2. mel lék le té ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány’-ban a „Ge -
ne ral Ins pec to ra te of Trans port” szö veg rész he lyé be a
„Cent ral Of fi ce of the Na ti o nal Trans port Aut ho rity” szö -
veg,

h) 3. mel lék le té nek utol só so rá ban és 4. mel lék le té nek
utol só so rá ban a „KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI
FELÜGYELET – HAJÓZÁSI FELÜGYELET” szö veg -
rész he lyé be a „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGA -
TÓSÁGA” szö veg,

i) 4. mel lék le té nek utol só so rá ban a „Cent ral – Ins pec -
to ra te of Trans port – Su pe rin ten den ce for Ship ping” szö -
veg rész he lyé be a „Na ti o nal Trans port Aut ho rity, Cent ral
Hun ga ri an Re gi o nal Di rec to ra te” szö veg,

j) 4. mel lék le té nek utol só so rá ban a „Zent ra lins pek to -
rat für Trans port – Schif fahrts be hör de” szö veg rész he lyé -
be a „Na ti o na le Be hör de für Ver kehrs we sen, Mit te lun ga -
ris che Re gi o na le Ver wal tung” szö veg
lép.

27.  §

A lé gi köz le ke dé si szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge -
dé lye i rõl  szóló 5/2001. (II. 6.) Kö ViM ren de let

a) 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „lég ügyi fõ igaz ga tó”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el -
nö ke” szö veg,

b) 11. mel lék le te 1. cí mé ben fog lalt ‘Lé gi jár mû-ve ze tõ
szak szol gá la ti en ge dély’ min tá já nak 1.1. pont já ban, va la -
mint 2. cí mé ben fog lalt ‘Föl di szak szol gá la ti en ge dély’
min tá já nak 2.1. pont já ban fog lalt „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé -
si Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 11. mel lék le te 1. cí mé ben fog lalt ‘Lé gi jár mû-ve ze tõ
szak szol gá la ti en ge dély’ min tá já nak 1.1. pont já ban, va la -
mint 2. cí mé ben fog lalt ‘Föl di szak szol gá la ti en ge dély’
min tá já nak 2.1. pont já ban fog lalt „Ci vil Avi a ti on Aut ho -
rity” szö veg rész he lyé be a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on
of the Na ti o nal Trans port Aut ho rity” szö veg
lép.

28.  §

A ha jó zás biz ton sá gi el len õri mun ka kör re vo nat ko zó
szak mai fel té te lek rõl és az el len õrök azo no sí tó ok má nyá -
ról  szóló 10/2001. (III. 2.) Kö ViM ren de let
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a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint mel lék le té ben
fog lalt ‘Ha jó zás biz ton sá gi el len õri iga zol vány’ elsõ ol da -
lán a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la”
 szöveg,

b) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jó zás biz ton sá gi el len õri
iga zol vány’ elsõ ol da lán a „Ge ne ral Ins pec to ra te of Trans -
port” szö veg rész he lyé be a „Cent ral Of fi ce of the Na ti o nal
Trans port Aut ho rity” szö veg,

c) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jó zás biz ton sá gi el len õri
iga zol vány’ elsõ ol da lán a „fõ igaz ga tó” szö veg rész he lyé -
be az „el nök” szö veg,

d) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jó zás biz ton sá gi el len õri
iga zol vány’ elsõ ol da lán a „di rec tor ge ne ral” szö veg rész
he lyé be a „head” szö veg
lép.

29.  §

A bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó zás -
ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az üzem ké -
pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 13/2001.
(IV. 10.) Kö ViM ren de let

a) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ II. ré sze 8a. Fe je ze te 8a.12. Cik ke
1. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ cím lap ján és szö ve gé ben, 6. füg ge lé ké ben fog -
lalt ‘Komp bi zo nyít vány’ cím lap ján, 9. füg ge lé ké ben fog -
lalt ‘Ví zi sport esz köz bi zo nyít vány’ szö ve gé ben a „Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Ha jó zá si Fel ügye let” szö -
veg rész, va la mint 2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka gép 
bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó -
mû bi zo nyít vány’ szö ve gé ben és 8. füg ge lé ké ben fog lalt
‘Nem zet kö zi ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a „Köz pon ti 
Köz le ke dé si Fel ügye let – Ha jó zá si Fel ügye let” szö veg -
rész, to váb bá 9. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ví zi sport esz köz bi -
zo nyít vány’ szö ve gé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let Ha jó zá si Fel ügye let Ha jó-üzem biz ton sá gi és Re -
gisz te ri Osz tá lya” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

d) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 11. pont já ban, 14. pont já ban, 16. pont já ban,
35. pont já ban, 41. pont já ban, 45. pont já ban, 48. pont já ban, 
49. pont já ban, 50. pont já ban, 51. pont já ban és 52. pont já -
ban, 3. füg ge lé ké ben fog lalt ‘I de ig le nes ha jó bi zo nyít vány’ 

11. pont já ban, 4. füg ge lé ké ben fog lalt ‘I de ig le nes úszó -
mun ka gép bi zo nyít vány’ 10. pont já ban, 5. füg ge lé ké ben
fog lalt ‘Bi zo nyít vány ten ge ri hajó ré szé re’ szö ve gé ben a
„KKF Ha jó zá si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 9. pont já ban az „a KKF Ha jó zá si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

f) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 49. pont já ban az „A KKF Ha jó zá si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

g) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 5. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány 
ten ge ri hajó ré szé re’ szö ve gé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let Ha jó zá si Fel ügye le te” szö veg rész, va la mint
11. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó- és úszó mun ka gép-bi zo -
nyít vá nyok jegy zé ke’ cím lap ján a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let Ha jó zá si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

h) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ cím lap ján és szö ve gé ben a „Zent ra lins pek to rat
für Ver kehr Schiff fahrt sins pek ti on” szö veg rész, va la mint
2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka gép bi zo nyít vány’
szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mû bi zo nyít -
vány’ szö ve gé ben és 8. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Nem zet kö zi
ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a „Zent ra lins pek to rat für
Ver kehr – Schiff fahrt sins pek ti on” szö veg rész, to váb bá
5. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány ten ge ri hajó ré szé -
re’ szö ve gé ben a „Schif fahrt sins pek ti on der Zent ra lins -
pek to rat für Ver kehr” szö veg rész he lyé be a „Mit te lun ga -
ris che Re gi o na le Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für
Ver kehrs we sen” szö veg,

i) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 11. pont já ban, 14. pont já ban, 16. pont já ban,
35. pont já ban, 41. pont já ban, 45. pont já ban, 48. pont já ban, 
49. pont já ban, 50. pont já ban, 51. pont já ban és 52. pont já -
ban, 3. füg ge lé ké ben fog lalt ‘I de ig le nes ha jó bi zo nyít vány’ 
11. pont já ban, 5. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány ten -
ge ri hajó ré szé re’ szö ve gé ben a „ZIV Schifffahrtsinspek -
tion” szö veg rész he lyé be a „Mit te lun ga ris che Re gi o na le
Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für Ver kehrs we sen”
szö veg,

j) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 49. pont já ban a „Die ZIV Schif fahrt sins pek ti on” 
szö veg rész he lyé be a „Die Mit te lun ga ris che Re gi o na le
Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für Ver kehrs we sen”
szö veg,
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k) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 9. pont já ban a „von der ZIV Schiff fahrt sins pek -
ti on” szö veg rész he lyé be a „von der Mit te lun ga ris chen
Re gi o na len Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für Ver -
kehrs we sen” szö veg,

l) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka -
gép bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt
‘Ú szó mû bi zo nyít vány’ szö ve gé ben és 8. füg ge lé ké ben
fog lalt ‘Nem zet kö zi ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a
„Cent ral Ins pec ti on for Trans port – Su pe rin ten den ce for
Ship ping” szö veg rész he lyé be a „Na ti o nal Trans port Aut -
ho rity, Cent ral-Hun ga ri an Re gi o nal Di rec to ra te” szö veg,

m) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ má so dik ol da lán a ‘Meg jegy zé sek’ cím alat ti
szö veg ben az „a Ha jó zá si Fel ügye let nek” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá gá nak” szö veg,

n) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 49. pont já ban az „A KKF Ha jó zá si Fel ügye let -
nek” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

o) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 1. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ha jó bi zo -
nyít vány’ 49. pont já ban a „Der ZIV Schiffahrtsinspek -
tion” szö veg rész he lyé be a „Für die Mit te lun ga ris che Re -
gi o na le Ver wal tung für Na ti o na le Be hör de für Ver kehrs -
we sen” szö veg,

p) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka -
gép bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt
‘Ú szó mû bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 8. füg ge lé ké ben fog -
lalt ‘Nem zet kö zi ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a
„Hajó- üzembiztonsági és Re gisz te ri Osz tály ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be az „NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá ga” szö veg,

q) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka -
gép bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt
‘Ú szó mû bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 8. füg ge lé ké ben fog -
lalt ‘Nem zet kö zi ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a „Le i -
ter der Ab te i lung für Bet ri ebs si cher he it und Schiffs re gis -
ter” szö veg rész he lyé be a „Re gi o na le Ver wal tung für Na -
ti o na le Be hör de für Ver kehrs we sen” szö veg,

r) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ 2. füg ge lé ké ben fog lalt ‘Ú szó mun ka -
gép bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 7. füg ge lé ké ben fog lalt
‘Ú szó mû bi zo nyít vány’ szö ve gé ben, 8. füg ge lé ké ben fog -
lalt ‘Nem zet kö zi ha jó le vél kis ha jó ra’ szö ve gé ben a „Head
of the Sur ve y ing and Re gis te ring Di vi si on” szö veg rész he -
lyé be a „Na ti o nal Trans port Aut ho rity, Cent ral-Hun ga ri an
Re gi o nal Di rec to ra te” szö veg,

s) 14.  §-ában az „A Köz le ke dés Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

t) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ I. Ré sze 1. Fe je ze te 1.07. Cik ké ben,
I. Ré sze 2. Fe je ze te 2.05. Cik ke 1. pont já nak g) al pont já -
ban és 2. pont já nak c) al pont já ban, 2.19. Cik ke 1. pont já -
ban, 2. pont já nak elsõ be kez dé sé ben és 3. pont já ban,
II. Ré sze 6. Fe je ze te 6.08. Cik ké nek 5. pont já ban, II. Ré sze 
10. Fe je ze te 10.03. Cik ke 5. pont já nak h) al pont já ban,
II. Ré sze 15. Fe je ze te 15.01a. Cik ké ben, II. Ré sze 22. Fe -
je ze te 22a.06. Cik ké ben, va la mint IV. Ré sze 24. Fe je ze te
24.04. Cik ke 5. pont já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg,

u) mel lék le té ben fog lalt ‘Ha jók és Úszó mun ka gé pek
Szem le sza bály za ta’ I. Ré sze 2. Fe je ze te 2.19. Cik ke
2. pont já nak má so dik be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
Hi va ta lát” szö veg
lép.

30.  §

A bel föl di és a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás szak mai
fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról  szóló 14/2001.
(IV. 20.) Kö ViM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gaz dál ko dó szer ve zet
szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si
fel ügye let (a továb biak ban: te rü le ti köz le ke dé si fel ügye -
let)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság nak (a továb biak ban: NKH) a gaz dál ko dó szer ve zet
szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó -
sá ga” szö veg,

b) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban, 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben, 6.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben 
és b) pont já ban, 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé -
sé ben és (4) be kez dé se har ma dik mon da tá ban, 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 8.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 5.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ szö ve gé ben, 9.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben és (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„Az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben és (7) be kez dé sé ben az
„a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „A Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi -
va ta la” szö veg,

f) 6.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és (5) be -
kez dé sé ben, 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban,
8.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint 9.  §-a (2) be kez dé sé -
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nek b) pont já ban az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nek”
szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
nak” szö veg,

g) 6.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint 8.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nél”
szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
nál” szö veg
lép.

31.  §

A ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
 KöViM ren de let

a) 2.  §-ának a) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 3.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
4.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 6.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, (2) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben, 8.  §-a 
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 9.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé se fel ve ze tõ
szö ve gé ben és (3) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben,
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (3) be kez dé sé ben és (4) be -
kez dé sé ben, 1. mel lék le té nek I. Fe je ze te ‘Kép zé sek és ok -
ta tók jó vá ha gyá sa’ címe 1. pont já nak e) al pont já ban és
1. mel lék le té nek I. Fe je ze te ‘Kép zé sek és ok ta tók nyil ván -
tar tá sa’ címe alat ti mon dat ban, 1. mel lék le te IV. Fe je ze té -
nek 6. pont já ban, 1. mel lék le te V. Fe je ze te 2. pont já nak
b) al pont já ban, 2. mel lék le te A. Ré szé nek IV. fe je ze te
2. pont ja má so dik mon da tá ban, 2. mel lék le te B. Ré szé nek
III. Fe je ze te 6. pont já ban és 2. mel lék le te B. Ré szé nek
IV. Fe je ze te 2. pont já ban, 3. mel lék le te I. címe alat ti 8. és
9. pont já ban, 3. mel lék le te II. cí mé nek C. Ré sze 1. pont já -
ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be
az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 12.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, va la mint 6. mel -
lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Bel ví zi ha jó zá si rá dió te le -
fon ke ze lõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve gé ben és
6. mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Ál ta lá nos és kor lá to -
zott rá dió ke ze lõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve gé ben az 
„A Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az
NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

d) 1. mel lék le té nek V. Fe je ze te 3. pont já nak a) al pont -
já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let nél” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nál” szö veg,

e) 6. mel lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Bel ví zi ha jó -
zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve -
gé ben, 6. mel lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Bi zo nyít -
vány ha jós ké pe sí tés rõl’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel -
lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Ok le vél ha jós ké pe sí tés -
rõl’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 1. pont já -
ban fog lalt ‘Bel ví zi ha jó zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít -
vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 3. pont já -
ban fog lalt ‘Bel ví zi kedv te lé si célú kis ha jó-ve ze tõ iga zol -

vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, va la mint a 6. mel lék le té -
ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány az ADN sze rin ti kü lön le ges is -
me re tek rõl’ elõ ol da lá nak szö ve gé ben a „Ver kehrs ha up ta -
uf sicht” szö veg rész he lyé be a „Zent rals tel le für Na ti o na le
Be hör de für Ver kehrs we sen” szö veg,

f) 6. mel lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Bi zo nyít vány
ha jós ké pe sí tés rõl’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le -
té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Ok le vél ha jós ké pe sí tés rõl’
1. ol da lá nak szö ve gé ben és 6. mel lék le té nek 1. pont já ban
fog lalt ‘Bel ví zi ha jó zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít vány’ 
1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 2. pont já ban
fog lalt ‘Ten ge rész ké pe sí tõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak
szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Ál ta lá -
nos rá dió ke ze lõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben és
6. mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Kor lá to zott rá dió ke -
ze lõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, va la mint
6. mel lék le té nek 3. pont já ban fog lalt ‘Bel ví zi kedv te lé si
célú kis ha jó-ve ze tõ iga zol vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben,
6. mel lék le té nek 3. pont já ban fog lalt ‘Nem zet kö zi kis ha -
jó-ve ze tõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve gé ben, va la -
mint 6. mel lék le té ben fog lalt ‘Bi zo nyít vány az ADN sze -
rin ti kü lön le ges is me re tek rõl’ elõ ol da lá nak szö ve gé ben a
„Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 6. mel lék le té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Bi zo nyít vány
ha jós ké pe sí tés rõl’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le -
té nek 1. pont já ban fog lalt ‘Ok le vél ha jós ké pe sí tés rõl’
1. ol da lá nak szö ve gé ben és 6. mel lék le té nek 1. pont já ban
fog lalt ‘Bel ví zi ha jó zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít vány’ 
1. ol da lá nak szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 2. pont já ban
fog lalt ‘Ten ge rész ké pe sí tõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak
szö ve gé ben, 6. mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Ál ta lá -
nos rá dió ke ze lõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben,
6. mel lék le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Kor lá to zott rá dió ke -
ze lõ bi zo nyít vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben és 6. mel lék -
le té nek 2. pont já ban fog lalt ‘Ál ta lá nos és kor lá to zott
 rádiókezelõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve gé ben a „Ge -
ne ral Ins pec to ra te of Trans port” szö veg rész, va la mint
6. mel lék le té nek 3. pont já ban fog lalt ‘Bel ví zi kedv te lé si
célú kis ha jó-ve ze tõ iga zol vány’ 1. ol da lá nak szö ve gé ben
az „Ins pec ti on of Trans port” szö veg rész, to váb bá 6. mel -
lék le té nek 3. pont já ban fog lalt ‘Nem zet kö zi kis ha jó-ve ze -
tõ bi zo nyít vány’ 2. ol da lá nak szö ve gé ben a „Su pe rin ten -
den ce of Ship ping of the Ge ne ral Ins pec ti on of Trans port”
szö veg rész he lyé be a „Cent ral Of fi ce of the Na ti o nal
Trans port Aut ho rity” szö veg,

h) 2.  §-ának a) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

i) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban és 4.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

j) 2.  §-ának a) pont já ban az „a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tek” szö veg -
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rész he lyé be az „az NKH-nak kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

k) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a kü lön ren -
de let ben meg ha tá ro zott te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let”
szö veg rész he lyé be az „az NKH kü lön ren de let ben meg ha -
tá ro zott re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

l) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 8.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban és 12.  §-ának (7) be kez dé sé ben
az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be
az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

32.  §

A lé gi jár mû vek lajst ro mo zá sá nak sza bá lya i ról  szóló
32/2001. (IX. 28.) Kö ViM ren de let mel lék le té ben fog lalt
‘Lé gi jár mû Lajst ro mo zá si Bi zo nyít vány’-ban

a) a „Ma gyar Köz tár sa ság Köz le ke dé si és Víz ügyi
 Minisztérium Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) a „Re pub lic of Hun ga ry Mi nist ry of Trans port and
Wa ter Ma na ge ment Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on” szö -
veg rész he lyé be a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the
Na ti o nal Trans port Aut ho rity of Hun ga ry” szö veg
lép.

33.  §

Az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély -
szál lí tás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról
 szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gaz dál ko dó szer ve zet
szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si
fel ügye let (a továb biak ban: te rü le ti köz le ke dé si fel ügye -
let)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság nak (a továb biak ban: NKH) a gaz dál ko dó szer ve zet
szék he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö -
veg,

b) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 4.  §-ának
(8) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 6.  §-a
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, (2) be kez dé sé nek 
b) pont já ban, (3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé se elsõ mon -
da tá ban és (7) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban,
6/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben, 7.  §-a
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és (4) be kez dé sé -
nek fel ve ze tõ szö ve gé ben, 8.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve gé ben, (3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban, 9.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
gé ben és (4) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
(5) be kez dé sé ben és (8) be kez dé sé ben, va la mint 12. §-a
(6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és (7) be kez dé sé ben az
„a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 5.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 9.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö ve gé ben, (5) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon -
da tá ban, 11.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és 
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A te rü le ti köz -
le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH re -
gionális igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „üze mel te tõ szék he -
lye sze rin ti te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „NKH-nak az üze mel te tõ szék he lye sze rint te rü -
le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben és (7) be kez dé sé ben,
 valamint 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si
Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg,

f) 6/A.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(6) be kez dé sé ben az „A Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 6.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és (8) be -
kez dé sé ben, 6/A.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
7.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint 10.  §-ának
(7) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let nek” 
szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
nak” szö veg,

h) 6.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé -
si fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná -
lis igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

i) 12.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(8) be kez dé sé ben az „a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let tõl”
szö veg rész he lyé be az „az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá -
tól” szö veg
lép.

34.  §

A pol gá ri lé gi jár mû vek tí pus- és lé gi al kal mas sá gá ról
 szóló 63/2001. (XII. 23.) Kö ViM ren de let

a) 1. mel lék le té ben fog lalt ‘Tí pu sal kal mas sá gi bi zo -
nyít vány’ min tá já nak fej lé cé ben és 2. mel lék le té ben fog -
lalt ‘Lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány’ min tá já nak fej lé cé -
ben a „Ma gyar Köz tár sa ság Köz le ke dé si és Víz ügyi
 Minisztérium Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö veg rész, va la mint
1. mel lék le té ben fog lalt ‘Tí pu sal kal mas sá gi bi zo nyít vány’ 
min tá já nak szö ve gé ben és 2. mel lék le té ben fog lalt ‘Lé gi -
al kal mas sá gi bi zo nyít vány’ min tá já nak szö ve gé ben a
„Lég ügyi Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá -
ga” szö veg,

b) 1. mel lék le té ben fog lalt ‘Tí pu sal kal mas sá gi bi zo -
nyít vány’ min tá já nak fej lé cé ben és 2. mel lék le té ben fog -
lalt ‘Lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány’ min tá já nak fej lé cé -
ben a „Re pub lic of Hun ga ry Mi nist ry of Trans port and
Wa ter Ma na ge ment Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on” szö -
veg rész he lyé be a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the
Na ti o nal Trans port Aut ho rity of Hun ga ry” szö veg,
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c) 1. mel lék le té ben fog lalt ‘Tí pu sal kal mas sá gi bi zo -
nyít vány’ min tá já nak szö ve gé ben és 2. mel lék le té ben fog -
lalt ‘Lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány’ min tá já nak szö ve gé -
ben a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on” szö veg rész he lyé be
a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the Na ti o nal Trans port 
Aut ho rity” szö veg
lép.

35.  §

A föl di ki szol gá lás fel té te le i rõl és en ge dé lye zé sé nek
rend jé rõl  szóló 7/2002. (I. 28.) Kö ViM ren de let

a) 23.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 2. mel lék le -
té ben az en ge dély min tá já nak cí mé ben és szö ve gé ben a
„Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2. mel lék le té ben az en ge dély min tá já nak cí mé ben a
„Ci vil Avi a ti on Aut ho rity” szö veg rész he lyé be a „Ci vil
Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the Na ti o nal Trans port Aut ho -
rity” szö veg,

c) 2. mel lék le té ben az en ge dély min tá já nak szö ve gé -
ben a „Hun ga ri an Ci vil Avi a ti on Aut ho rity” szö veg rész
he lyé be a „Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the Na ti o nal
Trans port Aut ho rity of Hun ga ry” szö veg
lép.

36.  §

A ten ge ri sze mély ha jók ra vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve -
tel mé nyek rõl  szóló 12/2002. (II. 7.) Kö ViM ren de let
2.  §-ának s) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

37.  §

A ha jó zás ra al kal mas, ille tõ leg ha jó zás ra al kal mas sá te -
he tõ ter mé sze tes és mes ter sé ges fel szí ni vi zek ví zi út tá
nyil vá ní tá sá ról  szóló 17/2002. (III. 7.) Kö ViM ren de let
5.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben
a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg lép.

38.  §

A 24 mé ter és an nál na gyobb hosszú sá gú ten ge ri ha lász -
ha jók ra vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló
22/2002. (IV. 27.) Kö ViM ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben és (3) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -

tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg lép.

39.  §

A ten ge ren me net rend sze rint köz le ke dõ kom pok és
gyors já ra tú kom pok biz ton sá gos üze mel te té sé nek kö te le -
zõ vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM ren de let
1.  §-ának q) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

40.  §

A ha jós és ten ge rész szol gá la ti könyv rõl  szóló 26/2002.
(XI. 29.) GKM ren de let

a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott me gyei köz le ke dé si fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 4.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 2. mel lék le te k) pont já nak ‘A szol gá la ti
könyv re vo nat ko zó meg jegy zé sek’ al cí me alat ti 3. al pont -
ja elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ -
fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi -
va ta la” szö veg,

c) 1. mel lék le té nek ‘Tud ni va lók’ al cí me alat ti 2. pont -
já ban az „ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye le tek” szö -
veg rész he lyé be az „NKH ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gai” szö veg,

d) 1. mel lék le te ‘Tud ni va lók’ al cí me alat ti 4. pont já nak 
elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei köz -
le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „NKH ille té -
kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 1. mel lék le té nek ‘Tud ni va lók’ al cí me alat ti 5. pont -
já ban az „a ki ál lí tó me gyei köz le ke dé si fel ügye le ten” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH-nak a szol gá la ti köny vet ki ál -
lí tó re gi o ná lis igaz ga tó sá gán” szö veg,

f) 2. mel lék le te c) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 2. mel lék le te c) pont já ban a „(Ge ne ral Ins pec to ra te
of Trans port)” szö veg rész he lyé be a „(Cent ral Of fi ce of
the Na ti o nal Trans port Aut ho rity)” szö veg,

h) 2. mel lék le te k) pont já nak ‘A szol gá la ti könyv re vo -
nat ko zó meg jegy zé sek’ al cí me alat ti 2. al pont já ban a
„Köz le ke dé si Fõ fel ügye le te” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó sá gá nak Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

i) 2. mel lék le te k) pont já nak ‘A szol gá la ti könyv re
 vonatkozó meg jegy zé sek’ al cí me alat ti 5. al pont já ban az
„a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let nek” szö veg rész he lyé be az
„az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg
lép.
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41.  §

A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je lek rõl, va la mint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM ren de let

a) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban és 7.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban és 3. mel lék le -
té nek 8. pont ja ‘Fi gyel mez te tés a fe nye ge tõ ve szély re’ al -
cí me alat ti szö veg utol só mon da tá ban a „Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

c) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „kü lön jog -
sza bály ban ki je lölt me gyei köz le ke dé si fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság kü lön
jog sza bály ban ki je lölt re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

42.  §

A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó zá si 
lé te sít mé nyek ál ta lá nos üze mel te té si sza bá lya i ról, va la -
mint az üze mel te té si sza bály za tok al kal ma zá sá ról  szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM ren de let

a) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Köz pon ti
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „kü lön jog -
sza bály ban ki je lölt me gyei köz le ke dé si fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság kü lön
jog sza bály ban ki je lölt re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

43.  §

A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó zá si 
lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem ben
tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban és 21.  §-ának
(1) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá ga” szö veg,

b) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott me gyei köz le ke dé si fel ügye le -
tek (a továb biak ban: te rü le ti fel ügye le tek)” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg
lép.

44.  §

A vas úti jár mû vek üzem be he lye zé sé nek en ge dé lye zé -
sé rõl és idõ sza kos vizs gá la tá ról  szóló 28/2003. (V. 8.)
GKM ren de let

a) 2.  §-ának d) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
(a továb biak ban: KFF), a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let (a továb biak ban: KKF), a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé -
si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) Köz pon ti Hi va ta la, az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga, az
NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (4) be kez dé sé nek
elsõ és má so dik mon da tá ban, 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben
és (3) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben és
(2) be kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész he lyé be az „az
NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

c) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si)
köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a KKF-hez” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg,

f) 9.  §-ának (9) be kez dé sé ben és (10) be kez dé sé ben,
va la mint 12.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben,
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé ben az „A KKF” szö -
veg rész he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

45.  §

A Bel ví zi Ha jó zá si Alap prog ram mû köd te té sé nek rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 29/2003. (V. 8.) GKM ren de let
5.  §-ában a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

46.  §

A vas úti jár mû ve ze tõk kép zé sé rõl, ha tó sá gi vizs gáz ta -
tá sá ról és szak ké pe sí té sé rõl  szóló 32/2003. (V. 20.) GKM
ren de let

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let hez (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban:
NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá -
hoz” szö veg,

b) 2.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a Köz le ke -
dé si Fõ fel ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,
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c) 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben és (6) be kez dé sé ben,
5.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben és
(3) be kez dé sé ben, 9.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve gé ben, 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 12.  §-a (7) be kez -
dé sé nek a) pont já ban, va la mint 12.  §-ának (8) be kez dé sé -
ben az „a KFF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti
Hi va ta la” szö veg,

d) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 12.  §-ának (11) be -
kez dé sé ben az „a KKF” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 5.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban, 5.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 13.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „a KFF fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH el nö ke” szö veg,

f) 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 10.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben az „A KFF” szö veg rész he lyé be az „Az NKH
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

g) 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let hez (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg
lép.

47.  §

A gaz da sá gi és köz le ke dé si ága zat ka taszt ró fa vé del mi
fel ada ta i ról  szóló 33/2003. (V. 20.) GKM ren de let

a) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Köz le ke dé si 
Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 7.  §-ának a) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let,
a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, va la mint a köz úti fel -
ada to kat el lá tó te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tek” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la és köz úti fel ada to kat el lá tó re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gai” szö veg,

c) 7.  §-ának c) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let,
a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, va la mint a ha jó zá si
fel ada to kat el lá tó te rü le ti köz le ke dé si fel ügye le tek” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la és ha jó zá si fel ada to kat el lá tó re gi o ná lis
igaz ga tó sá gai” szö veg,

d) 7.  §-ának d) pont já ban a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
 Hatóság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

48.  §

A rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü löz -
he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM 
ren de let 1. mel lék le té nek „III. ka te gó ria” cí mé ben

a) ,,Bu da pest” al cím alatt a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) ,,Bu da pest” al cím alatt a „Köz pon ti Köz le ke dé si
Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

c) ,,Bu da pest” al cím alatt a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) ,,Gyõr-Mo son-Sop ron me gye” al cím alatt a
„Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Nyu -
gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) ,,Vas me gye” al cím alatt a „Vas Me gyei Köz le ke dé si 
Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak
Vas Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

f) ,,Zala me gye” al cím alatt a „Zala Me gyei Köz le ke dé -
si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak
Zala Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

g) ,,Ko má rom-Esz ter gom me gye” al cím alatt a „Ko má -
rom-Esz ter gom Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Közép-
 dunántúli Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

h) ,,Fej ér me gye” al cím alatt a „Fej ér Me gyei Köz le ke -
dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá -
nak Fej ér Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

i) ,,Veszp rém me gye” al cím alatt a „Veszp rém Me gyei
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá gá nak Veszp rém Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

j) ,,Tol na me gye” al cím alatt a „Tol na Me gyei Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg,

k) ,,So mogy me gye” al cím alatt a „So mogy Me gyei
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá gá nak So mogy Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

l) ,,Ba ra nya me gye” al cím alatt a „Ba ra nya Me gyei
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá gá nak Ba ra nya Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

m) ,,Csong rád me gye” al cím alatt a „Csong rád Me gyei
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
gá nak Csong rád Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

n) ,,Bé kés me gye” al cím alatt a „Bé kés Me gyei Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak
Bé kés Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

o) ,,Bács-Kis kun me gye” al cím alatt a „Bács-Kis kun
Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Dél-al föl di Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,
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p) ,,Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye” al cím alatt a
„Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

q) ,,Haj dú-Bi har me gye” al cím alatt a „Haj dú-Bi har
Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Észak-al föl di Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá gá nak Haj dú-Bi har Me gyei Ki ren delt sé ge”
szö veg,

r) ,,Jász-Nagy kun-Szol nok me gye” al cím alatt a
„Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak Jász-Nagy -
kun-Szol nok Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

s) ,,He ves me gye” al cím alatt a „He ves Me gyei Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá ga” szö veg,

t) ,,Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye” al cím alatt a „Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg,

u) ,,Nóg rád me gye” al cím alatt a „Nóg rád Me gyei Köz -
le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá gá nak Nóg rád Me gyei Ki ren delt sé ge” szö veg
lép.

49.  §

A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te II. ré sze ‘B. Fo lyók ra és csa tor -
nák ra vo nat ko zó sza bá lyok’ címe 7. Fe je ze te 7.15. cik ké -
nek d) pont já ban

a) a „(me gyei köz le ke dé si fel ügye let ha jó zá si hi va ta -
la)” szö veg rész he lyé be a „(Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
kü lön jog sza bály ban ki je lölt re gi o ná lis igaz ga tó sá ga)”
szö veg,

b) a „hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság”
szö veg
lép.

50.  §

Az or szá gos köz utak épí tés fel ügye le ti el len õr zé si el já -
rá sá ról és az el já rás sal össze füg gõ szak mai vizs gá lat ról
 szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let és a me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye le -
tek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” szö veg,

b) 2.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban, va la mint 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz le ke -

dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ille té kes köz le ke dé si 
ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az „NKH-nak” szö veg
lép.

51.  §

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, va la mint a
köz vet len fel ügye le te alatt álló szer vek, to váb bá a ki je lölt
szer ve ze tek pol gá ri vé del mi fel ada ta i ról és a te vé keny ség
irá nyí tá sá ról  szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM ren de let

a) 8.  §-ának d) pont já ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 8.  §-ának e) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga”
szö veg
lép.

52.  §

A nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tás vég zé sé -
nek egyes fel té te le i rõl  szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
ren de let

a) 2.  §-ában a „me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé si fel ügye -
let (a továb biak ban: te rü le ti fel ügye let)” szö veg rész he lyé -
be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga tó sá -
ga (a továb biak ban: re gi o ná lis igaz ga tó ság)” szö veg,

b) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 2. mel lék le te IV. Fe je ze te 1.1. pont já nak má so dik
mon da tá ban, 2. mel lék le te IV. Fe je ze te 1.4. pont já nak elsõ 
és má so dik mon da tá ban a „te rü le ti fel ügye let” szö veg rész
he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság” szö veg,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság”
szö veg,

d) 2. mel lék le te III. Fe je ze te 2. pont já nak fel ve ze tõ
szö ve gé ben és 2. mel lék le te IV. Fe je ze te 1.1. pont já nak
elsõ mon da tá ban a „te rü le ti fel ügye let tõl” szö veg rész he -
lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság tól” szö veg,

e) 2. mel lék le te IV. Fe je ze te 1.1. pont já nak má so dik
mon da tá ban és 2. mel lék le te IV. Fe je ze te 1.5. pont já ban a
„Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg
lép.

53.  §

A ha gyo má nyos vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó -
sá gá ról  szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM ren de let
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a) 4. mel lék le te ‘A. Ál ta lá nos ren del ke zé sek’ ré sze
7. pont já nak elsõ be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let tel (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
Köz pon ti Hi va ta lá val” szö veg,

b) 4. mel lék le te ‘B. A ha gyo má nyos vas úti rend szer
struk tu rá lis al rend sze re’ ré sze  4.1.7. pont já nak ha to dik
be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
Vas úti Fel ügye le te” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

c) 4. mel lék le te ‘B. A ha gyo má nyos vas úti rend szer
struk tu rá lis al rend sze re’ ré sze 4.1.8. pont já nak ki len ce dik
be kez dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész 
he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg
lép.

54.  §

Az öm lesz tett árut szál lí tó ten ge ri ha jók biz ton sá gos ra -
ko dá sá ról  szóló 1/2004. (I. 5.) GKM ren de let 3.  §-ának
m) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

55.  §

Az úszó lé te sít mé nyek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr -
zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek el is me ré sé rõl, ki je lö lé sé rõl és
fel ha tal ma zá sá ról  szóló 2/2004. (I. 5.) GKM ren de let

a) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 12.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 17.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

d) 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „A Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH
 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 17.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let nek” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak”
 szöveg
lép.

56.  §

A pol gá ri lé gi for gal mi szol gá lat szak sze mély ze té nek
szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl  szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM ren de let

a) 2. mel lék le té ben a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap ján, a lé gi for -
gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap -
ján, a re pü lés tá jé koz ta tó tiszt szak szol gá la ti en ge dély min -
tá já nak elõ lap ján és az ATM re pü lés üze mi tiszt szak szol -
gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap ján, va la mint 4. mel lék -
le té ben a Lé gi for gal mi szak sze mély zet szak szol gá la ti en -
ge dély ké rõ lap elsõ so rá ban a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 2. mel lék le té ben a gya kor nok lé gi for gal mi irá nyí tó
szak szol gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap ján, a lé gi for -
gal mi irá nyí tó szak szol gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap -
ján, a re pü lés tá jé koz ta tó tiszt szak szol gá la ti en ge dély min -
tá já nak elõ lap ján és az ATM re pü lés üze mi tiszt szak szol -
gá la ti en ge dély min tá já nak elõ lap ján a „Ci vil Avi a ti on
Aut ho rity” szö veg rész he lyé be a „Ci vil Avi a ti on Ad mi -
nist ra ti on of the Na ti o nal Trans port Aut ho rity” szö veg

lép.

57.  §

A lé gi jár mû vek és lé gi jár mû be ren de zé sek kar ban tar tá -
sá nak sze mé lyi jo go sí tá si és kép zé si kö ve tel mé nye i rõl
szó ló 6/2004. (I. 30.) GKM ren de let 1. mel lék le te 2. pont -
já ban a lé gi jár mû kar ban tar tó szak szol gá la ti en ge dély
min ta 1. ol da lán, va la mint 1. mel lék le te 3. pont já ban a
JAR–66 lé gi jár mû kar ban tar tó szak szol gá la ti en ge dély ké -
re lem min ta 2. ol da lán

a) a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le -
ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) a „Ci vil Avi a ti on Aut ho rity” szö veg rész he lyé be a
„Ci vil Avi a ti on Ad mi nist ra ti on of the Na ti o nal Trans port
Aut ho rity” szö veg

lép.

58.  §

Az au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély -
szál lí tás szak mai fel té te le i rõl és en ge dé lye zé si el já rá sá ról
 szóló 49/2001. (XII. 22.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 22/2004. (II. 27.) GKM ren de let

a) 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let tõl” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lá tól” szö veg,

b) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „te rü le ti köz le ke dé si
fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
 szöveg

lép.
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59.  §

A raj nai ha jó zás ban való rész vé te li jo go sult sá got iga -
zoló ok mány ki adá sá ról  szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM
ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
ga” szö veg,

b) mel lék le té ben fog lalt ‘Raj nai ha jó zás ban való rész -
vé te li jo go sult sá got iga zo ló ok mány’-ban a „KÖZPONTI
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET” szö veg rész he lyé be a
„NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-
MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓ -
SÁGA” szö veg,

c) mel lék le té ben fog lalt ‘Raj nai ha jó zás ban való
 részvételi jo go sult sá got iga zo ló ok mány’-ban a
„ZENTRALINSPEKTORAT FÜR VERKEHR” szö veg -
rész he lyé be a „MITTELUNGARISCHE REGIONALE
VERWALTUNG FÜR NATIONALE BEHÖRDE FÜR
VERKEHRSWESEN” szö veg,

d) mel lék le té ben fog lalt ‘Raj nai ha jó zás ban való
 részvételi jo go sult sá got iga zo ló ok mány’-ban a
„INSPECTION CENTRALE DE TRANSPORT” szö veg -
rész he lyé be a „DIRECTION RÉGIONALE
CENTRAL-HONGROISE DE L’AUTORITÉ
NATIONALE DU TRANSPORT” szö veg,

e) mel lék le té ben fog lalt ‘Raj nai ha jó zás ban való rész -
vé te li jo go sult sá got iga zo ló ok mány’-ban a „CENTRALE
VERKEERS DIRECTIE” szö veg rész he lyé be a
„CENTRALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE,
NATIONAAL VERKEER AUTORITEIT” szö veg
lép.

60.  §

A ten ge ri ha jók be je lent ke zé si és be je len té si kö te le zett -
sé gé rõl és a ha jó for ga lom meg fi gye lé sé re, tá jé koz ta tá sá ra
és se gít ség nyúj tá sá ra szol gá ló rend szer lét re ho za ta lá ról
 szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM ren de let

a) 2.  §-ának 19. pont já ban a „me gyei köz le ke dé si fel -
ügye le tek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá gai” 
szö veg,

b) 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 9.  §-ában az „a Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az
„az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” 
szö veg,

c) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „A Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be az „Az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

61.  §

A me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok me zõ -
gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott pót ko -
csi val tör té nõ köz úti szál lí tá sá ról  szóló 113/2004. (IX. 23.) 
GKM ren de let

a) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let (a továb biak ban: KFF)” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH)
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „A KFF” szö veg rész 
he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

c) 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a KFF” szö veg rész
he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö veg
lép.

62.  §

A me rü lés vo na lak ról  szóló és az 1988. évi Jegy zõ -
könyv vel mó do sí tott 1966. évi nem zet kö zi egyez mény hez
csa tolt sza bá lyok ki hir de té sé rõl  szóló 124/2004. (X. 19.)
GKM ren de let 4. mel lék le té ben fog lalt ‘Nem zet kö zi me -
rü lés vo nal bi zo nyít vány’-ban és 5. mel lék le té ben fog lalt
‘Nem zet kö zi me rü lés vo nal men te sí té si bi zo nyít vány’-ban

a) a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg,

b) a „Cent ral Ins pec to ra te of Trans port” szö veg rész he -
lyé be a „Cent ral Of fi ce of the Na ti o nal Trans port Aut ho -
rity” szö veg
lép.

63.  §

A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em -
be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let

a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
köz le ke dé si fel ügye let (a továb biak ban: fel ügye let), a
Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)
és a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let (a továb biak ban: KFF)”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá gai (a továb -
biak ban: re gi o ná lis igaz ga tó ság) és az NKH Köz pon ti Hi -
va ta lá nak” szö veg,

b) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 13.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé ben és
(6) be kez dé se elsõ mon da tá ban, 18.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben és (2) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
33.  §-ának (4) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé ben, (6) be kez -
dé se má so dik mon da tá ban és (8) be kez dé sé ben, 34.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 3. mel lék le te 2.5. pont já -
nak utol só be kez dé sé ben, 3. mel lék le te 3.1.2. pont já nak
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d) al pont já ban, 3. mel lék le te 3.1.4. pont já nak elsõ be kez -
dé sé ben, 3. mel lék le te 3.2. pont já nak elsõ és má so dik be -
kez dé sé ben, 7. mel lék le te II. pont já nak má so dik és har ma -
dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te 1.1. pont já nak elsõ be kez -
dé sé ben, 8. mel lék le té nek 7.5.1. pont já ban, 8. mel lék le te
7.5.1.1. pont já nak utol só be kez dé sé ben, va la mint 8. mel -
lék le te 7.5.2.3. pont já nak elsõ be kez dé sé ben az „a KFF”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg,

c) 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 16.  §-át meg elõ zõ al -
cím ben és 16.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben az „A KFF”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg,

d) 13.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a KFF-nek” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö -
veg,

e) 2.  §-ának 24., 33. és 35. pont já ban, 3.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben és (6) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben és (3) be kez dé sé ben, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben, (6) be kez dé sé ben és (7) be kez dé sé ben,
14.  §-ának (5) be kez dé sé ben és (7) be kez dé sé ben,
15.  §-ának (4) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé ben és (6) be -
kez dé se má so dik mon da tá ban, 17.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 33.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 34.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 3. mel lék -
le te 3.5.1. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 3. mel lék le te
4. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben, 3. mel lék le te
4.1.4.1. pont já nak má so dik be kez dé sé ben, 6. mel lék le te
II. pont ja 1. al pont já nak elsõ, má so dik és ne gye dik be kez -
dé sé ben, 6. mel lék le te ‘Az ok ta tás ban hasz nált jár mû vek
kö ve tel mé nyei és vizs gá la ta’ al cí me 2. al pont já nak má so -
dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te 1.2. pont já nak elsõ és má -
so dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te 1.3. pont já nak má so dik
be kez dé sé ben, 8. mel lék le té nek 3.1. pont já ban, 8. mel lék -
le te 3.2.1. pont já nak má so dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te
3.2.2. pont já nak má so dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te
3.2.3. pont já nak má so dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le te
3.3. pont já nak elsõ és má so dik be kez dé sé ben, 8. mel lék le -
te 3.5. pont já nak har ma dik és ne gye dik be kez dé sé ben,
8. mel lék le te 4. pont ja fel ve ze tõ szö ve gé nek elsõ, má so dik 
és har ma dik mon da tá ban, 8. mel lék le té nek 6.1.7. pont já -
ban, 8. mel lék le te 7.2.1. pont já nak elsõ be kez dé sé ben,
8. mel lék le te 7.2.2.1. pont já nak elsõ be kez dé sé ben,
8. mel lék le te 7.2.3. pont já nak má so dik be kez dé sé ben,
8. mel lék le te 7.3.1. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 8. mel -
lék le te 7.4.2.1. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 8. mel lék le te 
7.5.4. pont já nak har ma dik és ha to dik be kez dé sé ben,
8. mel lék le te 7.5.6.1. pont já nak c) al pont já ban, 8. mel lék -
le te 7.5.7.3. pont já nak nyol ca dik be kez dé sé ben, va la mint
9. mel lék le té nek 13. pont já ban a „fel ügye let” szö veg rész,
to váb bá 6. mel lék le te II. pont ja 1. al pont já nak má so dik be -
kez dé sé ben a „me gyei fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„re gi o ná lis igaz ga tó ság” szö veg,

f) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 13.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben, 15.  §-a (3) be kez dé sé ben és (6) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban, 17.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, 29.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben,
8. mel lék le te 1.3. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 8. mel lék -
le té nek 1.4. pont já ban, 8. mel lék le te 2. pont já nak cí mé ben, 
8. mel lék le té nek 2.1. pont já ban és 8. mel lék le te 3.5. pont -
já nak elsõ be kez dé sé ben az „A fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be az „A re gi o ná lis igaz ga tó ság” szö veg,

g) 2.  §-ának 9. és 19. pont já ban, 7.  §-ában, 35.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 36.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben,
8. mel lék le te 1.2. pont já nak má so dik be kez dé sé ben a „fel -
ügye let nél” szö veg rész, va la mint 6. mel lék le te ‘Az ok ta -
tás ban hasz nált jár mû vek kö ve tel mé nyei és vizs gá la ta’ al -
cí me 5. pont já nak má so dik gon do lat je les be kez dé sé ben a
„köz le ke dé si fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be a „re gi o -
ná lis igaz ga tó ság nál” szö veg,

h) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 3. mel lék le te 3.2.1. pont já nak utol só be kez dé sé ben, 
8. mel lék le te 1.3. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 8. mel lék -
le té nek 3.1. pont já ban, 8. mel lék le te 3.2.1. pont já nak elsõ
be kez dé sé ben, 8. mel lék le te 3.2.2. pont já nak elsõ be kez -
dé sé ben, 8. mel lék le te 3.2.3. pont já nak elsõ be kez dé sé ben, 
8. mel lék le te 4.1. pont já nak elsõ és má so dik be kez dé sé -
ben, 8. mel lék le te 5.4. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez -
dé sé ben, 8. mel lék le te 7.5.6.1. pont já nak a) al pont já ban,
va la mint 8. mel lék le té nek 9. pont já ban a „fel ügye let nek”
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság nak” szö veg,

i) 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fel ügye let tõl” szö -
veg rész, va la mint 8. mel lék le te 1.1. pont já nak má so dik be -
kez dé sé ben a „köz le ke dé si fel ügye let tõl” szö veg rész he -
lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság tól” szö veg,

j) 16.  §-ának g) pont já ban a „fel ügye le tek nél” szö veg -
rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó sá gok nál” szö veg,

k) 8. mel lék le te 1.2. pont já nak má so dik be kez dé sé ben
a „fel ügye let hez” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga -
tó ság hoz” szö veg,

l) 8. mel lék le te 3.5. pont já nak har ma dik be kez dé sé ben
a „fel ügye le ten” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gon” szö veg,

m) 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Köz pon ti Köz le -
ke dé si Fel ügye let (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész, va -
la mint 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 24.  §-ában,
30.  §-ában, 32.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 33.  §-ának
(1) be kez dé sé ben és 37.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„a KKF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

n) 19.  §-ának má so dik mon da tá ban és 31.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „A KKF” szö veg rész he lyé be az
„Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
ga” szö veg,

o) 2. mel lék le té nek 18. pont já ban, 8. mel lék le te
1.1. pont já nak utol só be kez dé sé ben, 9. mel lék le té nek
8. pont já ban a „köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé -
be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság” szö veg,
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p) 34.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fel ügye let ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság igaz ga tó ja”
szö veg,

q) 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fel ügye let ve ze tõ jét” 
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság igaz ga tó ját”
szö veg,

r) 6. mel lék le te II. pont ja 1. al pont ja ne gye dik be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban a „me gyé ben (a fõ vá ros ban)” szö -
veg rész, va la mint 6. mel lék le te II. pont ja 1. al pont ja ne -
gye dik be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „me gyé ben”
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis igaz ga tó ság ille té kességi
te rü le tén” szö veg,

s) 8. mel lék le te 1.2. pont já nak má so dik be kez dé sé ben a 
„Más me gyé be” szö veg rész he lyé be a „Más re gi o ná lis
igaz ga tó ság ille té kességi te rü le té re” szö veg,

t) 9. mel lék le té nek 14. pont já ban a „köz le ke dé si fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság” szö veg
lép.

64.  §

A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki -
hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
46/2005. (VI. 28.) GKM ren de let 1. mel lék le te „B” mel -
lék le te 8. ré szé nek 8.2.2.8.3 al pont já ban „A bi zo nyít vány
min tá ja” táb lá zat ‘2’ jelû osz lo pa ne gye dik és he te dik so -
rá ban, 2. mel lék le te (4) pont ja má so dik be kez dé sé nek elsõ
és má so dik mon da tá ban, va la mint 2. mel lék le te (8) pont já -
ban a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg lép.

65.  §

A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo -
nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir -
de té sé rõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 47/2005. (VI. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg lép.

66.  §

A Köz le ke dé si Mi nisz te rek Eu ró pai Kon fe ren ci á ja ál tal
lét re ho zott köz le ke dé si en ge dé lyek hasz ná la tá nak sza bá -
lya i ról  szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

b) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé -
si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
ga” szö veg

lép.

67.  §

A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít mé -
nyek re vo nat ko zó egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok sza -
bá lya i ról  szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let 3. mel lék -
le te ‘I. Szak ha tó sá gok’ al cí me alat ti

a) 4.1. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben,
4.2. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben és
4.3. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben a „Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) 4.1. pont já nak har ma dik gon do lat je les be kez dé sé -
ben az „a te rü le ti leg ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye -
let” szö veg rész, 4.2. pont já nak har ma dik gon do lat je les be -
kez dé sé ben az „a te rü le ti leg ille té kes me gyei, fõ vá ro si
köz le ke dé si fel ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg,

c) 4.1. pont já nak ötö dik és nyol ca dik gon do lat je les be -
kez dé sé ben a „Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg -
rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

d) 4.1. pont já nak má so dik, ne gye dik és ha to dik gon do -
lat je les be kez dé sé ben, 4.2. pont já nak má so dik és ne gye dik 
gon do lat je les be kez dé sé ben, 4.3. pont já nak má so dik gon -
do lat je les be kez dé sé ben, va la mint 4.4. pont já nak má so dik
gon do lat je les be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” 
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la” szö veg,

e) 4.4. pont já nak elsõ gon do lat je les be kez dé sé ben a
„Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si
Igaz ga tó sá ga” szö veg

lép.

68.  §

A ten ge ré szek mun ka ide jé re vo nat ko zó ren del ke zé sek
vég re haj tá sá ról  szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM ren de let
2.  §-ának e) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.
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69.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let

a) 2.  §-ának f) pont já ban a „me gyei (fõ vá ro si) Köz le ke -
dé si Fel ügye let nél” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gá nál” szö veg,

b) 2.  §-ának k) pont já ban és 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben 
a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 2.  §-ának l) pont já ban a „kár tya tu laj do no sá nak la kó -
he lye (szék he lye) sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) Köz -
le ke dé si Fel ügye let, má sod fo kon a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság nak a kár tya tu laj do no sá nak la kó he lye (szék he lye)
sze rint te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má -
sod fo kon a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va -
ta la” szö veg,

d) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „te lep hely sze rint ille -
té kes me gyei (fõ vá ro si) Köz le ke dé si Fel ügye let nél” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság nak a te -
lep hely sze rint te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá -
gá nál” szö veg,

e) 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben,
8.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé ben,
11.  §-ának (9) be kez dé sé ben, 12.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

f) 11.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let hez” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lá hoz” szö veg,

g) 11.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg,

h) 12.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „te rü le ti leg
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) Köz le ke dé si Fel ügye let” szö -
veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság te rü le ti -
leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga” szö veg,

i) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)
Köz le ke dé si Fel ügye let hez” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga tó sá gá hoz”
szö veg

lép.

70.  §

(1) Az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
ren de let 2. mel lék le té nek „A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si

Mi nisz té ri um te rü le tén” al cím alatt az „Elsõ fok” osz lop -
ban

a) a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let” és a „Fõ vá ro si
Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze -
ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) a „te rü le ti leg ille té kes me gyei köz le ke dé si fel ügye -
let” és a „te rü le ti leg ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke dé -
si fel ügye let” szö veg ré szek he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke -
dé si Ha tó ság te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga”
szö veg,

c) a „Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pol gá ri Lé gi köz le -
ke dé si Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

(2) Az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
ren de let 2. mel lék le té nek „A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um te rü le tén” al cím alatt a „Má sod fok” osz lop -
ban

a) a „Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye let” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

b) a „Köz le ke dé si Fõ fel ügye let” szö veg ré szek he lyé be
a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la” szö -
veg
lép.

71.  §

A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá -
gá ról  szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM ren de let

a) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let nél (a továb biak ban: KKF)”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

b) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(3) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (2) be kez -
dé sé ben, (3) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben, 7.  §-a
(6) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 8.  §-ának
(4) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 9.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban 
és (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 10.  §-a (1) be -
kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 10.  §-a (3) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 11.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben, 15.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
16.  §-ának (11) be kez dé sé ben, 16.  §-a (12) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban, va la mint 17.  §-ának har ma dik mon da tá -
ban az „a KKF” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 9.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és (5) be -
kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban, 10.  §-a (3) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ban, 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 15.  §-a 
(2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, va la mint 17.  §-ának
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elsõ mon da tá ban az „A KKF” szö veg rész he lyé be az
„Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igazgató -
sága” szö veg,

d) 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KKF-et” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gát” szö veg,

e) 14.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a KKF-nek” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá gá nak” szö veg,

f) 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KKF-nél” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

g) 16.  §-a (12) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az
„a KKF-tõl” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá tól” szö veg,

h) 5. mel lék le te 6. pont já nak elsõ mon da tá ban az
„a KKF-hez” szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma -
gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg
lép.

72.  §

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö -
nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM ren de -
let

a) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „Köz -
pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let nél (a továb biak ban: KKF)”
szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
(a továb biak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá gá nál” szö veg,

b) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és
(3) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, (2) be kez -
dé sé ben és (5) be kez dé sé ben, 7.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ
és má so dik mon da tá ban, 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben és
(5) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 9.  §-a
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 9.  §-a (6) be kez -
dé sé nek má so dik mon da tá ban, 10.  §-a (1) be kez dé sé nek
elsõ és má so dik mon da tá ban, 11.  §-a (4) be kez dé sé nek
elsõ és má so dik mon da tá ban, 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben
és (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 15.  §-ának
(11) be kez dé sé ben és (12) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, 
va la mint 16.  §-a har ma dik mon da tá ban az „a KKF” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá ga” szö veg,

c) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint 15.  §-a
(12) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „a KKF-tõl”
szö veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá tól” szö veg,

d) 9.  §-ának (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és
(6) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban, 10.  §-a (3) be -
kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 12.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 14.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban, va la mint 16.  §-ának elsõ mon da tá ban az „A KKF”
szö veg rész he lyé be az „Az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

e) 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 13.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben az „a KKF-nek” szö veg rész he lyé be az „az NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak” szö -
veg,

f) 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a KKF-et” szö veg -
rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Igaz ga tó sá gát” szö veg
lép.

73.  §

A vas út biz ton sá gi ta nú sít vány ra, a biz ton sá gi en ge dély -
re, a biz ton ság irá nyí tá si rend sze rek re, a biz ton sá gi je len -
tés re, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM ren de let

a) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Köz le ke dé -
si Fel ügye let hez (a továb biak ban: KKF)” szö veg rész he -
lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban:
NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá -
hoz” szö veg,

b) 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben,
2. mel lék le te be ve ze tõ szö ve gé nek má so dik be kez dé sé -
ben, va la mint 2. mel lék le te 6. pont já ban az „a KKF” szö -
veg rész he lyé be az „az NKH Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Igaz ga tó sá ga” szö veg
lép.

74.  §

Az egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal a köz le ke -
dé si és az ipa ri te rü le te ken vég zett igaz ság ügyi szak ér tõi
te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat
szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak rend jé rõl és el já rá si sza -
bá lya i ról  szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM ren de let

a) 5.  §-ának a) pont já ban a „Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let hez” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továbbiak ban: NKH) Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg,

b) 5.  §-ának b) pont já ban az „a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si 
Ha tó ság hoz” szö veg rész he lyé be az „az NKH Pol gá ri
 Légiközlekedési Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg,

c) 7.  §-ának a) pont já ban az „a Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let” szö veg rész he lyé be az „az NKH Köz pon ti Hi va ta la”
szö veg
lép.

75.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti
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a) a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” mel lék le té nek ki -
hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se,

b) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM ren de let 1. mel lék le té ben a „Köz le ke dé si szer vek” 
al cí mé nek 6–25. pont jai,

c) a rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü -
löz he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM ren de let 1. mel lék le té nek „III. ka te gó ria” cí mé ben
„Bu da pest” al cím alatt a „Fõ vá ro si Köz le ke dé si Fel ügye -
let 1061 Bu da pest, And rás sy út 8.” és a „Pest Me gyei Köz -
le ke dé si Fel ügye let 1141 Bu da pest, Ko mó csy u. 17–19.”
szö veg ré szek,

d) 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 ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról ren del ke zõ 86/2005. (X. 21.) GKM ren de let
6.  §-ának (1) be kez dé se.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
48/2006. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelölésérõl  szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek k) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kel tek kel
egyet ér tés ben – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
feladatkörben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  §

A lég szennye zett sé gi agg lo me rá ci ók és zó nák ki je lö lé -
sé rõl  szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 4.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber 27.) 
a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és el len õr -
zé sé rõl 2. cik ké nek 1–4. és 9–10. pont ja, 3. cik ke, 4. cik ké -
nek (6) és (7) be kez dé se, 5. cik ke, 6. cik ké nek (1) be kez dé -
se, 7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) be kez dé se;

b) a Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén-oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat -
ko zó ha tár ér té kek rõl 2. cik ké nek (8–11) pont ja, 3. cik ké -
nek 4. be kez dé se 5. cik ké nek (5) be kez dé se, 7. cik ké nek
(1) bekezdése és 9. cikkének (7) bekezdése;

c) a Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. novem -
ber 16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és
szén-mon oxid ra vo nat ko zó 5. cik ké nek (1) és
(6) bekezdése;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 3. cikk (2)–(3) be kez -
dé se, 4. cikk (2) és (6) be kez dé se.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kör nye ze ti le ve gõ ben ta lál ha tó ar zén -
rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé nek rõl  szóló 2004. de cem ber 15-i
2004/107/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
3. cikk (2)–(3) be kez dé sé nek, 4. cikk (2) és (6) bekezdé -
sének való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Zó na cso port a szennye zõ anya gok sze rint

Kén-di oxid Nit ro gén-di oxid Szén-mon oxid PM10 Ben zol Ta laj kö ze li 
ózon

PM10 
Ar zén (As)

PM10 
Kad mi um (Cd)

PM10 
Nik kel (Ni)

PM10 
Ólom (Pb)

PM10 benz(a)- 

pi rén (BaP)

Lég szennye zett sé gi agg lo me rá ció

  1. Bu da pest és kör nyé ke E B D B E O-I F F F F B

Lég szennye zett sé gi zóna

  2. Gyõr-Mo son ma gya ró vár F C F B E O-I E F F F D

  3. Ko má rom–Ta ta bá nya–Esz ter gom E C F D E O-I D E F F B

  4. Szé kes fe hér vár–Veszp rém F C F D F O-I F F F F D

  5. Du na új vá ros kör nyé ke F C D D F O-I B B D B D

  6. Pécs kör nyé ke F C F D F O-I F F F F B

  7. Vi son ta kör nyé ke D E F D F O-I F F F F D

  8. Sajó   Völ gye F C D B E O-I E F F F B

  9. Deb re cen kör nyé ke F C F D E O-I F F F F D

 10. Az or szág töb bi te rü le te, 
        ki vé ve az alább ki je lölt vá ro so kat

F F F E F O-I F F F F D

 11. Ki je lölt vá ro sok

    Ajka F D D D F O-I E F F F D

    Baja F D F B F O-I E E F F D

    Eger F D F D F O-I D F F F B

    Ka pos vár F E E E F O-I F F F F D

    Kecs ke mét F E E B F O-I E F F F D

    Nyír egy há za F D E D E O-I F F F F D

    Bé kés csa ba F F F B F O-I F F F F D

    Sal gó tar ján F D E D F O-I F F F F B

    Sop ron F C E D E O-I E F F F D

    Sze ged F C E B E O-I F F F F D

    Szom bat hely F D F D F O-I F F F F B

    Szol nok F D E D F O-I F F F F B

    Za la eger szeg F E F D F O-I F F F F D

2
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
az egészségügyi miniszter, valamint 
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM

együttes rendelete

a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl 

 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM 
együttes rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö -
tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
(a továb biak ban: R.) 4.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let 1.1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ – ve -
szé lyes sé gi fo ko zat ba so rolt – lég szennye zõ anya gok ra – a 
(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a lég szennye zett -
ség ab ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi ha tár ér té ke it kell
al kal maz ni az or szág egész te rü le té re. A mel lék let A) pont -
já ban fel so rolt, ki emelt je len tõ sé gû lég szennye zõ anya go -
kat és a B) pont ban fel so rolt üle pe dõ port és né hány össze -
te võ jét, va la mint a C) pont ban fel so rolt ar zént,
3,4-benz(a)pi rént, kad mi u mot és nik kelt – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don – rend sze re sen el len õriz ni
és ér té kel ni kell.”

(2) Az R. 4.  §-a (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A lég szennye zett ség mér té ke alap ján meg ál la pí tott
zó nák tí pu sa it a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za. A zó nák
ki je lö lé sé nél az 1.1. szá mú mel lék let A) és B) pont já ban
fel so rolt lég szennye zõ anya go kat, va la mint a C) pont ban
fel so rolt ar zént, 3,4-benz(a)pi rént, kad mi u mot és nikkelt
kell figye lembe venni.

(7) A lég szennye zett ség mér té ke alap ján meg ál la pí tott
zó nák tí pu sa in túl me nõ en a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za 
azon zó nák tí pu sa it is, ame lyek ben a ta laj kö ze li ózon és
egyes ne héz fé mek kon cent rá ci ó ja meg ha lad ja a cél ér té -
ket, il le tõ leg a hosszú távú cél ér té ket, to váb bá a PM10
por frak ci ó ban a po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek rák -
kel tõ koc ká za tá nak jel zé sé re szol gá ló 3,4-benz(a)pi rén
szennye zett ség alap ján meg ál la pí tott zó nák tí pu sa it is.”

2.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber 27.) 
a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és el len õr -
zé sé rõl 2. cik ke, 3. cik ke, 4. cik ké nek (6) és (7) be kez dé se,
5. cik ke, 6. cik ké nek (1) be kez dé se, 7., 8., 9., 10. cik ke,
11. cik ké nek (1) be kez dé se;

b) a Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.) a
tag ál la mok kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé get mérõ há ló za tai és 
egye di ál lo má sai köl csö nös in for má ció és adat cse ré jé nek
ki ala kí tá sá ról 1. cik ké nek (1) bekezdése, 4. és 5. cikke;

c) a Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.)
a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di -
oxid ra és nit ro gén-oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo -
nat ko zó ha tár ér té kek rõl 2. cik ké nek 5–7. pont ja és 10–11.
pont ja, 3. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, 4. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se, 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 6. cik ke;

d) a Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-mon -
oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 1. cik ke, 3. cik ké nek
(1) be kez dé se, 4. cik ke, 5. cik ké nek (1) és (6) be kez dé se;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány -
el ve a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má ról 2. cik ké nek 1.,
2., 4., 5., 9–12. pont ja, 3. cik ke, 4. cik ké nek (1) és (2) be -
kez dé se, 5. cik ke, 6. cik ké nek (1) be kez dé se, 7., 8. cik ke,
10. cik ké nek (1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se, va la mint
14. cik ke;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 1. cikk a) pontja,
I. mel lék le te.”

3.  §

Az R. 1.1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú 
mel lék le té ben fog lalt 1.1 szá mú mel lék let lép.

4.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te 3. pont já nak „Szer ves anya -
gok osz tály ba so ro lá sa” címû táb lá za ta he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le té ben foglalt táblázat lép.

5.  §

Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mellék -
lete sze rint mó do sul.
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6.  §

(1) Ez a ren de let 2007.ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kör nye ze ti le ve gõ ben ta lál ha tó ar zén -
rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé nek rõl  szóló 2004. de cem ber 15-i
2004/107/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv

1. cikk a) pont já nak, I. mel lék le té nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k, Dr. Mol nár La jos s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gõ gös Zoltán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz té ri u mi államtitkár
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1. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez

1.1. szá mú mel lék let: A lég szennye zett ség egész ség ügyi ha tár ér té kei

A le ve gõ tér fo ga tot 293 K hõ mér sék let re és 101,3 kPa nyo más ra át kell szá mí ta ni.
[CAS szám: Che mi cal Abst racts Ser vi ce azo no sí tó száma]

A) Ki emelt je len tõ sé gû lég szennye zõ anya gok

Lég szennye zõ anyag
[CAS szám]

Ha tár ér ték [µg/m3]

Ve szé lyes sé gi 
fo ko zat

órás
24 órás

éves

ha tár ér ték tû rés ha tár ha tár ér ték tû rés ha tár

Kén-di oxid
[7446-09-5]

250 
a nap tá ri év
alatt 24-nél

több ször nem
lép he tõ túl

50% 
amely 

2001. I. 1-jé tõl 
éven ként

egyen lõ mér -
ték ben csök -
ken, és 2005. 
I. 1-jé re el éri 

a 0%-ot

125 
a nap tá ri év
alatt 3-nál

több ször nem
lép he tõ túl

503 III.

Nit ro gén-di oxid1

[10102-44-0]
100 

a nap tá ri év
alatt 18-nál

több ször nem
lép he tõ túl

50% 
amely 2001. 

I. 1-jé tõl éven -
ként egyen lõ
mér ték ben
csök ken, 
és 2010. 

I. 1-jé re el éri
 a 0%-ot

85 403 50% 
amely 2001. 

I. 1-jé tõl éven -
ként egyen lõ
mér ték ben
csök ken, és

2010. I. 1-jé re
el éri a 0%-ot

II.

Nit ro gén-
oxi dok (mint
NO2)

200 150 703 II.

Szén-mon oxid
[630-08-0]

10 000 5 0002 3 000 II.

Új lé te sít mé nyek en ge dé lye zé sé nél a tû rés ha tár nem ve he tõ figye lembe.
1 Új ki bo csá tás csök ken tõ in téz ke dé si terv ké szí té sé nél a nit ro gén-di oxid ha tár ér té ket kell figye lembe ven ni.
2 Napi 8 órás moz gó át lag kon cent rá ci ók ma xi mu ma, ame lyet az órás át la gok alap ján ké szí tett 8 órás moz gó át lag ér té kek bõl kell ki vá lasz ta ni. Pél dá ul bár -
melyik nap elsõ vizs gá la ti pe ri ó du sa a meg elõ zõ nap 17 órá tól az adott nap 01 órá ig tart. Bár me lyik nap utol só vizs gá la ti pe ri ó du sa az adott na pon 16 órá tól
 24 órá ig tart.
3 Meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mé ré si prog ram: fo lya ma tos mé rés vagy leg alább heti egy-egy, vé let len sze rû en ki vá lasz tott 24 órás mé rés, egyen le te sen el -
oszt va az év so rán; vagy az év so rán egyen le te sen el osz tott, leg alább nyolc hé ten ke resz tül vég zett mé rés.



Lég szennye zõ anyag 
[CAS szám]

Ha tár ér ték [µg/m3]

Ve szé lyes sé gi 
fo ko zatórás

24 órás éves

ha tár ér ték tû rés ha tár ha tár ér ték tû rés ha tár

Szál ló por (PM10) 50
a nap tá ri év
alatt 35-nél

több ször nem
lép he tõ túl

50%
amely 2001.

I. 1-jé tõl éven -
ként egyen lõ
mér ték ben
csök ken, és

2005. I. 1-jé re
el éri a 0%-ot

401 20% 
amely 2001. 

I. 1-jé tõl éven -
ként egyen lõ
mér ték ben
csök ken, és

2005 I. 1-jé re
el éri a 0%-ot

III.

Szál ló por (TSPM:
összes le be gõ por)

200 100 501 III.

Ólom [7439-92-1] 0,31 I.

Hi gany [7439-97-6] 
és szer vet len 
hi gany ve gyü le tek
Hg-ként

11 I.

Ben zol3 [71-43-2] 104 
öt év után fe -
lül vizs gá lat ra

ke rül

52 100%
amely 2006.

I. 1-jé tõl éven -
ként egyen lõ
mér ték ben
csök ken, és

2010. 
I. 1-jé re el éri 

a 0%-ot

I.

1 Meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mé ré si prog ram: fo lya ma tos mé rés vagy leg alább heti egy-egy, vé let len sze rû en ki vá lasz tott 24 órás mé rés, egyen le te sen el -
oszt va az év so rán; vagy az év so rán egyen le te sen el osz tott, leg alább nyolc hé ten ke resz tül vég zett 24 órás mé rés.
2 Meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mé ré si prog ram: fo lya ma tos mé rés vagy leg alább heti egy-egy, vé let len sze rû en ki vá lasz tott 24 órás mé rés, egyen le te sen el -
oszt va az év so rán; vagy az év so rán egyen le te sen el osz tott, leg alább nyolc hé ten ke resz tül vég zett 24 órás, il le tõ leg 168 órás mé rés.
3 Rák kel tõ lég szennye zõ anyag.
4 2009. áp ri lis 15-e után ke rül fe lül vizs gá lat ra.

Lég szennye zõ anyag
[CAS szám]

Ha tár ér ték [µg/m3]
Ve szé lyes sé gi fo ko zat

Napi 8 órás moz gó át lag kon cent rá ci ók ma xi mu ma

Ózon [10028-15-6] 1201, 2 I.

1 A 120 µg/m3 ha tár ér té ket 2009. de cem ber 31-ig egy nap tá ri év ben, há rom éves vizs gá la ti idõ szak át la gá ban, 80 nap nál több ször nem sza bad túl lép ni.
A 120 µg/m3 cél ér ték, ame lyet 2010. év tõl kezd ve egy nap tá ri év ben, há rom éves vizs gá la ti idõ szak át la gá ban, 25 nap nál több ször nem sza bad túl lép ni.
A hosszú távú cél ér ték, 2020. év tõl, 120 µg/m3, amely egy nap tá ri év alatt mért napi 8 órás moz gó át lag kon cent rá ció ma xi mu ma.
2 A ma xi mum ér té ket az órás át la gok alap ján kép zett 8 órás moz gó át lag ér té kek bõl kell ki vá lasz ta ni. Az ily mó don szá mí tott 8 órás át la go kat arra a nap ra kell
vo nat koz tat ni, ame lyen a 8 órás idõ tar tam vég zõ dik, te hát bár me lyik nap elsõ vizs gá la ti pe ri ó du sa a meg elõ zõ nap 17 órá tól az adott nap 01 órá ig tart. Bár me -
lyik nap utol só vizs gá la ti pe ri ó du sa az adott na pon 16 órá tól 24 órá ig tart.
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B) Az üle pe dõ por és né hány össze te võ je

Lég szennye zõ anyag
[CAS szám]

Ha tár ér té kek
Ve szé lyes sé gi fo ko zat

30 na pos éves

Üle pe dõ por, to xi kus anya got nem tar tal maz 16 g/m2 × 30 nap 120 t/km2 × év IV.

Ólom [7439-92-1] 7,5 mg/m2 × 30 nap I.

Kad mi um1 [7440-43-9] 0,15 mg/m2 × 30 nap I.

Víz old ha tó flu o ri dok F-ként (F: [7782-41-4]) 50 mg/m2 × 30 nap I.

1 Rák kel tõ lég szennye zõ anyag.

To xi kus anya gok ke ve rék po rá nak ve szé lyes sé gi fo ko za tát a leg ve szé lye sebb kom po nens ha tá roz za meg.

C) Egyes rák kel tõ lég szennye zõ anya gok

Lég szennye zõ anyag
[CAS szám]

Ha tár ér ték [µg/m3]
Cél ér ték [µg/m3]

Ve szé lyes sé gi 
fo ko zat24 órás éves

Ar zén [7440-38-2] és ve gyü le tei As-ként, 
be lé le gez he tõ for má ban3

0,01 0,006 I.

3,4-Benz(a)pi rén [50-32-8]3 0,001 0,00012 0,001 I.
Be ril li um [7440-41-7] és ve gyü le tei Be-ként, 
be lé le gez he tõ for má ban

0,051 I.

1,3-Bu ta di én [106-99-0] 2,251 I.
Di oxi nok és fu rá nok (2,3,7,8-TCDD: tet rak lór-
di ben zo-di oxin to xi kus egyen ér ték ben ki fe jez ve)

1 × 10-6

[1 pg/m3]1
 

I.

Kad mi um [7440-43-9] és ve gyü le tei Cd-ként, be lé -
le gez he tõ for má ban3

0,005 0,005 I.

Króm [7440-47-3] és ve gyü le tei Cr-ként, 
be lé le gez he tõ for má ban

0,051 I.

Nik kel [7440-02-0] és ve gyü le tei Ni-ként, 
be lé le gez he tõ for má ban3

0,025 0,02 I.

Tet rak lór-eti lén (per klór-eti lén) [127-18-4] 250 601 I.
Tri klór-eti lén [79-01-6] 231 I.
Vi nil-klo rid [75-01-4] 52 I.

Lég szennye zõ anyag
Ha tár ér ték (rost/m3)5

Ve szé lyes sé gi fo ko zat
24 órás éves

Az beszt4 1000 1000 I.

1 Meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mé ré si prog ram: leg alább heti egy-egy, vé let len sze rû en ki vá lasz tott 24 órás mé rés, egyen le te sen el oszt va az év so rán; vagy az
év so rán egyen le te sen el osz tott, leg alább nyolc hé ten ke resz tül vég zett 24 órás mé rés.
2 Üze me lõ, meg lé võ vi nil-klo ri dot elõ ál lí tó tech no ló gia ese té ben, a te lep hely ha tá rán, a lég szennye zett ség éves egész ség ügyi ha tár ér té ke 2007. ok tó ber 31-ig
50 µg/m3, illetve 2007. ok tó ber 31. után 30 µg/m3.
3 A kon cent rá ci ót a PM 10 por frak ci ó ban lévõ tel jes mennyi ség éves át la gá ban kell meg ha tá roz ni, és a cél ér té ket 2012. de cem ber 31-ig kell el ér ni.
4 Az az beszt ki fe je zés alatt a kö vet ke zõ szá las szi li ká to kat kell ér te ni: kro ki do lit [12001-28-4] (kék az beszt), ak ti no lit [77536-66-4], an to fil lit [77536-67-5],
amo zit [12172-73-5] (bar na az beszt), tre mo lit [77536-68-6].
5 A ha tár ér té ket 2005. ja nu ár 1. után pász tá zó elekt ron mik ro szkóp pal mér ve kell el len õriz ni.
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2. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez

Szerves anyagok osztályba sorolása

Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

Acet al de hid [75-07-0] C2H4O B

Ace to fe non [98-86-2] C8H8O B

Ace ton [67-64-1] C3H6O C

Ak ril-nit ril [107-13-1] C3H3N A

Ak ril sav [79-10-7] C3H4O2 C

Ak ril sav-etil-ész ter lásd: etil-ak ri lát

Ak ril sav-me til-ész ter lásd: me til-ak ri lát

Ak ro le in lásd: 2-pro pe nál

Al kil-al ko ho lok (ki vé ve me ta nol) lásd: n-Pro pil-al ko hol

Al kil-ólom ve gyü le tek lásd: Ólom-tet ra e til

n-Amil-ace tát [628-63-7] C7H14O2 C

sec.-Amil-ace tát [626-38-0] C7H14O2 C

2-Ami no-2-me tilp ro pa nol [124-68-5] (CH3)2(NH2)CH2OH C

Ani lin [62-53-3] C6H7N B

Benz(a)ant ra cén [56-55-3] C18H12 A

Ben zil-klo rid lásd: α-klór-to lu ol

Ben zo il-per oxid [94-36-0] C14H10O4 C

Ben zi nek ás vány olaj ból [8006-61-9] B

Bi fe nil [92-52-4] C12H10 C

1,3-Bu ta di én (di vi nil, vi nil eti lén)
[106-99-0]

C4H6 A

2-Bu ta non [78-93-3] C4HO C

Bu til-ace tát (ecet sav-bu til-ész ter)
[123-86-4]

C6H12O2 C

Bu til-al de hid (bu ti ral de hid) [123-72-8] C4H8O C

n-Bu til-ben zol [104-51-8] C10H14 C

sec.-Bu til-ben zol [135-98-8] C10H14 C

terc.-Bu til-ben zol [98-06-6] C10H14 C

Bu til-di gli kol
(di eti lén-gli kol-mo no bu til-éter) [112-34-5]

C8H17O3 C

1,4-Bu ti lén-gli kol (1,4 bu tán-di ol)
[110-63-4]

C4H6 C

Bu til-gli kol lásd: 2-bu to xi-eta nol

Bu til-hid ro xi-ace tát (bu til-gli ko lát)
[7397-62-8]

C6H12O3 C

Bu til-klo rid (1-klór-bu tán) [109-69-3] CH3(CH2)3Cl C

2-Bu to xi-eta nol [111-76-2] C6H14O2 C

Cik lo he xa nol [108-93-0] C6H12O C

Cik lo he xa non [108-94-1] C6H10O C

Cik lo he xil-amin [108-91-8] C6H11NH2 C

Cik lo pen tán [287-92-3] C5H10 C

De ka lin [91-17-8] C10H18 C

Di ace ton-al ko hol lásd: 4-hid ro xi-4-me til-2-pen ta non

14010 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

Di benz (a,h) ant ra cén [53-70-3] C22H14 A

Di bróm-me tán [74-95-3] CH2Br2 A

Di bu til-éter [142-96-1] C8H18O C

Di e ta nol-amin lásd: 2,2-imi no-di e ta nol

Di etil-amin [109-89-7] C4H11N C

m-Di etil-ben zol [141-93-5] C10H14 C

p-Di etil-ben zol [105-05-5] C10H14 C

Di etil-éter [60-29-7] C4H10O C

Di(2-etil-he xil)-fta lát [117-81-7] C24H38O4 B

Di izo bu til-ke ton lásd: 2,6-di me til-hep tán-4-on

Di i zop ro pil-éter [108-20-3] C6H14O C

Di fe nil lásd: bi fe nil

3,3-dik lór-ben zi din [91 94-1] C12H10Cl2N2 A

1,1-Dik lór-pro pán [78-99-9] C3H6C12 C

Di me til-di szul fid [624-92-0] C2H6S2 C

Di nit ro-or to-kre zol [534-52-1] C7H6N2O5 B

Di klór ben zol
(o-):[95-50-1] (m-):[541-78-1]

C6H4Cl2 C

Di klór-ben zol (p-):[106-46-7] C6H4Cl2 C

Di klór-di flu or-me tán [75-71-8] Be tilt va CCl2F2 C

1,1-Dik ló re tán [75-34-3] C2H4Cl2 C

1,2-Dik ló re tán [107-06-2] C2H4Cl2 B

1,1-Dik ló re ti lén [75-35-4] C2H2Cl2 C

1,2-Dik ló re ti lén [540-59-0] C2H2Cl2 C

Dik lór fe no lok (2,4-): [120-83-2] C6H4Cl2O C

2-4-Dik lór-fe no xi-ecet sav C8H6Cl2O3 C

Di klór me tán [75-09-2] CH2Cl2 C

Di me til-amin [124-40-3] C2H7N C

N,N-di me til ani lin [121-69-7] C8H11N B

Di me til-éter [115-10-6] C2H6O C

Di me til-szul fát [77-78-1] C2H6SO4 A

N,N-Di me til-for ma mid [68-12-2] C3H7NO B

2,6-Di me til-hep tán-4-on [108-83-8] C9H18O C

Di ok til-fta lát lásd: di(2-etil-he xil)-fta lát

Di pen tén [138-86-3] C10H16 C

1,4-Di o xán [123-91-1] C4H8O2 B

Ecet ész ter lásd: etil-ace tát

Ecet sav [64-19-7] C2H4O2 C

Ecet sav-an hid rid [108-24-7] C4H6O3 C

Ecet sav-bu til-ész ter lásd: bu til-ace tát

Ecet sav-etil-ész ter lásd: etil-ace tát

Ecet sav-me til-ész ter lásd: me til-ace tát

Ecet sav-vi nil-ész ter lásd: vi nil-ace tát

Epik lór hid rin (1,2-epo xi3-klór-pro pán)
[106-89-8]

C3H5ClO B

Eta nol (etil-al ko hol) [64-17-5] C2H6O lásd: al kil-al ko ho lok C
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Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

Eta nol-amin [141-43-5] C2H7NO C

Éter lásd: di etil-éter

Etil-ace tát [141-78-6] C4H8O2 C

Etil-ak ri lát [140-88-5] C5H8O2 B

Etil-amin [75-04-7] C2H7N C

Etil-ben zol [100-41-4] C8H10 C

Eti lén [74-85-1] C2H4 C

Eti lén gli kol [107-21-1] C2H6O2 C

Eti lén gli kol-mo no bu til-éter lásd: 2-bu to xi-eta nol

Eti lén gli kol-mo no etil-éter lásd: 2-eto xi-eta nol

Eti lén gli kol-mo nom etil-éter lásd: 2-me to xi-eta nol

Eti lén-imin [151-56-4] C2H5N A

Eti lén-oxid [75-21-8] C2H2O A

Etil-gli kol lásd: 2-eto xi-eta nol

Etil-klo rid lásd: klór-etán

Etil-me til-ke ton lásd: 2-bu ta non

tet ra-Etil-or to szi li kát [78-10-4] (C2H5O)4Si C

Eto xi-pro pil-ace tát [54839-24-6]
(pro pi lén-gli kol-1-eti lé ter-ace tát)

C7H14O3 C

2-Eto xi-eta nol [110-80-5] C4H10O2 B

Fe nol [108-95-2] C6H6O C

Fe nol-ben zot ri a zol [25973-55-1] C22H29N3O B

For mal de hid [50-00-0] CH2O A

Ftál sav-an hid rid [85-44-9] C6H4(CO)2O C

2-Fu ral de hid [98-01-1] C5H4O2 B

Fur fu rál, fur fu rol lásd: 2-fu ral de hid B

Fur fu ril-al ko hol [98-00-0] C5H6O2 C

Gli kol lásd: eti lén gli kol

Han gya sav [64-18-6] CH2O2 B

Han gya sav-me til-ész ter lásd: me til-for mi át

Hid ra zin [302-01-2] N2H4 A

4-Hid ro xi-4-me til-2-pen ta non [123-42-2] C6H12O2 C

2,2-Imi no-di e ta nol [111-42-2] C4H11NO2 C

Izo bu til-al ko hol [78-83-1] C4H10O C

Izo bu til-bro mid [78-77-3] (CH3)2CHCH2Br A

Izo bu til-me til-ke ton lásd: 4-me til-2-pen ta non

Izop ro pe nil-ben zol [98-83-9] C9H10 B

Izop ro pil-al ko hol (izo-pro pa nil) [67-63-0] (CH3)2CHOH C

Izop ro pil-ben zol [98-82-8] C9H12 C

Izop ro pil-bro mid [75-26-3] C3H7Br C

4-Izop ro pil-to lu ol (p-ci mol) [99-87-6] C10H14 C

Kál ci um-ci án-amid [156-62-7] CaCN2 C

Kap ro lak tám [105-60-2] HN(CH2)5CO C

Ke ro zin C10-C14 [8008-20-6] C

Klór-acet al de hid [107-20-0] C2H3ClO B

m-Klór-ani lin [108-42-9] ClC6H4NH2 C
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Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

p-Klór-ani lin [106-47-8] ClC6H4NH2 A

o-Klór-ani lin (2-klór ani lin) [95-51-2] ClC6H4NH2 C

Klór-ben zol [108-90-7] C6H5Cl C

2-Klór-1,3-bu ta di én [126-99-8] C4H5Cl C

Klór-ecet sav [79-11-8] C2H3ClO2 C

Klór-etán [75-00-3] C2H5CI B

Klór-me tán [74-87-3] CH3Cl B

1-Klór-4 nit ro ben zol [100-00-5] C6H4ClNO2 B

Klo ro form lásd: tri klór-me tán

2-Klo rop rén lásd: 2-klór-1,3-bu ta di én

2-Klór-pro pán [75-29-6] C3H7Cl C

α-Klór-to lu ol [100-44-7] C7H7Cl A

Kre zo lok [1319-77-3] C7H8O C

Ku mol lásd: izop ro pil-ben zol

Lakk csi szo lat por A

Ma le in sav [110-16-7] C4H4O4 C

Ma le in sav-an hid rid [108-31-6] C4H2O3 C

Me til-mer kap tán [74-93-1] és mer kap tá nok CH4S A

Me tak ril sav [79-41-4] C4H6O2 C

Me tak ril sav-me til-ész ter lásd: me til-me tak ri lát

Me ta nol (me til-al ko hol) [67-57-1] CH4O B

Me til-ace tát [79-20-9] C3H6O2 C

Me til-ak ri lát [96-33-3] C4H6O2 C

Me til-amin [74-89-5] CH5N C

Me til-ben zo át [93-58-3] C8H8O2 C

Me til-bro mid [74-83-9] Be tilt va CH3Br A

Me til-cik lo he xa non [1331-22-2] C7H12O C

1,2-Me til-etil-ben zol [611-14-3] C9H12 C

1,3-Me til-etil-ben zol [620-14-4] C9H12 C

1,4-Me til-etil-ben zol [622-96-8 ] C9H12 C

Me ti lén-klo rid lásd: di klór-me tán

Me til-etil-ke ton lásd: 2-bu ta non

Me til-for mi át [107-31-3] C2H4O2 C

Me til-gli kol lásd: 2-me to xi-eta nol

Me til-izo bu til-ke ton lásd: 4-me til-2-pen ta non

Me til-jo did [74-88-4] CH3I B

Me til-klo rid lásd: klór-me tán

Me til-klo ro form lásd: 1,1,1-trik lór-etán

Me til-me tak ri lát [80-62-6] C5H8O2 C

4-Me til-m-fe ni lén-di i zo ci a nát [584-84-9] C9H6N2O2 A

4-Me til-2-pen ta non [108-10-1] C6H12O C

Me til-pro xi tol (1-me to xi-2 pro pa nol, pro -
pi lén-gli kol-mo mo me til-éter) [107-98-2]

C4H10O2 C

N-me til-2-pir ro li don [872-50-4] C5H9NO C

Me til-ter ci er-bu til-éter [1634-04-4] C5H12O C
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Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

3-Me to xi-bu ti la ce tát [4435-53-4] [bu to xil;
ecet sav-(3-me to xi-bu ti lész ter); 
3-me to xi-1-bu ta nol-ace tát]

C7H14O3 C

2-Me to xi-eta nol [109-86-4] C3H8O2 B

2-Me to xi-etil-ace tát (me til-cel lo szolv
[110-49-6] ace tát) (eti lén-gli kol-
mo nom etil-éter-ace tát)

C5H10O3 B

2-Me to xi-1-me til-ace tát [108-65-62] 
(me to xi-pro pil-ace tát)

C6H12O3 C

1-Me to xi-pro pa nol lásd: me til-pro xi tol

2-Me to xi-pro pil-ace tát [70657-70-4] C6H12O3 B

Naf ta lin [91-20-3] C10H8 C

2-Naf til-amin (béta) [91-59-8] C10H8N B

Naf tol (α) [90-15-3] C10H7OH C

Nit ro-ben zol [98-95-3] C6H5NO2 B

Nit ro-fe no lok (o-):[88-75-5]
(m-):[554-84-7] (p-):[100-02-7]

C6H5NO3 C

Nit ro-kre zol(ok) (4,2-):[119-33-5] C7H7NO3 C

Nit ro-to lu o lok (o-):[88-72-2]
(m-):[99-08-1] (p-):[99-99-0]

C2H7NO2 B

Ole fin-szén hid ro gé nek (az 1,3-bu ta di én
és az eti lén ki vé te lé vel)

C

Ólom-tet ra-etil [78-00-2] C8H20Pb A

Pa raf fin-szén hid ro gé nek [64771-72-8] 
(a me tán ki vé te lé vel)

C

Pet ró le um [64742-81-0] C

Pi né nek [80-56-8] C10H16 B

Pi ri din [110-86-1] C5H5N C

2-Pro pe nál [107-02-8] C3H4O B

Pro pi co na zolt [60207-90-1] C15H17Cl2N3O2 C

n-Pro pil-al ko hol [71-23-8] C3H8O C

Pro pil-amin [107-10-8] C3H9N C

Pro pi lén [115-07-1] C2H5 C

Pro pi lén-gli kol-mo nom etil-éter [107-98-2] 
(1-me to xi-2-pro pa nol) (me til-pro xi tol)

C4H10O2 C

1,2-Pro pi lén-oxid [75-56-9] C3H6O A

Pro pi on-al de hid [123-38-6] C3H6O C

Pro pi on sav [79-09-4] C3H6O2 C

Szén-di szul fid [75-15-0] CS2 B

Szén ké neg lásd: szén-di szul fid

Szén-tet rak lo rid lásd: tet rak lór-me tán

Szti rol [100-42-5] C8H8 C

Ter pen tin [8006-64-2] C

Tet ra hid ro-fu rán [109-99-9] C4H8O C

1,1,2,2-Tet rak lór-etán [79-34-5] C2H2Cl4 B

Tet rak lór-me tán [56-23-5] Be tilt va CCl4 A
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Meg ne ve zés [CAS szám] Kép let Osz tály

Tet ra lin [119-64-2] 
(1,2,3,4-tet ra hid ro-naf ta lin)

C10H12 C

Te xa nol (2,2,4-tri me til-1,3-pen tán-
di ol-mo no-izo bu ti nát) [25265-77-4]

C12H24O3 C

Tio éte rek A

Tio gli kol sav [68-11-1] C2H4SO2 C

o-To lu i din [95-53-4] C7H9N B

To lu ol [108-88-3] C7H8 C

To lu ol-2,4-di i zo ci a nát lásd: 4-me til-m-fe ni lén-
di i zo ci a nát

Tri etil-amin [121-44-8] C6H15N C

1,1,1-Trik lór-etán [71-55-6] Be tilt va C2H3Cl3 C

1,1,2-Trik lór-etán [79-00-5] Be tilt va C2H3Cl3 A

Tri klór-fe no lok (2,4,6-):[88-06-2] C6H3OCl3 B

Tri klór-flu or-me tán [75-69-4] Be tilt va CCl3F C

Tri klór-me tán [67-66-33] CHCl3 B

Tri me til-amin [121-44-8] C3H8N B

Tri me til-ben zol(ok) (pl. me zi ti lén:
1,3,5-tri me til ben zol [108-67-8])

C9H12 C

Un de kán [1120-21-4] C11 H24 C

Vi nil-ace tát [108-05-4] C4H6O2 C

Xi le no lok (a 2,4-xi le nol ki vé te lé vel)
(2,3-):[526-75-0] (2,5):[95-87-4]
(2,6-):[576-26-1] (3,4-):[95-65-8]
(3,5-):[109-68-9]

C8H10O C

Xi le nol (2,4-):[105-67-9] C8H10O C

Xi lo lok [1330-20-7] C8H10 C

3. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez

(1) Az R. 6. szá mú mel lék le te 4. Mész ége tés pont já nak meg jegy zé sei ki egész ül nek a kö vet ke zõ 3. pont tal:
(Meg jegy zé sek:)
„3. A cu kor ipar ban al kal ma zott koksz tü ze lé sû ak nás mész ke men cé ben való mész gyár tás ese tén a CO ki bo csá tás ha -

tár ér té két nem kell figye lembe venni.”

(2) Az R. 6. szá mú mel lék le te 7. Hely hez kö tött ben zin- és dí zel üze mû bel sõ égé sû mo to rok pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„7. Hely hez kö tött ben zin- és dí zel üze mû bel sõ égé sû mo to rok
Az elõ írá sok a hely hez kö tött be ren de zé sek bel sõ égé sû mo tor ja i ra vo nat koz nak, ame lyek tü ze lõ anyag fel hasz ná lá sa

50 kg/h vagy en nél na gyobb. Az elõ írá sok vo nat koz nak a mo to rok féktermi próbajáratására is.
Az elõ írá sok nem vo nat koz nak azok ra a szük ség áram for rást haj tó, hely hez kö tött mo to rok ra, ame lyek 50 h/év-nél rö -

vi debb ide ig üze mel nek. Ezek re a be ren de zé sek re ki bo csá tá si ha tár ér té ket nem kell ki ad ni, alap be je len té sük és lég -
szennye zõ anyag ki bo csá tá suk éves be je len té se azon ban kö te le zõ (a nem zet kö zi adat szol gál ta tá si kö te le zett ség  miatt).
Az adat szol gál ta tást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni.

Üzem anyag-mi nõ sé gi kö ve tel mény: a gáz olaj kén tar tal ma 0,05 m/m%-nál nem le het nagyobb.
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Mo tor tí pus

Ki bo csá tá si ha tár ér ték [mg/m3] (lég szennye zõ anyag kon cent rá ció)

Szi lárd anyag
Nit ro gén-oxi dok

(NO2-ben meg ad va)
Szén-mon oxid

Ben zin mo to rok
– két üte mû 800 650
– négy üte mû 650
Dí zel mo to rok
– 5 MWth-ot meg ha la dó tel je sít mény ese té ben 130 2000  650
– 3 MWth–5 MWth tel je sít mény ese té ben 130 2000 650
– 3 MWth tel je sít mény alatt 130 4000 650

Meg jegy zé sek:
1. A meg adott ha tár ér té kek a mo tor név le ges tel je sít mé nyén mér ve ér vé nye sek.
2. A ki bo csá tá si ha tár ér té kek 5 tf% O2-tar tal mú, 273 K hõ mér sék le tû, 101,3 kPa nyo má sú szá raz vég gáz ra vo nat koz -

nak. Az 1996 elõtt gyár tott köz úti jár mû mo to rok fék pa di já ra tá sa ese tén a ki bo csá tá si ha tár ér té kek 17 tf% O2-tar tal mú,
273 K hõ mér sék le tû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3. Az 5 MWth-ot meg ha la dó tel je sít ményû, új dí zel mo to rok ese té ben a nit ro gén-oxi dok ra vo nat ko zó ha tár ér ték
500 mg/m3, ame lyet nem kell al kal maz ni az évi 500 órá nál ke ve seb bet üze me lõ motorokra.

4. A 3 MWth alat ti tel je sít mé nyû, csak ku ta tó fú rá sok nál al kal ma zott dí zel mo to rok ese té ben a nit ro gén-oxi dok ra vo -
nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér ték 4300 mg/m3.”

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le te 11. Agyag ala pú ke rá mia gyárt má nyok ége té se (tég la- és cse rép gyár tás, va la mint a bur -
ko ló la pok gyár tá sa ki vé te lé vel) pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„11. Agyag ala pú ke rá mia gyárt má nyok ége té se, szá rí tá sa (tég la- és cse rép gyár tás, va la mint a bur ko ló la pok gyár tá sa
ki vé te lé vel)

Ki bo csá tá si ha tár ér ték [mg/m3] (lég szennye zõ anyag kon cent rá ció)

Szi lárd anyag
Kén-oxi dok

(SO2-ben meg ad va)
Nit ro gén-oxi dok

(NO2-ben meg ad va)
Szén-mon oxid

Por ce lán gyár tá sa ese tén 50 500 500 500
– eo sin szín ége tés ese tén 50 500 500 3000
0,12%-nál ki sebb kén tar tal mú be tét anya gok
ese té ben

50 500 500 500

0,12%-nál na gyobb kén tar tal mú be tét anya gok
ese té ben

50 1500 500 500

Meg jegy zés:
A ki bo csá tá si ha tár ér té kek 18 tf% O2-tar tal mú, 273 K hõ mér sék le tû, 101,3 kPa nyo má sú szá raz vég gáz ra

vonatkoznak.”

(4) Az R. 6. szá mú mel lék le te 21. Acél vagy ön tött vas ol vasz tá sa pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21. Acél vagy ön tött vas ol vasz tá sa

Tech no ló gia

Ki bo csá tá si ha tár ér ték [mg/m3]
(lég szennye zõ anyag kon cent rá ció)

Szi lárd anyag Szén-mon oxid

Ol vasz tás

  elekt ro mos ív ke men cé ben 20 1000

  in duk ci ós ke men cé ben 20 –

Meg jegy zés:
Az ol vasz tó ív ke men cék nél a szén-mon oxid tar tal mú gá zo kat le he tõ ség sze rint el kell éget ni vagy azo kat hasz no sí ta ni 

kell.”
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(5) Az R. 6. szá mú mel lék le te 44. Tég la- és cse rép gyár tás pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44. Tég la- és cse rép gyár tás

Tég la- és cse rép ége tés, szá rí tás
Ki bo csá tá si ha tár ér ték [mg/m3]

(lég szennye zõ anyag kon cent rá ció)

Szi lárd anyag (nem to xi kus) 50

Kén-oxi dok (SO2-ben meg ad va) 500

Nit ro gén-oxi dok (NO2-ben meg ad va) 500

Szén-mon oxid 1500

Klór és ve gyü le tei (ci án-klo rid ki vé te lé vel) 100

Flu or 10

Ben zol 5

Szer ves anya gok, az 5. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rin ti

A osz tály ba tar to zó anya gok 20

B osz tály ba tar to zó anya gok 100

C osz tály ba tar to zó anya gok 150

Meg jegy zé sek:
1. A ki bo csá tá si ha tár ér té kek 17 tf% O2-tar tal mú, 273 K hõ mér sék le tû, 101,3 kPa nyo má sú szá raz vég gáz ra

vonatkoznak.
2. A ki bo csá tá si ha tár ér té kek a köz vet len füst gáz szá rí tás ra is vo nat koz nak.”

(6) Az R. 6. szá mú mel lék le te 45. Va sérc zsu go rí tás pont ja a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egészül ki:
(Szén-mon oxid ki bo csá tá si ha tár ér ték 25 kg/t zsu go rít mány)
„Nit ro gén-oxi dok (NO2-ben meg ad va) ki bo csá tá si ha tár ér té ke 400 mg/m3

Meg jegy zés:
A nit ro gén-oxi dok ra vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér té ket a fém érc kal ci ná ló vagy szint ere zõ be ren de zé sek, nyers vas

vagy acél gyár tás be ren de zé sei (el sõd le ges vagy má sod la gos be ol vasz tás) – be le ért ve a 2,5 t/h ka pa ci tást meg ha la dó
 folyamatos ön tést, a vas(II)-fé mek meg mun ká lá sá nak be ren de zé se it (20 t/h nyers acél nál nagyobb kapacitású meleg -
hengermû) – esetében kell alkalmazni.”

(7) Az R. 6. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 55. pont tal egé szül ki:
„55. Ál la ti te te met ége tõ be ren de zé sek

Ki bo csá tá si ha tár ér ték [mg/m3]
(lég szennye zõ anyag kon cent rá ció)

Szi lárd anyag (nem to xi kus) 4

Kén-oxi dok (SO2-ben meg ad va) 86

Nit ro gén-oxi dok (NO2-ben meg ad va) 2

Szén-mon oxid 245

Meg jegy zé sek:
1. A ki bo csá tá si ha tár ér té kek 5 tf% O2-tar tal mú, 273 K hõ mér sék le tû, 101,3 kPa nyo má sú szá raz vég gáz ra

vonatkoznak.
2. A ki bo csá tá si ha tár ér té kek csak 50 kg/óra ál la ti te tem, il let ve mel lék ter mék, vagy an nál ki sebb ége té si tel je sít mény 

esetére vonatkoznak.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
50/2006. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról  szóló
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek i) és
j) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ér de kelt mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés h) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va, a kö vet ke zõ ket
rende lem el:

1.  §

A lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye zõ
for rá sok ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel, ér -
té ke lé sé vel kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a kö vet -
ke zõ c)–d) pont tal egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„c) tel jes üle pe dés: a szennye zõ anyag nak a lég kör bõl a

fel szín re (pl. ta laj ra, víz be, épü let re stb.) ke rü lõ tel jes tö -
me ge az adott te rü le ten, adott idõ alatt;

d) po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek: szén bõl és hid -
ro gén bõl álló, leg alább két aro más gyû rût tar tal ma zó ve -
gyü let;

e) összes gáz ne mû hi gany: ele mi Hg gõz és a ma gas
gõz nyo má sú víz old ha tó Hg ve gyü let.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez
kö tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i -
rõl  szóló ren de let 1.1. szá mú mel lék le té nek A) és B) pont -
já ban fel so rolt lég szennye zõ anya gok ra, va la mint az egyes 
rák kel tõ lég szennye zõ anya go kat fel so ro ló C) pont ból az
ar zén ra, a nik kel re, kad mi um ra és a benz(a)pi rén re és a
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt lég szennye zõ anya gok
te kin te té ben a lég szennye zett ség vizs gá la tát és ér té ke lé sét
rend sze re sen kell végezni.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az ar zén, a kad mi um, a nik kel, a benz(a)pi rén meg -

ha tá ro zá sa ezen ele mek és ve gyü le te ik összes mennyi sé -
gét je len ti a PM10 por frak ci ó ban.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A kör nye ze ti le ve gõ ar zén, kad mi um, nik kel,
benz(a)pi rén kon cent rá ci ó já nak és az üle pe dés nek a mé ré -
sé re szol gá ló min ta vé te li pon tok el he lye zé sé nek kö ve tel -
mé nye it és mi ni má lis szá mát e ren de let 16. számú
melléklete határozza meg.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(12) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(10) A benz(a)pi rén mé rés sel tör té nõ vizs gá la tá val
egy ide jû leg ki je lölt mé rõ pont/ok/on más po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé ne ket is vizs gál ni kell. A vizs gá la to kat
leg alább a benz(a)ant ra cén, benz(b)flo u ran tén, benz(j)flu -
o ran tén, benz(k)flu o ran tén, in de nol(1,2,3-cd)pi rén és di -
benz(a,h)antracén összetevõkre is ki kell terjeszteni.

(11) Or szá go san egy ki je lölt hát tér mé rõ pon ton idõ sza -
kos min ta vé tel lel vizs gál ni kell a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén, kad mi um, nik kel, összes gáz ne mû hi gany,
benz(a)pi rén és a (10) be kez dés ben elõ írt po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé nek mel lett ezen lég szennye zõk tel jes ki -
üle pe dé sét. A szi lárd és a két vegy ér té kû gáz ne mû hi gany
vizs gá la ta is aján lott. Ahol le het sé ges, a mé ré se ket az
EMEP (Eu ró pai Meg fi gye lõ és Ér té ke lõ Prog ram a
 légszennyezõ anyagok nagytávolságú terjedésének
ellenõrzésére) program keretében kell végezni.

(12) Az öko ló gi ai rend sze re ket érõ re gi o ná lis lép té kû
ha tá sok bio in di ká to rok al kal ma zá sá val is vizsgálhatók.”

4.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § Az or szág, a ki je lölt lég szennye zett sé gi zó nák,

illetve agg lo me rá ci ók, va la mint egy-egy te le pü lés le ve gõ -
mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé re, il let ve a nem zet kö zi adat szol -
gál ta tás ra irá nyu ló lég szennye zett ség mé ré sét az Or szá gos 
Légszennyezettségi Mérõhálózat (OLM) végzi.”

5.  §

Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A kör nye ze ti le ve gõ ar zén, kad mi um, nik kel,
benz(a)pi rén tar tal má nak meg ha tá ro zá sá hoz fel hasz nál ha -
tó ada tok mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it e ren de let 17. számú
melléklete tartalmazza.”

6.  §

(1) Az R. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

14018 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/164. szám



(A hely hez kö tött lég szennye zõ for rá sok ki bo csá tá sá nak 
el len õr zé sét vég zõ szervezetnek:)

„c) két éven te részt kell ven nie a kör nye zet vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt in téz mény (a továb biak ban:
ki je lölt in téz mény) ipa ri hely szí nen szer ve zett össze -
hasonlító mérésén.”

(2) Az R. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–d) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

(A lég szennye zett ség mé ré sét vég zõ szer ve zet nek:)
„b) 2007. ja nu ár 1. után, az OLM ré sze ként mû kö dõ

szer ve zet nek 2008. ja nu ár 1. után ren del kez nie kell a fel -
ada ta sze rin ti akkreditálással,

c) el kell vé gez tet ni az el len õr zõ ka lib rá lást az erre akk -
re di tált szer ve zet tel,

d) éven te leg alább egy al ka lom mal részt kell ven nie a
ki je lölt in téz mény ál tal szer ve zett kör mé ré sen.”

7.  §

Az R. 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tí pus al kal mas sá gi fe lül vizs gá la tot a ki je lölt in -
téz mény vég zi, tart ja nyíl ván és ál lít ja ki a tí pus al kal mas -
sá gi fe lül vizs gá la ti iga zo lást. A tí pus al kal mas sá gi fe lül -
vizs gá lat kö ve tel mény rend sze rét a 11. számú melléklet
tartalmazza.”

8.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szolgálja:
a) a Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber 27.) 

a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és ellen -
õrzésérõl 2. cik ké nek 1–4. és 9–10. pont ja, 3. cik ke, 4. cik -
ké nek (6) és (7) be kez dé se, 5. cik ke, 6. cik ké nek (1) be kez -
dé se, 7., 8., 9., 10., cik ke, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
12. cik ké nek (1a)–(1c) bekezdése és IV. melléklete;

b) a Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén-oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat -
ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké -
nek (1) be kez dé se és 9. cikkének (6) bekezdése;

c) a Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-

 monoxidra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (1) és
(6) bekezdése;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány elve 
(2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má ról
2. cik ké nek 1., 2., 4., 5., 7–10. pont ja, 3. be kez dé sé nek (2),
(3) és (4) be kez dé se, 4. cik ké nek (2) be kez dé se, 5. cik ke,
6. cik ké nek (1) be kez dé se, 7., 8. cik ke, 10. cik ké nek
(1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se, va la mint 14. cik ke;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 1. cikk c) pont ja,
2. cikk b)–i) pont ja, 4. cikk (1)–(13) be kez dé se, II., III.,
IV. és V. melléklete.”

9.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te, a 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te, az 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te, a 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 4. szá mú mel lék le te lép, to váb bá az R. ki egé szül
e ren de let 5. és 6. szá mú mel lék le te sze rin ti 16. és 17. szá -
mú mel lék le tek kel.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé ben a „ha tár ér té kek -
kel” szö veg rész he lyé be a „ha tár ér té kek kel, il let ve cél ér té -
kek kel” szö veg rész, a 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben az
„ Országos Lég szennye zett sé gi Mé rõ há ló zat Ügy rend jé -
ben” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Lég szennye zett sé -
gi Mé rõ há ló zat Üze mel te té si Ügy rend jé ben” szö veg rész
lép, to váb bá a 8. szá mú mel lék let ben a „= fé mek fe lü let ke -
ze lé se (gal va ni zá lás, zsír ta la ní tás stb.)” szö veg rész ha tá -
lyát veszti.

(2) Ez a ren de let a kör nye ze ti le ve gõ ben ta lál ha tó ar zén -
rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li cik lu sos
 aromás szén hid ro gé nek rõl  szóló 2004. de cem ber 15-i
2004/107/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cikk c) pont já nak, 2. cikk b)–h) pont já nak, 4. cikk
(1)–(13) be kez dé sé nek, II., III., IV. és V. mel lék le té nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

1. A kén-dioxid, nitrogén-dioxid (NO2) és nitrogén-oxidok (NOX), szálló por (PM10), ólom, szén-monoxid, benzol
és a szálló por PM10 frakciójában található arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén felsõ és alsó vizsgálati

küszöbértékei

Kén-di oxid
Egész ség ügyi szem pon tú vizs gá lat Öko ló gi ai szem pon tú vizs gá lat

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A 24 órás ha tár ér ték 60%-a (75 µg/m3, 
nap tá ri éven ként 3-nál több ször nem le het

túl lép ni)

A téli ha tár ér ték 60%-a 

(12 µg/m3)

Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A 24 órás ha tár ér ték 40%-a (50 µg/m3, 
nap tá ri éven ként 3-nál több ször nem le het

túl lép ni)

A téli ha tár ér ték 40%-a

 (8 µg/m3)

Nit ro gén-di oxid és nit ro gén-oxi dok

Órás egész ség ügyi ha tár ér ték NO2
Éves egész ség ügyi 

ha tár ér ték NO2

Éves öko ló gi ai
ha tár ér ték NOX

Fel sõ vizs gá la ti kü -
szöb ér ték

A ha tár ér ték 70%-a (70 µg/m3, nap tá ri
éven ként 18-nál több ször nem le het

 túllépni)

A ha tár ér ték 80%-a 

(32 µg/m3)

A ha tár ér ték 80%-a 

(24 µg/m3)

Alsó vizs gá la ti kü -
szöb ér ték

A ha tár ér ték 50%-a (50 µg/m3, nap tá ri
éven ként 18-nál több ször nem le het

 túllépni)

A ha tár ér ték 65%-a 

(26 µg/m3)

A ha tár ér ték 65%-a 

(19,5 µg/m3)

Szál ló por (PM10)
24 órás át lag Éves át lag

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 60%-a (30 µg/m3, 
nap tá ri éven ként 7-nél több ször 

nem le het túl lép ni)

14 µg/m3

Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 40%-a (20 µg/m3,
 naptári éven ként 7-nél több ször nem

le het túl lép ni)

10 µg/m3

PM10: A szál ló por azon frak ci ó ja, amely nek leg alább 50%-a a 10 µm-es, vagy an nál ki sebb mé ret tar to mány ba esik a
sze lek tív szû rõn tör té nõ le vá lasz tás kor.

Szál ló por (PM10) ar zén, kad mi um, nik kel, benz(a)pi rén tar tal ma
ar zén kad mi um nik kel benz(a)pi rén

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A cél ér ték 60%-a
(3,6 ng/m3)

A cél ér ték 60%-a
(3 ng/m3)

A cél ér ték 70%-a
(14 ng/m3)

A cél ér ték 60%-a
(0,6 ng/m3)

Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A cél ér ték 40%-a
(2,4 ng/m3)

A cél ér ték 40%-a
(2 ng/m3)

A cél ér ték 50%-a
(10 ng/m3)

A cél ér ték 40%-a
(0,4 ng/m3)

Ólom
Éves át lag

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 70%-a (0,21 µg/m3)
Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 50%-a (0,15 µg/m3)

Szén-mon oxid

Nyolc órás át lag

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 70%-a (3,5 mg/m3)

Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 50%-a (2,5 mg/m3)
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Ben zol
Éves át lag

Fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 70%-a (3,5 µg/m3)
Alsó vizs gá la ti kü szöb ér ték A ha tár ér ték 40%-a (2 µg/m3)

2. A felsõ és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépésének meghatározása

A fel sõ és alsó vizs gá la ti kü szöb ér té kek túl lé pé se it leg alább öt éven te, azon meg elõ zõ, öt éves pe ri ó dus so rán mért lég -
szennye zett ség vizs gá la ti ered mé nyek alap ján kell meg ha tá roz ni, amely nél az ér té ke lés hez ele gen dõ adat áll ren del ke zés re.
A vizs gá la ti kü szöb ér té ket ak kor kell túl lé pett nek te kin te ni, ha az öt év alatt leg alább há rom év so rán fenn állt a túl lé pés.

Ahol öt nél ke ve sebb évre vo nat ko zó adat áll ren del ke zés re, ott a fel sõ és alsó vizs gá la ti kü szöb ér té kek túl lé pé se i nek
meg ha tá ro zá sá hoz leg alább 3 év ada ta it kell figye lembe ven ni, il let ve figye lembe ve he tõk a vár ha tó leg na gyobb lég -
szennye zett sé gû hely szí nen és idõ szak ban vég zett ese ti mé ré sek, va la mint az emisszió lel tá rak ból és a modellezésbõl
szerzett információk eredményei.

2. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

A légszennyezettség mérésének referencia módszerei

 1. Re fe ren cia mód szer a kén-di oxid vizs gá la tá ra:
    Ult ra ibo lya flu o resz cen ci ás mód szer a vo nat ko zó szab vány sze rint1

 2. Re fe ren cia mód szer a nit ro gén-di oxid és nit ro gén-oxi dok vizs gá la tá ra:
    Ke mi lu mi nesz cen ci ás mód szer a vo nat ko zó szab vány sze rint2

 3. A) Re fe ren cia mód szer az ólom min ta vé te le zé sé re:
    A le be gõ por tö meg kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa gra vi met ri ás mód szer rel a vo nat ko zó szab vány sze rint3

 3. B) Re fe ren cia mód szer az ólom vizs gá la tá ra:
    Atom ab szorp ci ós spekt ro met ri ás mód szer a vo nat ko zó szab vány sze rint4

 4. Re fe ren cia mód szer a PM10 min ta vé te lé re és mé ré sé re
    A le be gõ por ban a PM10 frak ci ó já nak tö meg kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa gra vi met ri ás mód szer rel 

     a vo nat ko zó szab vá nyok sze rint3

 5. Re fe ren cia mód szer a ben zol meg ha tá ro zá sá ra
    Gáz kro ma to grá fi ás mód szer a vo nat ko zó szab vány sze rint5

 6. Re fe ren cia mód szer a szén-mon oxid meg ha tá ro zá sá ra
    Nem disz perz ív inf ra vö rös spekt ro szkó pi ás mód szer a vo nat ko zó szab vány sze rint6

 7. Re fe ren cia mód szer az ózon meg ha tá ro zá sá ra7

    UV fo to met ri ás mód szer rel a vo nat ko zó szab vány sze rint
 8. Re fe ren cia mód szer szál ló por meg ha tá ro zá sá ra
    β ab szorp ci ó val a vo nat ko zó szab vány sze rint8

 9. Re fe ren cia mód szer az ar zén, kad mi um és nik kel meg ha tá ro zá sá ra a kör nye ze ti le ve gõ ben.
    Min ta vé tel4 és elem zés a vo nat ko zó szab vány sze rint9

10. Re fe ren cia mód szer a kör nye ze ti le ve gõ po li cik lu sos aro más szén hid ro gén tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ra. 
     Min ta vé tel4 és elem zés9 a vo nat ko zó szab vány sze rint.

1 Je len leg az EN 14212:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. A kén-di oxid kon cent rá ci ó já nak mé ré se szab vá nyos ult ra ibo lya flu o resz cen ci ás módszerrel.
2 Je len leg az EN 14211:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. A nit ro gén-di oxid és a nit ro gén-mon oxid kon cent rá ci ó já nak mé ré se szab vá nyos kemilu -

mineszcenciás módszerrel.
3 Je len leg az MSZ EN 12341:2001 Le ve gõ mi nõ ség. A szál ló por PM10 frak ci ó já nak meg ha tá ro zá sa. Re fe ren cia mód szer és hely szí ni vizs gá lat a mé ré si

mód sze rek és a re fe ren cia mé ré si mód szer egyen ér té kû sé gé nek meg ál la pí tá sá hoz.
MSZ EN 14907:2006 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ ség. A le be gõ szi lárd anyag PM 2,5 tö meg frak ci ó já nak meg ha tá ro zá sa szab vá nyos gra vi met ri ás

módszerrel.
4 Je len leg az EN 14902:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. A kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ Pb/Cd/As/Ni kon cent rá ci ó já nak meghatározása.
5 Je len leg az EN 14662–1–5:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. A ben zol kon cent rá ci ó já nak mé ré se szab vá nyos módszerrel.
6 Je len leg az EN 14626:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. A szén-mon oxid kon cent rá ci ó já nak mé ré se szab vá nyos nem disz perz ív inf ra vö rös spekt ro -

szkó pi ás módszerrel.
7 Je len leg az EN 14625:2005 A kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé ge. Az ózon kon cent rá ci ó já nak mé ré se szab vá nyos ult ra ibo lya fo to met ri ás módszerrel.
8 Je len leg az MSZ ISO 10473:2003. Kör nye ze ti le ve gõ. Szem csés anya gok tö me gé nek meg ha tá ro zá sa szû rõ kö ze gen. Bé ta su gár abszorpciós mód szer.
9 Je len leg az MSZ ISO 12884:2003. Kör nye ze ti le ve gõ. Az összes po li cik lu sos aro más szén hid ro gén meg ha tá ro zá sa.
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3. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

A légszennyezettség értékeléséhez használt módszerek minõségi követelményei és a dokumentálás szempontjai

1. Mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek

A vizs gá la ti mód szer el fo gad ha tó bi zony ta lan sá ga (%) és az ér té ke lés hez mi ni má li san szük sé ges adat mennyi ség (%),
va la mint a mi ni má li san szük sé ges vizsgálati idõtartam (%):

Kén-di oxid, 
nit ro gén-di oxid

 és nit ro gén-oxi dok
Szál ló por és ólom Ben zol Szén-mon oxid

Fo lya ma tos mé rés:
Mé ré si bi zony ta lan ság 15 25 25 15

Mi ni má li san szük sé ges adat mennyi ség: 90 90 90 90

Mi ni má li san vizs gált idõ tar tam: 35% vá ro si hát -
tér és köz le ke dé -
si mé rõ pon ton1,
90% ipa ri mé rõ -

pon ton2

Idõ sza kos mé rés:
Mé ré si bi zony ta lan ság 25 50 30 25

Mi ni má li san szük sé ges adat mennyi ség: 90 90 90 90

Mi ni má li san vizs gált idõ tar tam3: 14 14 14 14

Mo del le zés bi zony ta lan sá ga:
Órás át la gok ese tén 50–60

Nyolc órás át lag ese tén 50

Napi át la gok ese tén 30

Éves át la gok ese tén 30 50 50

Mû sza ki becs lés bi zony ta lan sá ga 75 100 100 75

1 Az év so rán olyan meg osz tás sal, hogy jel lem zõ le gyen a kü lön bö zõ idõ já rá si és köz le ke dé si viszonyokra.
2 Ben zol ese té ben a fo lya ma tos mé rést sza ka szos mé ré sek kel is le het he lyet te sí te ni, ha a 25%-os mé ré si pon tos ság a sza ka szos mé rés ese té ben is bi zo nyít -

ha tó an betartható.
3 Heti egy vé let len sze rû en ki vá lasz tott mé rés egyen le te sen el oszt va az év so rán, vagy nyolc hét, egyen le te sen el oszt va az évben.

A mé ré si bi zony ta lan ság, táb lá zat ban meg ha tá ro zott szá za lé kos ér té kei, a ha tár ér té kek idõ tar ta má ra át la golt egye di
mé ré sek re vo nat ko zik, a 95% meg bíz ha tó sá gi in ter val lum ban (el té rés + szó rás két sze re se). A fo lya ma tos mé ré sek
 bizonytalansági kö ve tel mé nyét, a vo nat ko zó ha tár ér ték kör nye ze té ben kell al kal maz ni. A mé ré si bi zony ta lan ság meg ha -
tá ro zá sá nak mód sze rét a mé ré si mód sze rek és eredmények pontosságának meghatározása címû MSZ ISO 5725–1
szabvány tartalmazza.

A mo del le zés és az ob jek tív becs lés bi zony ta lan sá ga: a mért és a szá mí tott kon cent rá ció ér té kek kö zöt ti ma xi má lis el -
té rés a ha tár ér ték vo nat ko zó idõ tar ta má ra, anél kül, hogy figye lembe vennék az események idõpontját.

A mi ni má li san szük sé ges adat mennyi ség és a mi ni má li san vizs gált idõ tar tam meg ha tá ro zá sa a rend sze res ka lib rá lás
vagy a mû sze rek rend sze res kar ban tar tá sa  miatt ki e sõ ada tok fi gyel men kívül hagyásával történik.

2. A vizs gá la ti mód szer do ku men tá lá sá nak szem pont jai

Azok nál a zó nák nál vagy agg lo me rá ci ók nál, ame lyek nél a mé ré sek mel lett vagy a vizs gá lat ki zá ró la gos esz kö ze ként,
a mé rés tõl el té rõ vizs gá la ti mód sze re ket al kal maz nak, a lég szennye zett ség ér té ke lé sé hez az alábbiakat is meg kell adni:

– az al kal ma zott vizs gá la ti el já rás le írá sa;
– az al kal ma zott mód szer is mer te té se a re fe ren ci á ra való hi vat ko zás sal;
– az ada tok és in for má ci ók for rá sai;
– az ered mé nyek be mu ta tá sa, be le ért ve a bi zony ta lan sá got;
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– a zó ná ban vagy agg lo me rá ci ó ban vizs gált te rü le tek be mu ta tá sa (amennyi ben ez lé nye ges pl. a köz út hossza), ame -
lye ken a lég szennye zett ség meg ha lad ja a ha tár ér té ke(ke)t, vagy a ha tár ér té ke(ke)t plusz a tû rés ha tá ro kat, vagy a fel sõ
vizs gá la ti kü szöb ér té ke(ke)t vagy az alsó vizsgálati küszöbértéke(ke)t;

– a lég szennye zett ség egész ség ügyi ha tár ér té ké(ei)t meg ha la dó lég szennye zett ség nek po ten ci á li san ki tett lakosság
nagyságát.

Az egyes zó nák ban és agg lo me rá ci ók ban a kon cent rá ció el osz lá so kat le he tõ ség sze rint tér ké pes áb rá zo lás sal is be kell 
mutatni.

3. A vizs gá la ti ered mé nyek vo nat koz ta tá si szint je

A gáz ál la po tú lég szennye zõk ese té ben a vizs gá la ti ada to kat 293 K hõ mér sék let re és 101,3 kPa nyo más ra kell
vonatkoztatni.

4. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

Az idõszakos kibocsátás mérés szükséges idõtartama

Az üzem vi te li kö rül mé nyek pon tos rög zí té se mellett:

1. Fo lya ma to san mû kö dõ tech no ló gi ák nál, idõ ben gya kor la ti lag egyen le tes ki bo csá tá sok esetén
– fo lya ma tos üze mû mé rõ mû szer rel tör té nõ, za var ta lan, ál lan dó sult üzem ál la pot mel let ti mé rés nél, üzem ál la po ton -

ként leg alább háromszor félórás,
– sza ka szos min ta vé tel lel tör té nõ mé rés nél leg alább 3 db ér té kel he tõ min ta, egyen ként leg alább 30 per ces min ta vé te li 

idõ vel, amennyi ben azt a tech no ló gia lehetõvé teszi.
Amennyi ben a vizs gált lég szennye zõ anyag kon cent rá ci ó ja nagy ság ren di leg azo nos a ki mu ta tá si ha tár ral, ak kor a min -

ta vé te li idõt úgy kell meg nö vel ni, hogy a vo nat ko zó ha tár ér ték be tar tá sa a mé ré si hiba figye lembevétele ese tén is
egyértelmûen eldönthetõ legyen.

2. Idõ ben cik li ku san vál to zó ki bo csá tá sú tech no ló gi ák nál
A mé ré sek idõ tar ta mát, a min ta vé te lek szá mát – a cik lu sok idõ tar ta má tól füg gõ en – úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy a

mé ré si ered mé nyek rep re zen ta tí vak le gye nek, de le he tõ leg há rom cik lus kibocsátása kerüljön meghatározásra.

3. Idõ ben rend szer te le nül vál to zó ki bo csá tá sok ese tén a mé rés idõ tar ta ma leg alább 6 óra.

5. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[16. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

A környezeti levegõ arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén koncentrációjának és az ülepedésnek a mérésére
szolgáló mintavételi pontok elhelyezésének követelményei és minimális száma

I. Szempontok a mérõpont helyének kiválasztásához

Az em be ri egész ség vé del me ér de ké ben a mé rõ pon to kat úgy kell el he lyez ni, hogy
a) a zó ná kon és agg lo me rá ci ó kon be lül olyan te rü le tek rõl szol gál tas sa nak ada to kat, ahol a la kos ság köz vet le nül vagy

köz vet ve a vár ha tó an leg na gyobb lég szennye zett ség nek le het kitéve egy naptári év átlagában;
b) a zó ná kon és agg lo me rá ci ó kon be lü li olyan egyéb te rü le tek lég szennye zett sé gé rõl szol gál tas sa nak ada to kat, ame -

lyek jel lem zõ ek az át la gos né pes ség expozíciója szempontjából;
c) azon ki üle pe dé sek rõl szol gál tas sa nak ada tot, amely jel lem zõ a la kos ság köz ve tett, a táp lá lék lán con ke resz tü li

expozíciójára.
A mé rõ pont te le pí té se kor ki kell kü szö böl ni a mé rõ pont mik ro kör nye ze té nek a mé rést köz vet le nül be fo lyá so ló ha tá -

sa it. A te le pí tés nél ál ta lá nos szem pont, hogy a mé rõ pont jel lem zõ ada tot szol gál tas son a köz le ke dés ha tá sá val ter helt
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leg alább 200 m2-es kör nye zet, az ipa ri hely szí ne ket kö rül ve võ leg alább 250×250 m ki ter je dé sû te rü let, a vá ro si hát tér -
szennye zett ség esetén több négyzetkilométernyi terület légszennyezettségére.

Amennyi ben a hát tér szint meg ál la pí tá sa a cél, a min ta vé te li hely szín kör nye ze té ben, né hány ki lo mé te ren be lül nem
le het nek ipa ri, il let ve agg lo me rá ci ót jellemzõ kibocsátó források.

Az ipa ri for rá sok ha tá sa i nak vizs gá la tá hoz leg alább egy min ta vé te li he lyet a for rás hoz ké pest szél irány ban a leg kö ze -
leb bi la kó te rü le ten kell fel ál lí ta ni. Ha a hát tér kon cent rá ció nem is mert a fõ szél irá nyon be lül egy to váb bi min ta vé te li
pon tot kell el he lyez ni. Kü lö nö sen a 3. cikk (3) be kez dés al kal ma zá sa ese tén, a min ta vé te li pon to kat úgy kell el he lyez ni,
hogy az lehetõvé tegye a legjobb technikák alkalmazásának ellenõrzését.

A mé rõ pont nak – ahol le het sé ges – jel lem zõ nek kell len ni a nem köz vet len kör nye zet ben lévõ ha son ló he lyek re néz ve is.

II. A mérõpont kialakításának szempontjai

1. A min ta ve võ szon da be me ne te kö rü li áram lást ne kor lá toz za sem mi lyen té nye zõ; nor mál kö rül mé nyek kö zött a
min ta vé telt né hány mé ter tá vol ság ra kell vé gez ni az épü le tek fa lá tól, er ké lyek tõl, fák tól és egyéb, a le ve gõ áram lá sát be -
fo lyá so ló aka dály tól. Ab ban az eset ben, ami kor az épü let köz vet len kör nye ze té nek lég szennye zett sé gét mé rik, a min ta -
vé telt legalább 0,5 méterre kell a legközelebbi épülettõl végezni.

2. A min ta vé te li pont be me nõ nyí lá sá nak a ta laj fe lett ál ta lá ban 1,5 mé ter (a lég zé si zóna) és 4 mé ter kö zöt ti ma gas -
ság ban kell len ni (ta laj kö ze li min ta vé tel). Bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött ma ga sabb el he lye zés re (8 mé te rig) is szük ség
le het. A ma ga sabb el he lye zés ak kor in do kolt, ha az állomás nagy területre reprezentatív.

3. A min ta ve võ szon da be me nõ nyí lá sát nem sza bad a for rá sok köz vet len kö ze lé ben el he lyez ni, hogy el ke rül he tõ le -
gyen a fel nem hí gult, köz vet len kibocsátás befolyása.

4. A mé rõ pont ki ve ze tõ nyí lá sát úgy kell ki ké pez ni, hogy a ki bo csá tott le ve gõ ne ára mol jon vissza a mintavevõbe.

5. A hát tér üle pe dés vizs gá la to kat amennyi re le het sé ges az EMEP mé ré si prog ram ke re te i be il leszt ve kell vé gez ni.

6. A mé rõ pont ki ala kí tá sá nál a kö vet ke zõ té nye zõk figye lembevétele is ajánlott:
– za va ró kül sõ for rá sok;
– biz ton ság;
– hoz zá fé rés;
– elekt ro mos áram el lá tás és te le kom mu ni ká ci ós kap cso lat el ér he tõ sé ge;
– a hely szín lát ha tó sá ga a kör nye ze te szá má ra;
– a la kos ság és a ke ze lõ sze mély zet biz ton sá ga;
– a kü lön bö zõ szennye zõ anya gok min ta vé te li pont ja i nak kap cso ló dó elhelyezése;
– ter ve zé si kö ve tel mé nyek.

III. A helyszín kiválasztásának dokumentálása és felülvizsgálata

A hely szín ki vá lasz tás el já rá sát do ku men tál ni kell. A do ku men tá ció töb bek kö zött tar tal maz za a kör nye zõ te rü let be tá -
jolt fény ké pe it és egy rész le tes tér ké pet. A hely szín fe lül vizs gá la tát rend sze re sen meg kell is mé tel ni és a vizs gá la tot do -
ku men tál ni kell an nak ér de ké ben, hogy a ki vá lasz tá si követelmények idõtállósága vizsgálható és igazolható le gyen.

IV. Az arzén, a kadmium, a nikkel, a benz(a)pirén koncentrációjának
vizs gá la tá ra a hely hez kö tött mé ré si pon tok mi ni má lis száma

Az em be ri egész ség vé del me ér de ké ben a cél ér té kek be tar tá sá nak el len õr zé sé re vég zett hely hez kö tött mé ré sek min -
ta vé te li pont ja i nak mi ni má lis szá ma olyan zó nák ban és agg lo me rá ci ók ban, ahol a hely hez kötött mérés az egyetlen
információforrás.
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a) Dif fúz szennye zõ for rá sok

Az agg lo me rá ció vagy zóna
la kos sá ga

(ezer)

Ha a ma xi má lis kon cent rá ci ók túl lé pik
a fel sõ vizs gá la ti kü szöb ér té ket(1)

Ha a ma xi má lis kon cent rá ci ók a fel sõ és alsó
vizs gá la ti kü szöb ér té kek közé es nek

As, Cd, Ni Benz(a)pi rén As, Cd, Ni Benz(a)pi rén

0–749 1 1 1 1
750–1999 2 2 1 1

2000–3749 2 3 1 1
3750–4749 3 4 2 2
4750–5999 4 5 2 2

≥6000 5 5 2 2

(1) Fel kell ál lí ta ni leg alább egy vá ro si hát tért vizs gá ló, va la mint a benz(a)pi rén vizs gá la tá ra egy to váb bi köz le ke dé si hely színt vizs gá ló ál lo mást, fel té ve
hogy az nem nö ve li a mintavételi pontok számát.

b) Pont for rá sok

A szennye zés mér té ké nek a pont for rá sok kö ze lé ben tör té nõ vizs gá la tá hoz a hely hez kö tött mé ré sek re szánt min ta vé -
te li pon tok szá mát a ki bo csá tó for rá sok sû rû sé gé nek, a kör nye ze ti le ve gõ szennye zett sé ge va ló szí nû el osz lá sá nak és a la -
kos ság le het sé ges ex po zí ci ó já nak figye lembe véte lével kell meghatározni.

A min ta vé te li pon to kat úgy kell el he lyez ni, hogy az le he tõ vé te gye a 96/61/EK irány elv 2. cik ke (11) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott el ér he tõ leg jobb tech ni kák al kal ma zá sá nak ellenõrzését.

6. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[17. szá mú mel lék let a 17/2001. (VIII. 3.) KöM ren de let hez]

Adatminõségi célkitûzések és a levegõminõségi modell követelményei a környezeti levegõ arzén, kadmium,
nikkel, benz(a)pirén tartalmának meghatározásához

1. Adat mi nõ sé gi cél ki tû zés

A PM10 por frak ció vizs gá la ta so rán a min ta vé te li tér fo ga tot 293 K hõ mér sék let re és 101,3 kPa nyo más ra kell vo nat -
koz tat ni.

Benz(a)pi rén
Ar zén

kad mi um és nik kel

A benz(a) pi rén tõl
 el té rõ, po li cik lu sos
aro más szén hid ro-

gé nek, összes 
gáz ne mû hi gany

Tel jes kiülepedés

Mé ré si bi zony ta lan ság
 Hely hez kö tött és idõ sza kos mé ré sek 50% 40% 50% 70%
Mo del le zés 60% 60% 60% 60%
Mi ni má li san szük sé ges adat mennyi ség: 90% 90% 90% 90%
Mi ni má li san vizs gált idõ tar tam
 Hely hez kö tött mé ré sek 33% 50% – –
Idõ sza kos mé ré sek (*) 14% 14% 14% 33%
(*) Az idõ sza kos mé rés, nem rend sze re sen el vég zett mé rés, amely a töb bi adat mi nõ sé gi kö ve tel mény nek meg fe lel.

A meg adott bi zony ta lan sá gi szá za lé kok a jel lem zõ min ta vé te li idõ pon tok ra át la golt egye di mé ré sek re vo nat koz nak
95%-os meg bíz ha tó sá gi in ter val lum ban. A mé ré sek bi zony ta lan sá gát úgy kell ér tel mez ni, hogy az a meg fe le lõ cél ér ték
tar to má nyá ban al kal ma zan dó. Az ered mé nyek tor zí tá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben a hely hez kö tött és az idõ sza kos
méréseket az év folyamán egyenletes eloszlásban kell elvégezni.

A mi ni má lis adat rög zí tés re és mi ni má lis mé ré si idõ szak ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nem tar tal maz zák a mû sze rek
rend sze res ka lib rá lá sá ból vagy ren des kar ban tar tá sá ból szár ma zó adat vesz tést. A benz(a)pi rén és más po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé nek mé ré sét hu szon négy órás min ta vé tel lel kell el vé gez ni. A leg fel jebb egy hó na pon ke resz tül vett
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egye di min ták össze von ha tók és össze tett min ta ként ele mez he tõk, fel té ve, hogy a mód szer biz to sít ja, az adott idõ szak ra
a min ták sta bi li tá sát. A há rom egy ne mû anyag, a benz(b)flu o ran tén, benz(j)flu o ran tén és a benz(k)flu o ran tén ana li ti kus
szét vá lasz tá sa ne héz sé get okoz hat. Ilyen ese tek ben a je len tés azok össze gé re is vo nat koz hat. A hu szon négy órás min ta -
vé tel az ar zén-, kad mi um- és nik kel kon cent rá ció mé ré sé nél is ja va solt. A min ta vé telt a mun ka na pok és a teljes év
vonatkozásában, egyenletes eloszlásban kell elvégezni. Az ülepedés mérésére havi vagy heti mintavétel javasolt az év
során.

A tel jes üle pe dés sel vég zett min ta vé te li mód szer he lyett ki zá ró lag ned ves min ta vé tel is al kal maz ha tó, ha bi zo nyí tott,

hogy a két mód szer köz ti kü lönb ség 10%-nál ke ve sebb. Az üle pe dést ál ta lá ban µg/m2/nap mér ték egy ség ben kell meg ad -
ni.

A táb lá zat ban meg ha tá ro zott nál rö vi debb mi ni má lis mé ré si idõ tar ta mot is le het al kal maz ni, ami azon ban a hely hez
kö tött mé ré sek ese tén nem le het 14%-nál, az idõ sza kos mé ré sek ese tén pe dig 6%-nál ke ve sebb, amennyi ben bi zo nyí tott
az ISO 11222:2002 – „A le ve gõ mi nõ sé gi mé ré sek idõ át la gá ra vo nat ko zó bi zony ta lan ság meg ha tá ro zá sa” el ne ve zé sû
táblázatban meghatározott adatminõségi célkitûzések betartása.

2. A le ve gõ mi nõ sé gi mo dell kö ve tel mé nyei

A mo del le zés bi zony ta lan sá gát a mért és a szá mí tott kon cent rá ci ók leg na gyobb el té ré sé vel kell meg ha tá roz ni egy tel -
jes év vo nat ko zá sá ban, és fi gyel men kí vül kell hagyni az események idõpontját.

3. Objek tív becs lés

Az ob jek tív becs lé si mód sze rek al kal ma zá sa ese tén a bi zony ta lan ság nem ér he ti el a ±100%-ot.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
51/2006. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
1995. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kvt.) 110. §
(8) be kez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3. § (1) be -
kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott feladatkörben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá nak egyes sza bá lya i ról
szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 2. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az or szág ha tár ral osz tott víz test ki je lö lé sét egyez -
tet ni kell az érin tett or szág gal, amely rõl a Ma gyar Ál la mi
Föld ta ni In té zet be vo ná sá val a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) gon dos ko dik
az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ré vén, a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel.”

2. §

Az R. 6. § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) A to váb bi jel lem zést a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak, va la mint az 1. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti tar tal -
mi kö ve tel mé nyek alap ján kell el vé gez ni. A to váb bi jel -
lem zés so rán fel hasz nál ha tók a ta la jok mi nõ sé gé vel össze -
füg gõ ada tok, nyil ván tar tá sok és a mo ni tor ing rend szer, az
er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ ada tok, a
hul la dék gaz dál ko dás sal kap cso la tos nyil ván tar tá sok és in -
for má ci ós rend sze rek, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ada tok és mo ni tor ing rend sze -
rek, a víz gaz dál ko dás sal, a fel szín alat ti vi zek kel, va la mint 
a föld ta ni kö zeg gel kap cso la tos ada tok, nyil ván tar tá sok, a
ter mé sze tes gyógy té nye zõk re vo nat ko zó nyil ván tar tá sok,
illetve a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ál tal gyûj -
tött ada tok. A to váb bi jel lem zés so rán szük ség sze rint ki -
egé szí tõ fel tá rást és adat gyûj tést lehet végezni.”

3. §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter



A szociális és munkaügyi miniszter
8/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

A Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és
If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál lam i fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 10.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–b), d)–g) és i) pont ja i ban, az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a (2) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos  súlyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény 53.  §-ának c) pont já ban, a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 207.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Ma gyar Köz tár sa ság 
2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör -
vény 5. szá mú mellék letének 6. pont já ban, a la ká sok és
he lyi sé gek bér le té re,  valamint az el ide ge ní té sük re vo nat -
ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör -
vény 87.  §-ában, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. 
tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a
cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg gõ egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör vény
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
f) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
 Ifjúsági Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § A gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) szak mai-fej lesz té si, szol gál ta -
tá si és tá mo ga tá si rend szert hoz lét re, amely a Gyer mek és
If jú sá gi Alap prog ram, a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok,
 valamint a Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal részjog -
körû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ Mo bi li tás Or szá -
gos If jú sá gi Szol gá lat össze han golt mû kö dé sén ke resz tül
va ló sít ja meg a Kormány if jú ság po li ti kai cél ki tû zé se it.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je elõtt leg alább
30 nap pal pá lyá za ti hir det mény te he tõ köz zé az zal, hogy
a tel jes pá lyá za ti fel hí vást a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium hi va ta los lap já ban, hon lap ján, to váb bá a
 kezelõ szer ve zet hon lap ján köz zé kell ten ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal mi kö ve tel mé nye it

kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.
(2) A pá lyá za to kat az Euró pai Szo ciá lis Alap Nem ze ti

Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.-hoz
(a továb biak ban: ESZA Kht.) kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti
fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tá sok ked vez -
mé nye zett je i nek ne vét, a tá mo ga tott prog ram, illetve pro -
jekt el ne ve zé sét és a tá mo ga tá si össze get nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ta nács tag jai:
a) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

két kép vi se lõ je;
b) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium,
c) az Egész ség ügyi Mi nisz té rium,
d) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
e) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium, va la mint
f) a Pénz ügy mi nisz té rium

egy-egy kép vi se lõ je;
g) a te le pü lé si ön kor mány za tok or szá gos szö vet sé gei

ál tal kö zö sen je lölt egy sze mély;
h) a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Konferen -

ciája, a Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Ta nács, a Nagy csa lá -
do sok Or szá gos Egye sü le te, va la mint az Or szá gos Gyer -
mek és If jú sá gi Par la ment ál tal je lölt egy-egy sze mély;

i) azon öt egy ház ál tal kö zö sen je lölt két sze mély,
amely a leg több, hu mán szol gál ta tást el lá tó szer ve ze tek
 részére jut ta tott ál lam i nor ma tív hoz zá já ru lás ban ré sze -
sül.”

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban sze rep lõ szer vek
kép vi se lõ it az ille té kes mi nisz ter, az (1) be kez dés
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g)–i) pont ja i ban sze rep lõ sze mé lye ket a szer ve zet kép vi se -
le tét el lá tó (tes tü let) sze mély je lö li a mi nisz ter megkere -
sése alap ján.”

5.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve az ESZA Kht.
(2) Az Alap prog ram ke ze lé sé vel össze füg gõ fel ada ta i -

nak te kin te té ben az ESZA Kht. a Mo bi li tás jog utód ja.
(3) A Ta nács tit kár sá gi fel ada ta it a Mo bi li tás Or szá gos

If jú sá gi Szol gá lat, a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ese té ben
az Iro da lát ja el.

(4) Az Alap prog ram ke ze lé sé vel össze füg gõ mû kö dé si
költ sé get az Alap prog ram ból kell biz to sí ta ni, amely az
Alap prog ram éves be vé te le i nek leg fel jebb 5%-a le het.”

6.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A ke ze lõ szerv fel ada ta:
a) az Alap prog ram éves költ ség ve té si ter vé nek és költ -

ség ve té si be szá mo ló já nak el ké szí té se,
b) a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a pá lyá za tok meg -

hir de té sé re vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té se,
c) a pá lyá za tok, illetve tá mo ga tá si igé nyek nyil ván tar -

tás ba vé te le,
d) az Alap prog ram mû kö dé sé vel össze füg gõ pénz ügyi

és szám vi te li fel ada tok el lá tá sa,
e) szer zõ dés kö tés a ked vez mé nye zet tek kel,
f) a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa jog sze rû sé gé nek és

szak sze rû sé gé nek el len õr zé se, szük ség sze rint a Ta nács,
illetve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok tag ja i nak köz re mû -
kö dé sé vel.

(2) A Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat meg álla po -
dás alap ján együtt mû kö dik az érin tett ön kor mány za tok kal
az Iro dák mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ban.

(3) Az Iro dák mû kö dé sé nek rend jét és a Re gi o ná lis If jú -
sá gi Ta ná csok kal való együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük
sza bá lya it a Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály za ta ál la pít ja meg.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint az azt
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Iroda

(1) Az Iro da a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat
szer ve ze ti egy sé ge.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

[Az Iro da fel ada ta:]

„g) fel ké rés alap ján köz re mû kö dik az Alap prog ram ból
tá mo ga tott, illetve más pá lyá za tok ér té ke lé sé ben, szak mai
és pénz ügyi el len õr zé sé ben.”

8.  §

Az egész ség ügyi, szo ciá lis és gyer mek vé del mi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok 
és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok
el is me ré sé rõl, to váb bá az ide ig le nes mû kö dé si nyilván -
tartásba vé tel, va la mint az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és
egyéb ta nú sít vá nyok kül föl di el is mer te té sé hez szük sé ges
iga zo lá sok ki adá sá nak egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 7.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az EKH az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti szakér -
tõként]

„b) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té ze tet,”
[ren del he ti ki.]

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a 
ha tá lyát vesz ti.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Or szá gos Csa lád- és Gyer mek vé del mi In té zet rõl,

va la mint a Csa lád- és Gyer mek vé del mi Szak mai Kollé -
giumról  szóló 45/1997. (XII. 17.) NM ren de let,

b) az if jú sá gi és sport mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó
in téz mé nyek ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irá nyí tá -
sá ról és fel ada ta i ról  szóló 2/2000. (XII. 21.) ISM ren de let
mel lék le té ben a „10. Mo bi li tás If jú sá gi Szol gá lat, 1145
Bu da pest, Ame ri kai út 96.” szö veg rész,

c) a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 4/2001. (V. 14.) ISM
ren de let 3.  §-a,

d) a had kö te le sek nek a rend kí vü li ál la pot ide jén pol -
gári mun ka kö rük ben való meg ha gyá sá nak kö ve tel mé nye i -
rõl  szóló 5/2001. (VII. 10.) ISM ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben a „3. Mo bi li tás (1145 Bu da pest, Ame ri kai út 96.)”
szö veg rész,

e) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM ren de let 99.  §-a (2) be kez dé sé nek
5. pont ja,
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f) a gyer mek-, if jú sá gi és sport mi nisz ter fel ügye le te
alatt álló költ ség ve té si szer vek köz al kal ma zot ta i nak va -
gyon nyi lat ko zat té te lé rõl  szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
ren de let mel lék le té ben a

„Mo bi li tás:
– fõ igaz ga tó,
– igaz ga tók,
– iro da ve ze tõk,
– bel sõ ellen õr.” szö veg rész,
g) a he lyi ön kor mány za tok ré szé re gyer mek és if jú sá gi

fel ada tok el lá tá sa cél já ból nyúj tan dó tá mo ga tás igénylé -
sének, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá -
sá nak 2005. évi sza bá lya i ról  szóló 7/2005. (VIII. 22.)
ICSSZEM ren de let
ha tá lyát vesz ti.

11.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az if jú sá gi és sport -

miniszter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be 
„a mi nisz ter” szö veg rész,

b) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az If jú sá gi és Sport -
minisztérium” szö veg rész he lyé be „a Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész,

c) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Mo bi li tás” szö veg -
rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal” szö -
veg rész,

d) 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Re gi o ná lis If jú sá gi
Iro da” szö veg rész he lyé be a „Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi
Szol gá lat” szö veg rész,

e) 11.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az if jú sá gi és sport -
miniszter a Re gi o ná lis If jú sá gi Iro dák” szö veg rész he lyé -
be „a mi nisz ter a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat”
szö veg rész
lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -

ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 42/1996.
(XI. 29.) NM ren de let 1. szá mú mel lék le te B) pont já nak
1. al pont já ban a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té -
zet (NCsSzI)” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet” szö veg rész;

b) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let

ba) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet tel (a továb biak ban: Csa lád po li ti -
kai In té zet)” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet tel (a továb biak ban: In té zet)” szö veg -
rész,

bb) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és g) pont já ban,
40.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 48.  §-ának (2) be kez dé sé -

ben, 100.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 148.  §-ában „a Csa -
lád po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be „az In té zet”
 szövegrész,

bc) 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben „a Csa lád po li ti kai In té -
zet nek” szö veg rész he lyé be „az In té zet nek” szö veg rész,

bd) 145.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 146.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, va la mint 147.  §-ának (8) és (10) be kez dé se i -
ben „a Csa lád po li ti kai In té ze tet” szö veg rész he lyé be „az
In té ze tet” szö veg rész;

c) a szo ciá lis szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 9/2001. (XII. 20.) SZCSM
ren de let

ca) 1. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban a „Nem ze ti
Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet (a továb biak ban:
NCsSzI)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si és
Fel nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: NSzFI)” szö veg -
rész,

cb) 1. szá mú mel lék le té nek 5–10. pont ja i ban az
„NCsSzI” szö veg ré szek he lyé be az „NSzFI” szö veg ré -
szek,

cc) 2–3. szá mú mel lék le tei IV/2. pont já nak b)–c) al -
pont ja i ban, 4. szá mú mel lék le te IV/2. pont já nak b) al pont -
já ban, va la mint a IV/3. pont já ban, 5. szá mú mel lék le te
IV/3. pont já nak b) al pont já ban, 6. szá mú mel lék le te
IV/3. pont já nak b)–c) al pont ja i ban, 7. és 11. szá mú mel -
lék le tei IV/3. pont já nak a) al pont ja i ban, 8–9. szá mú mel -
lék le tei IV/3. pont já nak b) al pont ja i ban, to váb bá 10. szá -
mú mel lék le te IV/2. pont já nak a) al pont já ban a „Nem ze ti
Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö -
veg rész;

d) az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy -
zék rõl  szóló 10/2003. (III. 27.) ESZCSM ren de let

da) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az Egész ség ügyi, Szo -
ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be
„a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész,

db) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet hez (a továb biak ban: In té zet)” szö -
veg rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal hoz 
(a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész,

dc) 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben és 8.  §-ának (8) be kez dé sé ben „az In té -
zet” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész,

dd) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo -
ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „a szo -
ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész, a „Csa lád- és
Gyer mek vé del mi Ta nács” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál -
po li ti kai Ta nács” szö veg rész,

de) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben és 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az In té zet” szö veg -
rész he lyé be „A Hi va tal” szö veg rész,

df) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az In té zet nek” szö veg -
rész he lyé be „a Hi va tal nak” szö veg rész;
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e) a hi va tá sos gond no ki fel ada tot el lá tó sze mé lyek
 képesítési elõ írásairól  szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM
ren de let

ea) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet nek (a továb biak ban: In té zet)” szö -
veg rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ciá lis Hi va tal nak 
(a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész, „Az in té zet” szö -
veg rész he lyé be „A Hi va tal” szö veg rész,

eb) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az In té ze tet” szö veg -
rész he lyé be „a Hi va talt” szö veg rész,

ec) 6.  §-ában „az In té zet nek” szö veg rész he lyé be
„a Hi va tal nak” szö veg rész;

f) a he lyet tes szü lõk, a ne ve lõ szü lõk, a csa lá di nap kö zit
mû köd te tõk kép zé sé nek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
rõl, va la mint az örök be fo ga dás elõt ti ta nács adás ról és fel -
ké szí tõ tan fo lyam ról  szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM
ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 
Szo ci ál po li ti kai In té zet nek” szö veg rész he lyé be a „Nem -
ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek” szö veg -
rész;

g) az egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szo ciá lis szak ké pe sí té sek meg szer zé -
sé re irá nyuló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott
 intézményekrõl  szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM ren de -
let 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
 Szociálpolitikai In té zet Kép zé si Köz pont ja” szö veg rész
he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té -
zet” szö veg rész
lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
9/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól

és mûködésük feltételeirõl  szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban, va la mint a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 97.  §-ának 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28). Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti
fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[A szo ciá lis szol gál ta tó nak – a ki zá ró lag szo ciá lis in for -
má ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – ren -
del kez nie kell]

„f) az 1. szá mú mel lék let III.1. és III.3. pont já ban meg -
ha tá ro zott sza bály za tok kal,”

(2) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[A szo ciá lis szol gál ta tó nak – a ki zá ró lag szo ciá lis in for -
má ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – ren -
del kez nie kell]

„g) az egy sze mé lyes szol gá lat ki vé te lé vel az 1. szá mú
mel lék let I.1., II.3. és III.2. pont já ban meg ha tá ro zott sza -
bály za tok kal.”

2.  §

Az R. 5/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szo ciá lis szol gál ta tó, in téz mény szak mai prog ram já -
nak – az idõ sza kos fé rõ hely en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez csa tolt szak mai prog ram ki vé te lé vel – tar tal maz nia
kell]

„a) a szol gál ta tás cél ját, fel ada tát, így kü lö nö sen
aa) a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram konk rét be mu ta tá -

sát, a lét re jö võ ka pa ci tá sok, a nyúj tott szol gál ta tás ele mek,
te vé keny sé gek le írá sát,

ab) a szak mai prog ram meg va ló sí tá sa vár ha tó kö vet -
kez mé nye i nek, ered mé nyes sé gé nek, az el lá tó-rend szer ben 
be töl tött sze re pé nek és ha tá sá nak ér té ke lé sét,

ac) a más in téz mé nyek kel tör té nõ együtt mû kö dés mód ját,
ad) a szol gál ta tás meg kez dé se elõtt meg tett elõkészí -

tések le írá sát,
b) az el lá tot tak kö rét, de mog rá fi ai mu ta tó it, szo ciá lis

jel lem zõ it, el lá tá si szük ség le te it,”

3.  §

(1) Az R. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás meg szer ve zé sé -
hez biz to sí ta ni kell]

„b) a se gít ség nyúj tást vég zõ gon do zó kat fog lal koz ta tó
olyan szak mai köz pon tot vagy köz pon to kat, ame lyek a tel -
jes el lá tá si te rü let vo nat ko zá sá ban biz to sít ják a gon do zó -
nak a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar ta mon be lü li hely szín re
ér ke zé sét.”
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(2) Az R. 28.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A gon do zó nak 30 per cen be lül kell az el lá tott la ká sán
meg je len nie.”

(3) Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti mû sza ki rend szer -

nek al kal mas nak kell len nie az ese mé nyek do ku men tá lá -
sá ra, az ön el len õr zés re, va la mint a szo ciá lis gon do zó hely -
szín re ér ke zé sé nek nyug tá zá sá ra. Az el lá tott nál el he lye -
zett se gély hí vó ké szü lék nek tes ten vi sel he tõ nek, ütés- és
csepp ál ló nak kell len nie.”

4.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén az

5. szá mú mel lék let sze rin ti se gély hí vá si jegy zõ köny vet
kell ve zet ni, va la mint a se gély hí vá sok ról havi je len tést
kell ké szí te ni. A havi je len tést a tárgy hót kö ve tõ hó nap
10. nap já ig elekt ro ni kus vagy pos tai úton meg kell kül de ni
a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás or szá gos mód szer -
ta ni köz pont já nak. A be kül dés re ké szí tett havi je len tés ben
a 11. és 15. pont ban nem kell fel tün tet ni az el lá tot tak
 nevét, csak az el lá tot ti lét szá mot kell meg je löl ni.”

5.  §

Az R. 39/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A tá mo ga tó szol gá lat gép jár mû vé nek al kal mas nak
kell len nie elekt ro mos ke re kes szé kes sze mély szál lí tá sá ra, 
va la mint ren del kez nie kell mo bil rám pá val vagy eme lõ -
szer ke zet tel, va la mint 4+3 pon tos biz ton sá gi rög zí tés sel.”

6.  §

Az R. 39/I.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39/I.  § Kö zös sé gi gon do zó vagy kö zös sé gi ko or di ná tor 

mun ka kör ben al kal ma zott sze mély nek a fog lal koz ta tás
kez dõ idõ pont já tól ren del kez nie kell a Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet ál tal ki adott kö zös sé gi pszi chi át ri ai
 ellátással kap cso la tos kép zés ta nú sít vá nyá val. Fel men tés
ad ha tó, amennyi ben a mun ka kört be töl ten dõ sze mély már
a kép zés ben részt vesz és azt tárgy év ben el vég zi. A kö zös -
sé gi pszi chi át ri ai el lá tás sal kap cso la tos kép zés re tör té nõ
je lent ke zé se ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet hez kell be nyúj ta ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 39/L.  §-sal egé szül ki:
„39/L.  § (1) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû

 ellátása a meg ke re sõ mun ká ra, va la mint az ano nim és ön -

kén tes igény be vé tel re épü lõ szol gál ta tás, amely nek cél ja
a szen ve dély be teg ség ál tal oko zott ár tal mak csök ken té se,
az éle tet ve szé lyez te tõ hely ze tek el há rí tá sa, va la mint az
élet mód vál to zás el in dí tá sa, se gí té se.

(2) A szen ve dély be te gek kö ré ben vég zett meg ke re sõ
mun ka cél ja az el lá tat lan, de az in téz mé nyes gon do zás sal
szem ben bi zal mat lan vagy on nan ki szo ru ló, az ut cán,
 közösségi szín te re ken tar tóz ko dó egyé nek, cso por tok fel -
ku ta tá sa és az ala csony kü szö bû el lá tás hoz való hozzáju -
tásuk biz to sí tá sa.

(3) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sa
 magában fog lal ja

a) az egész ség ügyi ár tal mak csök ken té sét, így kü lö nö -
sen a tû cse re prog ra mok kö ré ben a szer hasz ná lat, illetve
-füg gés já ru lé kos ár tal ma i nak, ká ros kö vet kez mé nye i nek
csök ken té sét ste ril és ki egé szí tõ esz kö zök, ké szít mé nyek
biz to sí tá sá val, illetve hasz nált esz kö zök be gyûj té sé vel,
 továbbá az egész ség ügyi szû rés hez, or vo si el lá tás hoz való
hoz zá fé rés szer ve zé sét,

b) a krí zis-in ter ven ci ót, az egész ség ügyi vagy egyéb
 terápiás ke ze lé sen, szol gál ta tás ban való rész vé tel ösz tön -
zé sét, illetve a 39/J.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
szol gál ta tá so kat,

c) a szen ve dély be teg ség okoz ta élet vi tel lel össze füg -
gés ben kü lö nö sen a rö vid pi he né si le he tõ ség, a mo sá si,
szá rí tá si, mo sa ko dá si le he tõ ség, illetve a fo lya dék hoz, éle -
lem hez ju tás biz to sí tá sát.

(4) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sát
nyúj tó in téz mé nyek nek, szol gál ta tók nak a (3) be kez dés
a), b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá si for mák
kö zül leg alább ket tõt kell biz to sí ta ni uk.

(5) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gál ta tá si for ma
el lá tá sa ese tén biz to sí ta ni kell a se gít ség nyúj tás hoz, a
hasz nált ár ta lom csök ken tõ esz kö zök be gyûj té sé hez, azok
biz ton sá gos tá ro lá sá hoz, szál lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi
fel té te le ket.

(6) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sa
 során min den eset ben biz to sí ta ni kell az ano ni mi tást, a
sze mé lyes ada to kat nem kell meg ad ni, iga zol ni és nyil ván -
tar ta ni, illetve egyé ni gon do zá si ter vet nem kell ké szí te ni.
A szol gál ta tás nem ta gad ha tó meg az absz ti nen cia hi á nya
és a szen ve dély be teg ség so rán je lent ke zõ tü ne tek, ma ga -
tar tá si for mák  miatt mind ad dig, amíg azok nem ve szé lyez -
te tik a biz ton sá gos fel adat el lát ást.”

8.  §

Az R. III. Fe je ze té nek 4. Címe a kö vet ke zõ 84/A.  §-sal
és az azt meg elõ zõ kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Demens személyek nappali ellátására vonatkozó
különös szabályok

84/A.  § (1) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa a Pszi -
chi át ri ai/Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott
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 demencia cent rum de men cia kór ké pet meg ál la pí tó szak vé -
le mé nyé vel ren del ke zõ sze mé lye ket lát ja el.

(2) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa meg szer vez -
he tõ ön ál ló in téz mé nyi for má ban, il let ve – az (1) be kez dés
sze rin ti el lá tot tak ra te kin tet tel – más nap pa li el lá tás ré sze -
ként.

(3) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sá ra – ide ért ve
a más nap pa li el lá tás ré sze ként meg szer ve zett for mát is –
a nap pa li el lá tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az aláb bi el té ré -
sek kel kell al kal maz ni:

a) egyé ni és cso por tos fog lal ko zá so kat napi rend sze -
res ség gel kell szer vez ni,

b) a de mens sze mély egyé ni gon do zá si ter vét a de men -
cia cent rum szak vé le mé nye és a szo ci á lis, men tál hi gi é nés
mun ka társ ál la pot fel mé ré se alap ján kell el ké szí te ni,

c) a gon do zói fel ügye le tet a nyit va tar tá si idõ alatt
 folyamatosan biz to sí ta ni kell,

d) a de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sá nak szak mai
prog ram ja az 5/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
túl tar tal maz za

da) az el lá tot tak ál la pot-fel mé ré si mód sze ré nek be mu -
ta tá sát,

db) az el lá tot tak meg lé võ ké pes sé ge i nek meg õr zé sé re
és fej lesz té sé re irá nyu ló prog ra mot,

dc) a biz ton sá gos tár gyi kör nye zet be mu ta tá sát,
dd) a te rü le ti leg ille té kes szak or vo si (pszi chi át ri ai,

 neurológiai, ge ri át ri ai) el lá tás sal való együtt mû kö dés
mód ját.”

9.  §

(1) Az R. 2–3. szá mú mel lék le te e ren de let 1–2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
5. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 4.  §-ában meg ha tá ro zott új fel té te lek -
rõl a szol gál ta tó nak

a) új el lá tot tak (új ké szü lé kek ki he lye zé se) ese tén a
ren de let hatályba lépésétõl,

b) a 2006. de cem ber 31-én el lá tott sze mé lyek vonat -
kozásában 2007. de cem ber 31-éig
kell gon dos kod nia.

(3) Az e ren de let 5.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le ket
a) a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met e ren de let

 hatálybalépését köve tõen be nyúj tó szol gá lat ese té ben kell
al kal maz ni,

b) az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ szol gá -
lat nak 2009. de cem ber 31-éig kell tel je sí te nie.

(4) Az e ren de let 6.  §-ában meg ha tá ro zott kép zé si fel té -
te le ket az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen lé te sí tett
jog vi szo nyok ese té ben kell al kal maz ni. Az e ren de let
 hatálybalépését meg elõ zõ en lé te sí tett jog vi szo nyok ese té -
ben a kép zés re való be je lent ke zés, il let ve a kép zés el vég -
zé se idõ pont já ra a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni.

(5) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel meg ha tá ro zott,
szak mai lét szám mal kap cso la tos fel té te lek rõl a már mû kö -
dõ in téz mé nyek nek 2007. de cem ber 31-éig kell gon dos -
kod ni. Ha az adott sze mé lyes gon dos ko dá si for má hoz tar -
to zó egyes mun ka kö rök lét szá ma úgy csök ken, hogy az
ugyan ah hoz a for má hoz tar to zó más mun ka kör lét szá ma
nö vek szik, a csök ken tés csak a nö ve lés sel egy idõ ben vagy 
azt köve tõen tör tén het.

(6) A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tá sok irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend sze ré be tör -
té nõ be fo ga dá si ké re lem el bí rá lá sa so rán ki ren delt szak -
értõ a te vé keny sé gé nek el lá tá sá ért órán ként 2500 fo rint, de 
össze sen leg fel jebb 30 000 fo rint szak ér tõi díj ra, to váb bá
a szak ér tõi te vé keny ség so rán fel me rült, iga zolt költ sé ge i -
nek meg té rí té sé re jo go sult.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben
„– a ki zá ró lag szo ciá lis in for má ci ós szol gál ta tást nyúj tó
szol gál ta tó ki vé te lé vel –” szö veg rész,

b) 19/B.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
c) 39/J.  §-ának (3) be kez dé se,
d) 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek B) pont ja,
e) 3. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 18.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 18/A.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té -
zet” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi
In té zet” szö veg rész,

b) 39/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 104/A.  §-ának
(5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai
In té zet hez” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si
és Fel nõtt kép zé si In té zet hez” szö veg rész,

c) 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek E) pont já ban a
„0,5 fõ” szö veg rész he lyé be a „napi 4 óra” szö veg rész,

d) 3. szá mú mel lék le té nek 9. pont já ban a „pe da gó gus”
in téz mé nyi mun ka kör meg ne ve zé se he lyé be a „fej lesz tõ
pe da gó gus” meg ne ve zés

lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Ét kez te tés

Szo ciá lis se gí tõ 1 fõ”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek I. rész e a kö vet ke zõ 9. pont tal egé szül ki:

„9. Szen ve dély be te gek kö zös sé gi el lá tá sa

   ca) Ön ál ló ala csony kü szö bû el lá tás ese tén:

Ko or di ná tor 1 fõ

Kon zul táns (a ko or di ná tor is el lát hat ja) napi 4 óra

Se gí tõ 2 fõ

   cb) In teg rált ala csony kü szö bû el lá tás ke re te in be lül:

Ko or di ná tor napi 4 óra

Kon zul táns napi 4 óra

Se gí tõ 2 fõ”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te II. rész e 1. pont já nak A) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A) Idõ sek klub ja

– nap pa li el lá tást ve ze tõ 1 fõ

– szo ciá lis gon do zó (30 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ

– 6 na pos vagy fo lya ma tos nyit va tar tás ese tén szo ciá lis gon do zó (30 fé rõ -
hely re ve tít ve) 1 fõ”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 1. pont ja a kö vet ke zõ F) al pont tal egé szül ki:

,,F) De mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nye el lá tot tak szá ma sze rint (5–7 fõ el lá tott)

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ napi 4 óra

– szo ciá lis gon do zó 1 fõ”

5. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak A) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A) Idõ sek ott ho na

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ

– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 4 óra

= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 6 óra

= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ

– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve) 24 fõ

– di é tás nõ vér

= 200 fé rõ he lyig heti 4 óra

= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– moz gás te ra pe u ta

= 100 fé rõ he lyig heti 4 óra

= 100 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ

– fog lal koz ta tásszer ve zõ (100 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ”

2006/164. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14033



6. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak B) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„B) Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye (drog be te ge ket el lá tó in téz mény kivé -
telével)

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 8 óra
= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 12 óra
= 200 fé rõ hely fe lett (ezen be lül kell biz to sí ta ni a szük sé ges szak or vo si 
el lá tást is) heti 4 óra és 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ
– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 24 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 12 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (200 fé rõ he lyig 50 fé rõ hely re
     vetítve, 200 fé rõ hely fe lett 100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 2 fõ

– fog lal koz ta tásszer ve zõ, mun ka ve ze tõ (200 fé rõ he lyig 50 fé rõ hely re 
    ve tít ve, 200 fé rõ hely fe lett 100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 2 fõ”

7. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak D) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„D) Fo gya té ko sok tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 4 óra
= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 6 óra
= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ
Re ha bi li tá ci ós in téz mény
– ve ze tõ pe da gó gus 1 fõ
50 fé rõ hely re ve tít ve:
– ápo ló, gon do zó 5 fõ
– fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
– fog lal koz ta tás-szer ve zõ 1 fõ
– sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ
– moz gás te ra pe u ta 1 fõ
– mun ka ve ze tõ 2 fõ
– szo ciá lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 2 fõ
100 fé rõ hely re ve tít ve:
– szo ciá lis ügy in té zõ 1 fõ
Ápo ló, gon do zó ott hon
50 fé rõ hely re ve tít ve:
– ápo ló-gon do zó

= kis ko rú ak el lá tá sa ese tén 20 fõ
= fel nõtt ko rú ak el lá tá sa ese tén 15 fõ

fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
szo ciá lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 1 fõ
moz gás te ra pe u ta 1 fõ
fog lal koz ta tás szer ve zõ 1 fõ
sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ
100 fé rõ he lyen ként:
szo ciá lis ügy in té zõ 1 fõ
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Sú lyos fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó cso port
– osz tály ve ze tõ (5 cso port irá nyí tá sa) 1 fõ
– gyer mek gon do zó-ápo ló 4 fõ
– moz gás te ra pe u ta napi 4 óra
– pe da gó gus 1 fõ”

8. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak E) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E) Haj lék ta la nok tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény heti 6 óra
= re ha bi li tá ci ós in téz mény heti 2 óra

– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)
= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 14 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve)
= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 5 fõ

– mun ka ve ze tõ (50 fé rõ hely re ve tít ve) (amennyi ben van fog lal koz ta tás) napi 4 óra
– fog lal koz ta tásszer ve zõ (50 fé rõ hely re ve tít ve) (amennyi ben van fog lal -
koz ta tás) napi 4 óra”

9. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak F) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„F) Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos heti 2 óra
– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)

= idõs ko rú ak és fo gya té ko sok gon do zó há za, pszi chi át ri ai és szen ve -
dély be te gek át me ne ti ott ho na 16 fõ
= haj lék ta la nok éj je li me ne dék he lye és át me ne ti szál lás a 3 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve)
= idõs ko rú ak és fo gya té ko sok gon do zó háza, pszi chi át ri ai és szen ve -
dély be te gek át me ne ti ott ho na 1 fõ
= haj lék ta la nok éj je li me ne dék he lye és át me ne ti szál lás a 4 fõ”

10. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek ki egé szí tõ sza bá lyai a kö vet ke zõ 7–9. pont tal egész ül nek ki:

„7. A gaz da sá gi, pénz ügyi fel ada tok el lá tá sá nak lét szám irány szá mai az alap szol gál ta tá so kat nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek ese tén a kö vet ke zõ:

– gaz da sá gi ügy in té zõ 1 fõ
– ta ka rí tó 1 fõ
– kony hai ki se gí tõ (100 ada gon ként) 1 fõ

8. A nap pa li in téz mény, idõ sek klub jai ese té ben a szo ciá lis, men tál hi gi é nés lét szám irány szá mok ki ala kí tá sa so rán a
kö vet ke zõ mun ka kö rök ja va sol tak:

Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, Idõ sek klub ja:
– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ heti 4 óra

9. A tar tós bent la ká sos, illetve át me ne ti in téz mé nyek ese té ben a ve ze tõi lét szám irány szá mok ki ala kí tá sa so rán a kö -
vet ke zõ mun ka kö rök ja va sol tak:

Tar tós bent la ká sos in téz mé nyek:
Szo ciá lis és men tál hi gi é nés cso port ve ze tõ (leg alább 4 fõ szo ciá lis és men -
tál hi gi é nés mun ka társ al kal ma zá sa ese tén) 1 fõ
Tar tós bent la ká sos in téz mé nyek ese té ben az osz tály ve ze tõ ápo ló (50 fé rõ -
he lyen ként) he lyett, az in téz mény ve ze tõ ki je lö li mû sza kon ként a krí zis -
hely zet re, kor lá to zó in téz ke dé sek el dön té sé re jo go sult sze mélyt 1 fõ”
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2. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5/D. pont ja he lyé be a kö vet ke zõk lép nek:

„5/D. Szen ve dély be te gek kö zös sé gi ellá -
tása

ko or di ná tor Fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség ad dik -
to ló gi ai kon zu lens, men tál hi gi é ni kus,
 pszichológus, di a kó nus, szu per ví zor,
 pszichiáter, ad di ok to ló gus, pszi cho pe da -
gó gus, szo ci o ló gus

kon zul táns Fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség ad dik -
to ló gi ai kon zu lens”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 5/F. pont tal egé szül ki:

„5/F. Jel zõ rend sze res há zi se gít ség nyúj tás szo ciá lis gon do zó Szak irá nyú szak kép zett ség
– szo ciá lis gon do zó és szer ve zõ, szo ciá lis 
gon do zó és ápo ló, ápo lói vég zett ség,
ÖNO és há zi szo ciá lis gon do zó
Szak irá nyú szak kép zett ség hi á nyá ban
– szo ciá lis asszisz tens
Ké pe sí tés nél kü li tár sa dal mi gon do zó”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 7/A. pont tal egé szül ki:

„7/A. De mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nye

in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség, pszi cho ló gus, men tál hi gi é ni kus

szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség

szo ciá lis gon do zó ge ron to ló gi ai gon do zó, szo ciá lis gon do zó és ápo ló, ÖNO és há zi
 szociális gon do zó”

3. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[5. szá mú mel lék let az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let hez]

Segélyhívási jegyzõkönyv
(szociális gondozó tölti)

 1. A se gély hí vás idõ pont ja:

 2. El lá tott neve, élet ko ra:

 3. El lá tott címe:

 4. A se gély hí vás oka: 

 5. In téz ke dés:

 6. Adott-e be gyógy szert? igen: nem

 7. Hí vott-e más se gít sé get? igen: nem

 8. Eset le írás:

 9. A szo ciá lis gon do zó neve:

10. Ve ze tõ el len je gye zé se:

Dá tum:
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Havi jelentés a segélyhívásokról
(vezetõ tölti ki)

1. Idõ szak: ............ év ............... hó nap

 2. Szak mai köz pont neve: ............................................................................................................................................

 3. Se gély hí vá sok szá ma: ..............................................................................................................................................

 4. Jel zõ ké szü lé kek szá ma (nor ma tí va alap ján): ...........................................................................................................

 5. El lá tot tak szá ma: ......................................................................................................................................................

 6. Szo ciá lis gon do zók szá ma: ......................................................................................................................................

 7. Tár sult te le pü lé sek szá ma: .......................................................................................................................................

8. A se gély hí vá sok szá ma a hó nap nap jai sze rint:

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

9. A se gély hí vá sok szá ma a hét nap jai és nap sza kok sze rint:

H K Sze Cs P Szo V

0–6 óra kö zött

6–12 óra kö zött

12–18 óra kö zött

18–24 óra kö zött

10. A se gély hí vá sok szá ma te le pü lé sen ként:

Te le pü lés neve Se gély hí vá sok szá ma

11. Az el lá tot tak, akik se gély hí vást ad tak le:

Név Se gély hí vá sok szá ma
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12. Se gély hí vá sok fõbb oka ik sze rint:

Se gély hí vás oka Se gély hí vá sok szá ma

Pszi chés prob lé ma

Szo ma ti kus prob lé ma

Be teg ség, rosszul lét

Krí zis hely zet

Hi gi é nés szük ség let miatt

Té ves ri asz tás

Se gí tés az es ti le fek vés hez

Egyéb okok

13. Az ese tek meg ol dá sa

Eset meg ol dá sa Ese tek szá ma

Be szél ge tés, meg nyug ta tás

Gyógy szer adás

Há zi- vagy ügye le tes or vos hí vá sa

Men tõ hí vás

Gon do zás: pe len ka cse re, mos da tás

Té ves ri asz tás ról meg gyõ zõ dés

Es ti le fek vés nél se gít ség adás

Egyéb

14. A rend szer bõl a hó nap so rán ki ke rült sze mé lyek szá ma (akik nél a ké szü lé ket le sze rel ték): ...........

15. Az el lá tás ból ki ke rült sze mé lyek, és a ki ke rü lés oka (kér jük, az aláb bi le het sé ges okok sze rint kó dol ja)

1 – el ha lá lo zás

2 – bent la ká sos in téz mény be ke rü lés

3 – kór ház ba ke rü lés

4 – sa ját ké rés re

5 – gon do zó, hoz zá tar to zó ké ré sé re

6 – al kal mat lan ság a rend szer ke ze lé sé re

7 – egyéb (kér jük rö vi den is mer tes se): ...............................................................................................................

Ki ke rült sze mély neve A ki ke rü lés oka

16. A rend szer be a hó nap so rán be ke rült sze mé lyek szá ma: .......................................................................................

Ki töl tés dá tu ma: ............................................................................................................................................................

Fe le lõs ve ze tõ neve: ..........................................................
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Kitöltési útmutató a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi dokumentációjához

(Havi jelentés a segélyhívásokról)

 1. pont: azt az idõ sza kot (ál ta lá ban az elõ zõ hó na pot) kell meg je löl ni, amely re az adat szol gál ta tás vo nat ko zik

 2. pont: a szak mai köz pont (ahon nan a szol gál ta tás irá nyí tá sa tör té nik) hi va ta los meg ne ve zé se

 3. pont: a hó nap ban elõ for du ló összes se gély hí vás szá ma (a té ves jel zé se ket, pró ba ri asz tá so kat  is be le ért ve)

 4. pont: a köz pont tu laj do ná ban lévõ tény le ge sen mû kö dõ ké szü lék szám pon tos meg adá sa

 5. pont: ak tu á li san a jel zõ ké szü lék kel el lá tot tak szá ma (há zas pár ese tén egy ké szü lék két em bert lát el)

 6. pont: a jel zõ rend sze res szol gál ta tást el lá tó szo ciá lis gon do zók pon tos szá ma

 7. pont: az egy szak mai köz pont hoz tar to zó tár sult te le pü lé sek szá ma, ahol a jel zõ rend sze res szol gál ta tás mû kö dik

 8. pont: a havi összes se gély hí vás bon tá sa a hó nap nap jai sze rint meg ad va

 9. pont: a havi összes se gély hí vás bon tá sa a hét nap jai és a nap sza kok sze rint meg ad va

10. pont: a havi se gély hí vá sok szá ma a te le pü lé sek sze rin ti bon tás ban meg ad va (tár sult mo dell ese tén ér tel mez he tõ;
a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

11. pont: a havi se gély hí vá sok szá ma el lá tot tak sze rin ti bon tás ban (a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

12. pont: a se gély hí vá sok bon tá sa a ké ré sek okai sze rint (az „egyéb” meg je lö lés ki fej té se né hány szó ban szük sé ges – 
a pró ba ri asz tá sok szá mát is ide kér jük do ku men tál ni)

13. pont: a se gély hí vá sok bon tá sa a ké ré sek meg ol dá sa sze rint (az „egyéb” meg je lö lés ki fej té se né hány szó ban szük -
sé ges)

14. pont: azon sze mé lyek szá ma, akik nél a jel zõ rend sze res szol gál ta tás meg szûnt, a ké szü lé ket le sze rel ték,  illetve
le sze re lés alatt van

15. pont: a jel zõ rend sze res el lá tás ból való ki ke rü lés oka – a fel so rolt le he tõ sé gek alap ján kó dol va –, illetve az el -
látásból ki ke rü lõk fel so ro lá sa (a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

16. pont: azon sze mé lyek szá ma, akik a jel zõ rend sze res szol gál ta tás ba be ke rül tek a hó nap fo lya mán 
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A szociális és munkaügyi miniszter
10/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl  szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(2) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § (1) E ren de le tet kell al kal maz ni az Szt. 4.  §-a
(1) be kez dé sé nek m) pont já ban meg ha tá ro zott fenn tar tók
ál tal nyúj tott szo ciá lis el lá tás igény be vé te le so rán.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban szo ciá lis el lá tá son az Szt. 
57.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott for má -
ban biz to sí tott sze mé lyes gon dos ko dást kell ér te ni.

 (3) E ren de le tet a fa lu gond no ki szol gál ta tás igény be vé -
te le ese tén ak kor kell al kal maz ni, ha a fa lu gond nok alap -
szol gál ta tás kö ré be tar to zó szol gál ta tást nyújt.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis el lá tá sok kö zül
a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány

 kitöltésével kell ké rel mez ni
aa) az ét kez te tést – a nép kony ha ki vé te lé vel –,
ab) a házi se gít ség nyúj tást,
ac) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást,
ad) a tá mo ga tó szol gál ta tást,
ae) az idõ sek és fo gya té ko sok ré szé re nyúj tott nap pa li

el lá tást,
af) a bent la ká sos in téz mé nyi el he lye zést – az éj je li me -

ne dék hely ki vé te lé vel;
b) írás ban kell ké rel mez ni
ba) a kö zös sé gi el lá tást – a szen ve dély be te gek ala -

csony kü szö bû el lá tá sa ki vé te lé vel,
bb) a pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek ré szé re nyúj -

tott nap pa li el lá tást.
(2) Ha az in téz mé nyi jog vi szony ke let ke zé sét be uta ló

ha tá ro zat ala poz za meg, a ké rel met két pél dány ban kell
be nyúj ta ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Elõ gon do zást kell vé gez ni bent la ká sos in téz mé nyi
el he lye zés elõtt, az éj je li me ne dék hely és a haj lék ta lan
sze mé lyek át me ne ti szál lás a ki vé te lé vel.

(3) Egy sze rû sí tett elõ gon do zást kell vé gez ni
a) a házi se gít ség nyúj tást,
b) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást,
c) sze mé lyi se gí tõ szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tó szol -

gál ta tást,
d) a fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sát,
e) a de mens sze mé lyek szá má ra nyúj tott nap pa li el lá tást

meg elõ zõ en.
(4) Egy sze rû sí tett elõ gon do zás ese tén az elõ gon do zást

vég zõ sze mély a hely szí nen tá jé ko zó dik az el lá tást igény -
be vevõ élet kö rül mé nye i rõl, szo ciá lis hely ze té rõl, egész -
sé gi ál la po tá ról, va la mint mér le ge li azt, hogy a szol gál ta -
tó, illetve in téz mény ál tal nyúj tott szol gál ta tás meg fe lel-e
az igény be vevõ ál la po tá nak és szük ség le te i nek. Egy sze -
rû sí tett elõ gon do zás so rán az elõ gon do zást vég zõ sze mély
a 4. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot töl ti ki.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elõ gon do zás I. sza ka szá ban az elõ gon do zást vég zõ
sze mély az in téz mé nyi el he lye zés re irá nyuló ké re lem be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott húsz na pon be lül a hely szí nen tá jé -
ko zó dik az el lá tást igény be vevõ élet kö rül mé nye i rõl és
egész sé gi ál la po tá ról, va la mint el lá tás ra való jo go sult sá -
gá nak fenn ál lá sá ról.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Amennyi ben az in téz mé nyi jog vi szony ke let -

ke zé sét be uta ló ha tá ro zat ala poz za meg, az el he lye zés re
irá nyuló ké re lem egy pél dá nyát ha la dék ta la nul meg kell
kül de ni az in téz mény ve ze tõ ré szé re.

(2) A ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen az elõ gon do zást
a 6.  § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak nak meg fele lõen kell 
el vé gez ni az zal, hogy az elõ gon do zás I. sza ka szá nak ered -
mé nyé rõl az in téz mény ve ze tõ a 2. szá mú mel lék let sze rin ti 
elõ gon do zá si adat lap meg kül dé sé vel ér te sí ti a be uta lást
vég zõ ön kor mány za tot.”

6.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Az ál lam i fenn tar tá sú, va la mint az el lá tá si szer zõ -

dés sel mû köd te tett egy há zi, nem ál lam i fenn tar tá sú in téz -
mény nél a so ron kí vü li el he lye zé si igény ese tén az elõ gon -
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do zást vég zõ sze mély a ké re lem be nyúj tá sá tól, a be uta ló
ha tá ro zat meg ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
vég zi el az elõ gon do zást. Ilyen eset ben az elõ gon do zás
6.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tai egy -
azon al ka lom mal is tel je sít he tõ ek.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az Szt. 94/B.  §-ának (1) be kez dé se, illetve
94/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást – az
 intézményi el lá tás igény be vé te lé nek idõ pont já ban – írás -
ban kell meg köt ni.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A meg ál la po dás ban fog lalt, az in téz mény ré szé rõl
fenn ál ló kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso la tos pa nasz
ki vizs gá lá sa az in téz mény ve ze tõ fel adat kö ré be tar to zik,
aki 15 na pon be lül kö te les a pa nasz te võt írás ban ér te sí te ni
a pa nasz ki vizs gá lá sá nak ered mé nyé rõl. Amennyi ben az
 intézményvezetõ ha tár idõ ben nem in téz ke dik, vagy a pa -
nasz te võ nem ért egyet az in téz ke dés sel, az in téz ke dés re
meg ha tá ro zott ha tár idõ le jár tát, illetve in téz ke dés kéz hez -
vé te lét kö ve tõ nyolc na pon be lül a fenn tar tó hoz for -
dulhat.”

8.  §

Az R. 18.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szabályok

18.  § (1) A 3.  § (1) be kez dé sé nek aa)–ad) és ba) pont jai
sze rin ti szo ciá lis el lá tá sok igény lé se so rán a szo ciá lis szol -
gál ta tó, illetve in téz mény ve ze tõ je a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti for ma nyom tat vány ki ál lí tá sá val ér te sí ti az igény be 
ve võt az el lá tás biz to sí tá sá ról.

(2) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat az alap szol gál ta tás
kö ré be tar to zó szol gál ta tást nem in téz mé nyi ke ret ben biz -
to sít ja, az el lá tás igény be vé te lé rõl a te le pü lé si ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü le te dönt. A te le pü lé si ön kor mány zat az 
el lá tás biz to sí tá sá ról a 6. szá mú mel lék let sze rin ti for ma -
nyom tat vány ki ál lí tá sá val ér te sí ti az igény be ve võt. Ilyen
eset ben az egy sze rû sí tett elõ gon do zás fel ada ta it az el lá tást
vég zõ sze mély vég zi.”

9.  §

Az R. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A fo gya té kos sze mé lyek, illetve a pszichiát -

riai és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyé be tör té -

nõ fel vé tel, va la mint nap pa li el lá tá sá nak igény be vé te le
irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell az igény be vevõ szak or -
vo sá nak, ke ze lõ or vo sá nak szak vé le mé nyét.

(2) A re ha bi li tá ci ós in téz mény be tör té nõ fel vé tel irán ti
ké re lem hez mel lé kel ni kell az Szt. 113.  §-a sze rin ti szak -
vé le ményt.

(3) Kis ko rú ese té ben a fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ba
tör té nõ el he lye zés irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a te rü -
le ti leg ille té kes szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság
[1993. évi LXXIX. tv. 30.  § (3) bek.] szak vé le mé nyét.

(4) A kö zös sé gi pszi chi át ri ai el lá tás igény be vé te lé re irá -
nyuló ké re lem hez mel lé kel ni kell a pszi chi á ter vagy ne u -
ro ló gus szak or vos szak vé le mé nyét a pszi chi át ri ai be teg -
ség fenn ál lá sá ról. Ha a szol gál ta tást igény lõ nem rendel -
kezik szak vé le ménnyel, a szol gál ta tás ré szé re a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott leg fel jebb há rom hó na pig átme -
neti jel leg gel biz to sít ha tó.

(5) De mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa ese tén az igény -
be vé tel re irá nyuló ké re lem hez mel lé kel ni kell a Pszi chi át -
ri ai/Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott de men cia 
cent rum de men cia kór ké pet meg ál la pí tó szak vé le mé -
nyét.”

10.  §

Az R. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
és azt meg elõ zõ en az R. a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A szociális rászorultság vizsgálata

22.  § (1) Az Szt. 59/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
szol gál ta tá sok ese té ben a szol gál ta tás igény be vé te lé re irá -
nyuló ké re lem hez mel lé kel ni kell a szo ciá lis rá szo rult sá -
got iga zo ló ira to kat, illetve azok má so la tát.

(2) A szo ciá lis rá szo rult ság iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ ira -
to kat, nyi lat ko za to kat le het el fo gad ni:

a) az egész sé gi ál la po ton, illetve a be teg sé gen ala pu ló
szo ciá lis rá szo rult ság ese té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti, 
két év nél nem ré geb bi

aa) iga zo lást, amely nek 1. pont já ban az el lá tást igény lõ 
be so ro lá sa a b)–e) pont sze rin ti, és a fe lül vizs gá lat ha tár -
ide je – amennyi ben meg je löl ilyet – nem járt le, illetve

ab) pszi chi á ter vagy ne u ro ló gus szak or vo si szak vé le -
ményt;

b) az egye dül élés iga zo lá sá ra a szol gál ta tás igény be vé -
te lé re irá nyuló ké re lem ben fel tün te tett ada to kat;

c) az élet kor iga zo lá sá ra a sze mély azo no sí tás ra al kal -
mas ok mány má so la tát;

d) a sú lyos fo gya té kos ság iga zo lá sá ra az Szt.
65/C.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti ira tot.

(3) Amennyi ben a szo ciá lis rá szo rult ság az Szt. alap ján
több fel té tel egy ide jû fenn ál lá sán ala pul, va la mennyi fel -
té telt kü lön iga zol ni kell.

(4) Az in téz mény ve ze tõ a szo ciá lis rá szo rult ság vizs gá -
la ta alap ján a 7. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot töl ti 
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ki. A nyi lat ko zat egy pél dá nyát az igény lõ, igény be vevõ
ré szé re át kell adni.

(5) A nyi lat ko zat át adá sá val egy ide jû leg a szo ci á li san
nem rá szo rult igény lõt tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a szol -
gál ta tást ré szé re az in téz mény, szol gál ta tó biz to sít ja-e,
 illetve a té rí té si díj össze gé rõl.

(6) Ha a szol gál ta tást igény lõ a ké re lem be nyúj tá sa kor
nem ren del ke zik a (2) be kez dés sze rin ti irat tal, az in téz -
mény ve ze tõ dön té se alap ján leg fel jebb 60 na pig a szo ci á li -
san rá szo rul tak ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint biz to sít ha tó 
a szol gál ta tás. Ha az igény be vevõ a ké re lem be nyúj tá sá tól 
szá mí tott 60 na pon be lül nem csa tol ja a szo ciá lis rá szo rult -
sá gát iga zo ló ira tot, rá a ké re lem be nyúj tá sá ra vissza me nõ
ha tállyal a szo ci á li san nem rá szo rult sze mé lyek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Ha az igény be vevõ
a szo ciá lis rá szo rult sá gát iga zo ló ira tot 60 na pon be lül csa -
tol ja, a ké re lem be nyúj tá sá ra vissza me nõ ha tállyal szo ci á -
li san rá szo rult nak kell te kin te ni.”

11.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik
 napon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ának (3) be kez dé se,

b) 4.  §-ának (5) be kez dé se,

c) 8.  §-a,

d) 11.  §-a,

e) 19.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

f) 20.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban a
„ térítési díj” szö veg rész he lyé be a „té rí té si díj, az egy sze ri
hoz zá já ru lás, illetve a té rí té si díj pót lék”,

b) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „el he lye -
zést” szö veg rész he lyé be az „el lá tást”,

c) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „94/D.  §-a” szö veg -
rész he lyé be a „94/D.  §-ának (1) be kez dé se”,

d) 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ál lam i fenn tar tá sú
in téz mény” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fenn tar tá sú,
 valamint az el lá tá si szer zõ dés sel mû köd te tett egy há zi,
nem ál lam i fenn tar tá sú in téz mény”

szö veg rész lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

„A”

(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelõ adatok figye lembe véte lével töltendõ ki.)

1. Az el lá tást igény be vevõ ada tai:
Név:
Szü le té si neve:
Any ja neve:
Szü le té si he lye, idõ pont ja:
La kó he lye:
Tar tóz ko dá si he lye:
Ál lam pol gár sá ga:
Be ván do rolt, le te le pe dett vagy me ne kült jog ál lá sa:



Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:
Tar tá sá ra kö te les sze mély

a) neve:
b) la kó he lye:

Te le fon szá ma:
Leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó já nak (tör vényes kép vi se lõ jé nek)

a) neve:
b) la kó he lye:
c) te le fon szá ma:

Az el lá tást igény be ve võ vel egy ház tar tás ban élõ nagy ko rú sze mé lyek szá ma:

2. Mi lyen tí pu sú el lá tás igény be vé te lét kéri1

2.1. alap szol gál ta tás
ét kez te tés
házi se gít ség nyúj tás
jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás
tá mo ga tó szol gál ta tás

2.2. nap pa li el lá tás
idõ sek nap pa li el lá tá sa
fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sa
de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa

2.3. át me ne ti el lá tás
idõs ko rú ak gon do zó há za
fo gya té kos sze mé lyek gon do zó há za
pszi chi át ri ai be te gek át me ne ti ott ho na
szen ve dély be te gek át me ne ti ott ho na
haj lék ta lan sze mé lyek át me ne ti szál lás a

2.4. ápo lást-gon do zást nyúj tó in téz mény
idõ sek ott ho na
pszi chi át ri ai be te gek ott ho na
fo gya té kos sze mé lyek ott ho na
haj lék ta lan sze mé lyek ott ho na
szen ve dély be te gek ott ho na

2.5. re ha bi li tá ci ós in téz mény
pszi chi át ri ai be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
szen ve dély be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
fo gya té kos sze mé lyek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
haj lék ta lan sze mé lyek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye

2.6. la kó ott hon
fo gya té kos sze mé lyek la kó ott ho na
pszi chi át ri ai be te gek la kó ott ho na
szen ve dély be te gek la kó ott ho na

3. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tás igény be vé te lé re vo nat ko zó ada tok:
3.1. Ét kez te tés

mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
az ét kez te tés mód ja:
hely ben fo gyasz tás
el vi tel lel
ki szál lí tás sal
di é tás ét kez te tés

1 Az igé nyelt el lá tást X-szel kell je löl ni.
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3.2. Házi se gít ség nyúj tás
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen tí pu sú se gít sé get igé nyel:
se gít ség a napi te vé keny sé gek el lá tá sá ban
be vá sár lás, gyógy szer be szer zés
sze mé lyes gon do zás
egyéb, és pe dig ........................

3.3. Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás igény be vé te le
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:

3.4. Tá mo ga tó szol gál ta tás igény be vé te le
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen tí pu sú se gít sé get igé nyel:
szál lí tó szol gál ta tás
sze mé lyi se gí tõ szol gál ta tás

3.5. Nap pa li el lá tás
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
ét kez te tést igé nyel-e: igen  (nor mál  di é tás ) nem 
mi lyen gya ko ri ság gal kéri az ét kez te tést:
egyéb szol gál ta tás igény lé se:

3.6. Át me ne ti el he lye zés
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen idõ tar tam ra kéri az el he lye zést:
mi lyen ok ból kéri az el he lye zést:

3.7. Ápo lást-gon do zást nyúj tó, re ha bi li tá ci ós in téz mény
mi lyen idõ tar tam ra kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
ha tá ro zott (annak ide je) ......................
ha tá ro zat lan
so ron kí vü li el he lye zést ké r-e :
ha igen, annak oka:

Dá tum:

Az ellátást igénybe vevõ (tör vényes képviselõ) aláírása:

„B”

Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)

1. Házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás, tá mo ga tó szol gál ta tás és nap pa li el lá tás igény be vé te le
ese tén (házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese té ben az 1.1. pon tot nem kell ki töl te ni):

1.1. ön el lá tás ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok:
  ön el lá tás ra ké pes  rész ben ké pes  se gít ség gel ké pes 
1.2. szen ved-e kró ni kus be teg ség ben:
1.3. fo gya té kos ság tí pu sa (hal lás sé rült, lá tás sé rült, moz gás sé rült, ér tel mi sé rült) és mér té ke:
1.4. rend sze res or vo si ellen õr zés szük sé ges-e:
1.5. gyógy sze rek ada go lá sá nak el len õr zé se szük sé ges:
1.6. szen ve dett fer tõ zõ be teg ség ben 6 hó na pon be lül:
1.7. egyéb meg jegy zé sek:

2. Át me ne ti el he lye zést, ápo lást-gon do zást nyúj tó, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek, la kó ott hon ese tén:
2.1. eset tör té net (elõz mé nyek az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó an):
2.2. tel jes di ag nó zis (rész le tes fel so ro lás sal, BNO kód dal):
2.3. prog nó zis (vár ha tó ál la pot vál to zás):
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2.4. ápo lá si-gon do zá si igé nyek:

2.5. spe ci á lis di é tá ra szo rul-e:

2.6. szen ve dély be teg ség ben szen ved-e:

2.7. pszi chi át ri ai meg be te ge dés ben szen ved-e:

2.8. szen ved-e fo gya té kos ság ban (tí pu sa, mér té ke):

2.9. gyógy szer sze dés gya ko ri sá ga, vár ha tó idõ tar ta ma (pl. vég le ges, idõ le ges stb.), va la mint az igény be vé tel 
   idõpontjában sze dett gyógy sze rek köre:

2.10. a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján az ön el lá tás mér té ké nek meg ál la pí tá sa:

3. So ron kí vü li el he lye zé se in do kolt:

A há zi or vos (ke ze lõ or vos) egyéb meg jegy zé sei:

Dá tum: Or vos alá írá sa: P. H.

„C”

Jövedelemnyilatkozat

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó alap szol gál ta tás, illetve sza ko sí tott el lá tás ese tén:

1. az el lá tást igény lõ rend sze res (brut tó) havi jö ve del me:

1.1. mun ka vi szony ból, mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ból szár ma zó jö ve de lem és táp pénz:

1.2. tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem:

1.3. nyug el lá tás, bal ese ti nyug el lá tás, egyéb nyug díj sze rû jö ve de lem:

1.4. ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott rend sze res pénz be li el lá tás:

Amennyi ben az erre vo nat ko zó iga zo lás be szer zé sét hi va tal ból kéri, az el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe:

1.5. egyéb jö ve de lem:

2. összes (net tó) havi jö ve de lem:

3. az Szt. 117.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti va gyo na van:

4. ha van tar tás ra kö te le zett hoz zá tar to zó ja, annak ada tai:

 név:

 la kó hely:

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. A té rí té si díj meg ál la pí -
tá sá hoz szük sé ges jö ve del met iga zo ló bi zony la to kat egy ide jû leg csa tol tam.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ciá lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

Dá tum:

Az el lá tást igény be vevõ (tör vényes kép vi se lõ) alá írá sa:
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2. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Egy sze rû sí tett elõ gon do zá si adat lap

1. Fel vé tel he lye, ide je:

2. Az el lá tást igény be vevõ ada tai:

a) név:

b) lak cím:

3. Egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó gon do zói vé le mény:

a) moz gás ké pes ség:

b) ér zel mi ál la pot:

c) se géd esz köz hasz ná la ta:

d) szen zo ros funk ci ók (hal lás, lá tás, szag lás, íz ér zés):

e) ma ga tar tás, kom mu ni ká ci ós kész ség:

4. Egyéb meg jegy zé sek az el lá tás sal kap cso la to san:

Az elõ gon do zást vég zõ sze mély neve, alá írá sa:

3. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról

 1. Név:

 2. Szü le té si név:

 3. Any ja neve:

 4. Szü le té si hely, idõ:

 5. La kó hely:

 6. A ................ -n be nyúj tott sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó alap szol gál ta tás irán ti ké rel me alap ján a kö vet ke zõ 

el lá tást biz to sí tom:

  7. El lá tás meg ne ve zé se (Szt. sze rin ti be so ro lás):

 8. El lá tás kez dõ idõ pont ja:

 9. El lá tás idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott el lá tás be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ja):

10. Fi ze ten dõ té rí té si díj össze ge:

Fi ze tés mód ja, he lye, idõ pont ja:

Dá tum:

Szol gál ta tó, in téz mény ve ze tõ, el lá tást vég zõ alá írá sa:

P. H.
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4. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról1

................................................................................. (nyi lat ko za tot alá író neve) a szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó szer -
ve zet ve ze tõ je ként az alább meg ne ve zett igény lõ nél/igény be ve võ nél2 a szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sát meg ál la pí -
tom3: házi se gít ség nyúj tás ra, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ra, tá mo ga tó szol gál ta tás ra a mai nap tól
.............................................................-ig (ha tá ro zott idõ re, ma xi mum két évre).
Név (le ány ko ri név): .........................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................

A szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá hoz be nyúj tott do ku men tu mok fel so ro lá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dá tum: .................................................

Alá írás, pe csét: ...................................................

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 9.  §-a sze rint a szo ciá lis el lá tás ban ré sze sü lõ a
jo go sult ság fel té te le it érin tõ lé nye ges té nyek, kö rül mé nyek meg vál to zá sá ról 15 na pon be lül kö te les ér te sí te ni az el lá tást
meg ál la pí tó szer vet.

Nyilatkozat1

................................................................................. (nyi lat ko za tot alá író neve) a szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó szer -
ve zet ve ze tõ je ként az alább meg ne ve zett igény lõ nél/igény be ve võ nél2 a szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sát nem ál la pí tom
meg3: házi se gít ség nyúj tás ra, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ra, tá mo ga tó szol gál ta tás ra.

Név (le ány ko ri név): .........................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................

In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dá tum: .................................................

Alá írás, pe csét: ...................................................

1 A szo ciá lis rá szo rult sá got vagy annak hi á nyát – amennyi ben az in téz mény, szol gál ta tó több alap szol gál ta tá si for mát biz to sí t – egy nyi lat ko zat tal több alap -
szol gál ta tá si for má ra is meg le het ál la pí ta ni, de eb ben az eset ben az összes be nyúj tott do ku men tu mot fel kell so rol ni, és az el uta sí tá so kat kü lön kell in do kol ni.
2 A nem meg fe le lõ meg ne ve zés tör len dõ.
3 A nem meg fe le lõ alap szol gál ta tá si for ma meg ne ve zé se tör len dõ.
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A szociális és munkaügyi miniszter
11/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló
szociális rászorultság igazolásának szabályairól

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban Szt.) 132.  §-a (2) be -
kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ezt a ren de le tet a szo ciá lis rá szo rult ság nak az Szt.
63.  §-ának (5) be kez dé se és 65.  §-ának (6) be kez dé se sze -
rin ti iga zo lá sá ra kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Az Szt. 63.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint 65.  §-a
(4) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti eset ben a szol gál ta tást
igény lõ há zi or vo sa az igény lõ egész sé gi ál la po tá ról a mel -
lék let sze rin ti iga zo lást töl ti ki.

(2) Az Szt. 65.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze -
rinti eset ben a pszi chi át ri ai be teg sé get pszi chi á ter vagy

 neurológus szak or vos szak vé le mé nyé nek be mu ta tá sá val
kell iga zol ni.

3.  §

A 2.  § sze rin ti iga zo lás, illetve szak vé le mény

a) a ki ál lí tá sá tól szá mí tott két évig, vagy

b) ha az iga zo lás a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja -
ként két év nél rö vi debb idõ tar ta mot ha tá roz meg, a fe lül -
vizs gá lat idõ pont já ig

hasz nál ha tó fel a szo ciá lis rá szo rult ság iga zo lá sá ra.

4.  §

Az iga zo lás, illetve szak vé le mény fe lül vizs gá la tát a
szol gál ta tást igény lõ, tör vényes kép vi se lõ je, va la mint az
in téz mény ve ze tõ kér he ti az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té -
zet szol gál ta tást igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze -
rint ille té kes or vo si bi zott ság át ól.

5.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet a 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
a házi segítségnyújtást, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtást

igénybe vevõ egészségi állapotáról

Név (szü le té si név):.............................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
La kó hely: ............................................................................................................................................................................
TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................

1. Ön el lá tás ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok1:
a) Ön el lá tás ra ké pes
b) Ön el lá tás ra rész ben ké pes: egyes te vé keny sé gek hez se gít sé get igé nyel.
c) Ön el lá tás ra rész ben ké pes: rend sze res, idõ sza kos el lá tást igé nyel.
d) Ön el lá tás ra nem ké pes: fo lya ma tos el lá tást igé nyel, idõ sza ko san fek võ.
e) Ön el lá tás ra nem ké pes: 24 órás el lá tást igé nyel, ágy ban fek võ.

2. Fe lül vizs gá lat szük sé ges: igen nem

Ha szük sé ges, a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja: ..........................................................................................................

Dá tum: .............................................

         Or vos neve, alá írá sa: ......................................................................

              P. H.

1 A meg fe le lõ meg ál la pí tást kér jük alá hú zás sal je löl ni. 



A szociális és munkaügyi miniszter
12/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

a személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról  szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek

adatainak mûködési nyilvántartásáról  szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  §-a (2) be kez dé sé nek e) és
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 6.  §-ának d) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról  szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to -
vább kép zé sé rõl és a szo ciá lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis, il le tõ leg a gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek (a továb biak ban:
sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek) – (3) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel – fo lya ma tos szak mai to vább kép -
zés ben kö te le sek részt ven ni (a továb biak ban: to vább kép -
zés re kö te le zet tek).”

(2) Az R. 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mély az, aki]

„aa) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let ben, vagy a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi
in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írásokhoz kö tött te -
vé keny sé get (a továb biak ban együtt: ké pe sí tés hez kö tött
te vé keny ség) fõ ál lás ban, mun ka vi szony ban vagy köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban, hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi -
szony ban vagy szo ciá lis, il le tõ leg gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi vál lal ko zás ke re té ben vé gez, és”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély men te -
sül a to vább kép zé si kö te le zett ség alól, ha a reá irány adó

öreg sé gi nyug díj kor ha tár el éré sé hez öt év nél rö vi debb idõ
van hát ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A to vább kép zé si kö te le zett ség mi nõ sí tett to vább -
kép zé sen való rész vé tel lel tel je sít he tõ. A to vább kép zés to -
vább kép zé si idõ sza kok ban tör té nik. A to vább kép zé si idõ -
szak tar ta ma öt év. A to vább kép zé si idõ szak kez de te mun -
ka vi szonyt, köz al kal ma zot ti jog vi szonyt vagy hi va tá sos
ne ve lõ szü lõi jog vi szonyt lé te sí tõk, il le tõ leg a ké pe sí té si
elõ írásnak meg fe le lõ szak ké pe sí tést meg szer zõk ese té ben
a mun ká ba ál lás, a fog lal koz ta tás meg kez dé sé nek, il le tõ -
leg a szak ké pe sí tés meg szer zé sé nek nap ja. A szo ciá lis,
 illetõleg gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi vál lal ko zá si te -
vé keny ség (a továb biak ban együtt: szo ciá lis vál lal ko zás)
ese té ben a to vább kép zé si idõ szak kez de te a te vé keny ség
meg kez dé sé nek nap ja. Azon sze mé lyek szá má ra, akik az
elõ írt to vább kép zé si idõ szak vége elõtt tel je sí tet ték a to -
vább kép zé si kö te le zett sé gü ket, az új to vább kép zé si
 idõszak csak az elõ írt to vább kép zé si idõ szak le tel te után
in dul.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) To vább kép zé si pont ér ték az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott és a 4.  § (7) be kez dé se sze rint köz zé tett mi nõ sí -
tett to vább kép zé si prog ra mo kon tör té nõ rész vé tel lel sze -
rez he tõ.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki
és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(8) be kez dés szá mo zá -
sa (4)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Bi zott ság a 3.  § (5) be kez dé sé nek a)–b) pont já -
ban meg ha tá ro zott és mi nõ sí tett to vább kép zé sek jegy zé -
két meg kül di a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
 Intézet Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ci ós Tes tü le té nek, amely
– a jegy zék ben meg je lölt to vább kép zés szer ve zõ jé nek ké -
ré sé re, az Fktv. 19.  §-ának (3) be kez dé se sze rint – ki ad ja a
prog ra makk re di tá ci ót iga zo ló ta nú sít ványt.”

(2) Az R. 4.  §-ának – az (1) be kez dés sel át szá mo -
zott – (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A to vább kép zé si prog ra mok mi nõ sí té se a prog ram
be nyúj tá sá val egy ide jû leg, min den év ok tó ber 15-éig kér -
he tõ. A mi nõ sí té si ké rel met a szo ciá lis ága zat irá nyí tá sá ért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium (a továb biak -
ban: mi nisz té rium) hi va ta los lap já ban leg ké sõbb a tárgy év
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au gusz tus 30-áig köz zé tett, a Bi zott ság ál tal ki adott köz le -
mény sze rin ti adat la pon kell be nyúj ta ni. Az adat la pot a
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek a
 Bizottság tit kár sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve ze ti egy sé ge
(a továb biak ban: Tit kár ság) ré szé re 3 pél dány ban kell be -
nyúj ta ni. A mi nõ sí té si ké re lem hez csa tol ni kell a mi nõ sí té -
si díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum má so la tát.”

(3) Az R. 4.  §-ának – az (1) be kez dés sel át szá mo -
zott – (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Bi zott ság a mi nõ sí tett, va la mint az ér vé nyes mi -
nõ sí tés sel ren del ke zõ és be je len tett to vább kép zé si prog ra -
mok lis tá ját és pont ér té két, a prog ra mok for má ját, cí mét,
cél cso port ját, he lyét, ide jét, díj át, a je lent ke zés he lyét, va -
la mint a prog ram en ge dély szá mát és a mi nõ sí tés ér vé nyes -
sé gét min den év ja nu ár 31-éig a mi nisz té rium hi va ta los
lap já ban köz zé te szi.

(8) A (7) be kez dés sze rint köz zé tett to vább kép zé si
prog ra mok a köz zé té tel évé nek de cem ber 31. nap já ig szer -
vez he tõk. A to vább kép zést szer ve zõk nek

a) a meg szer ve zés re ke rült to vább kép zé si prog ra mok -
ról a 3. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot,

b) a meg szer ve zés re nem ke rült to vább kép zé si prog ra -
mok ról a 4. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot
a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig meg kell kül de ni a
Tit kár ság ré szé re.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A to vább kép zés szer ve zõ je a 3.  § (5) be kez -

dés sze rin ti mi nõ sí tett to vább kép zé sek rõl – cso por ton -
ként – nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás a prog ram en -
ge dély szá mát és cí mét, a to vább kép zés hely szí nét, idõ -
pont ját, idõ tar ta mát, il le tõ leg a rész vé te li dí jat, to váb bá

a) a 3.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben

aa) az A. 9034–1 r.sz. jel zé sû tan fo lya mi nap lót,
ab) az is me re tek szá mon ké ré sé rõl ké szült – a szá mon -

ké rést vég zõk alá írá sá val el lá tott – jegy zõ köny vet,
ac) írás be li szá mon ké rés ese tén a to vább kép zés ben

részt ve võk ál tal ké szí tett dol go za tot;
b) a 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett

to vább kép zés ese té ben a tré ne rek ne vét és az al kal ma zott
mód szert;

c) a 3.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben az elõ adá sok cí mét;

d) a 3.  § (5) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben a ta nul má nyo zott mód szert;

e) a 3.  § (5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben a fó ru mok szak mai té má ját
tar tal maz za.

(3) A to vább kép zés szer ve zõ je – az (1)–(2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot ta kon túl – min den meg szer ve zett to -
vább kép zés ese té ben nyil ván tart ja a to vább kép zé sen ki -
adott és sor szám mal el lá tott iga zo lá so kat.

(4) A to vább kép zés szer ve zõ jé nek leg alább egy al ka -
lom mal, leg ké sõbb a to vább kép zés vé gén – kér dõ ív for -
má já ban – le he tõ sé get kell biz to sí ta ni a mi nõ sí tett to vább -
kép zé sek részt ve või szá má ra a to vább kép zés ér té ke lé sé re.
A részt ve võk ál tal ki töl tött kér dõ ívet a to vább kép zés szer -
ve zõ je nyil ván tart ja.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá so kat
(a továb biak ban együtt: to vább kép zé si nyil ván tar tás) a to -
vább kép zés szer ve zõ jé nek a to vább kép zés le zá rul tát
köve tõen négy évig meg kell õriz ni.

(6) A Bi zott ság, a Tit kár ság, illetve az ál ta luk ki je lölt
szak ér tõ jo go sult a to vább kép zé si nyil ván tar tás ba a hely -
szí nen be te kin te ni. A be te kin té si jog gya kor lá sá hoz a to -
vább kép zés szer ve zõ je kö te les a to vább kép zé si nyil ván -
tar tást ren del ke zés re bo csá ta ni és az ah hoz kap cso ló dó fel -
vi lá go sí tást meg ad ni.”

6.  §

Az R. 5.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Szo ciá lis alap vizs gát az a je lölt te het, aki egyéb fel -
sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik, és a fel sõ fo kú vég zett -
ség meg szer zé sét köve tõen

a) leg alább öt évig egy be füg gõ en – össze sít ve leg fel -
jebb fél év meg sza kí tás sal – fel sõ fo kú vég zett sé get igény -
lõ mun ka kör ben ké pe sí tés hez kö tött, sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó te vé keny sé get vég zett,

b) a gyám ügyi, a gyer mek vé del mi, illetve a szo ciá lis
igaz ga tás vagy a szo ciá lis kép zés te rü le tén leg alább öt
éves – össze sít ve leg fel jebb fél évre meg sza kí tott – fel sõ -
fo kú vég zett sé get igény lõ mun ka kör ben vég zett szak mai
gya kor lat tal ren del ke zik.

(5) A gyer mek vé del mi szak el lá tás te rü le tén sze mé lyes
gon dos ko dást vég zõ, egyéb fel sõ fo kú vég zett ség gel ren -
del ke zõ sze mély alap vizs gát te het ak kor is, ha a fel sõ fo kú
vég zett ség meg szer zé sét köve tõen a köz ok ta tás te rü le tén
szer zett öt éves egy be füg gõ – össze sít ve leg fel jebb fél évre 
meg sza kí tott – szak mai gya kor la tot.”

7.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Szo ciá lis alap vizs ga, illetve szak vizs ga éven te egy -
szer, feb ru ár 1-je és má jus 31-e kö zött szer vez he tõ. A vizs -
gá ra bo csá tás irán ti ké rel met a tárgy évet meg elõ zõ év
szep tem ber 1-jé ig kell be nyúj ta ni a je lölt ál tal vá lasz tott,
vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mény hez.”

(2) Az R. 6.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) a fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát,
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b) a fel sõ fo kú vég zett sé get igény lõ mun ka kör ben vég -
zett, ké pe sí tés hez kö tött te vé keny ség, illetve a szak mai
gya kor lat idõ tar ta má ról  szóló mun kál ta tói iga zo lást vagy
iga zo lá so kat, és szak mai élet raj zot, to váb bá

c) szak vizs ga ese tén a szo ciá lis alap vizs ga ok le ve lé nek 
má so la tát, amennyi ben a je lölt szá má ra a szo ciá lis alap -
vizs ga le té te le elõ írt.

(4) A szo ciá lis alap is me re te ket nyúj tó tan fo lyam dí já -
nak, a szo ciá lis alap vizs ga és szo ciá lis szak vizs ga dí já nak,
a pót vizs ga dí já nak, va la mint a vizs gáz ta tói díj nak az
össze gét a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-éig a mi -
nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni. A szo ciá lis
szak vizs ga díja tar tal maz za a vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés
díj át is. A vizs ga dí ja kat ah hoz a vizs ga jog gal ren del ke zõ
in téz mény hez kell be fi zet ni, ahol a je lölt vizs gá ra való je -
lent ke zé sét el fo gad ták. Amennyi ben a je lölt a vizs ga dí jat,
illetve az alap tan fo lya mi dí jat a vizs ga jog gal ren del ke zõ
in téz mény ál tal meg adott ha tár idõ ben nem fi ze ti be, a vizs -
gát, alap tan fo lya mot nem kezd he ti meg.”

8.  §

Az R. 11.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és ezzel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ i)–j) pont tal 
egé szül ki:

[A Bi zott ság fel ada tai a kö vet ke zõk:]
„d) a to vább kép zé sek szak mai fel ügye le te;”
„i) a szo ciá lis alap- és szak vizs ga vizs ga sza bály za tá nak

jó vá ha gyá sa;
j) a to vább kép zé sek kel, szo ciá lis alap tan fo lya mok kal,

il le tõ leg a vizs gáz ta tás sal kap cso la tos be je len té sek, pa na -
szok ki vizs gá lá sa.”

9.  §

(1) Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta,
va la mint b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vizs ga jog el nye ré sé re az a fel sõ fo kú szo ciá lis vég -
zett sé get adó kép zé sek szer ve zé sé re jo go sult fel sõ ok ta tá si
in téz mény nyújt hat be pá lyá za tot, ame lyik”

„b) a fel sõ fo kú szo ciá lis vég zett sé get adó kép zé sek szer -
ve zé sét ön ál ló ok ta tá si-szer ve ze ti egy ség ként mû köd te ti, és
a szak ok ta tó i nak leg alább a fele az in téz ménnyel mun ka vi -
szony ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll.”

(2) Az R. 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A vizs ga jog el nye ré sé re a Bi zott ság a fel sõ fo kú
szo ciá lis vég zett sé get adó kép zé sek szer ve zé sé re jo go sult
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra pá lyá za tot ír ki. A Bi -
zott ság a vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mé nyek ne vét és
cí mét, va la mint a vizs ga jog meg szû né sét a mi nisz té rium
hi va ta los lap já ban köz zé te szi.”

(3) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mény a szo ciá lis

alap- és szak vizs gát a Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott vizs ga -
sza bály zat ban fog lal tak sze rint bo nyo lít ja.”

10.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

[A to vább kép zé si terv tar tal maz za]
„d) a to vább kép zé si kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk szá mát, 

az anya gi el is me rés össze gét és ki fi ze té sé nek idõ pont ját.”

(2) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó kö te les az éves to vább kép zé si terv ben
sze rep lõ mun ka vál laló szá má ra a to vább kép zé sen való rész -
vé tel ide jé re mun ka idõ-ked vez ményt biz to sí ta ni, erre az
 idõre tá vol lé ti dí jat fi zet ni, a to vább kép zés rész vé te li díj át
 viselni. Az Szt. 92/D.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti anya gi el -
is me rést annak a mun kál ta tó nak kell ki fi zet nie, amellyel a to -
vább kép zés ben részt vett sze mély a to vább kép zé si kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek idõ pont já ban mun ka vi szony ban, illetve 
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll.”

(3) Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, és ezzel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa 
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) A mun kál ta tó nak a mun ka vi szony, illetve a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony meg szû né se kor a mû kö dé si nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló iga zo lást, va la mint a to vább kép -
zé si kö te le zett ség tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mo kat át
kell ad nia a mun ka vál laló ré szé re.”

11.  §

(1) Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
4. szá mú mel lék let tel egé szül ki, és ezzel egy ide jû leg a
 jelenlegi 4–8. szá mú mel lék let szá mo zá sa 5–9. szá mú mel -
lék let re vál to zik.

A személyes gondoskodást végzõ személyek
adatainak mûködési nyilvántartásáról  szóló

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

12.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek ada ta i nak
mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról  szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM 
ren de let (a továb biak ban: Rm.) 1.  § (2) be kez dé se a) pont já -
nak aa) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mély az, aki]
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„aa) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let ben, vagy a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi
in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írásokhoz kö tött te -
vé keny sé get fõ ál lás ban, mun ka vi szony ban vagy köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban (a továb biak ban együtt: mun ka vi -
szony), il le tõ leg hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi szony ban
vagy szo ciá lis, il le tõ leg gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
vál lal ko zás ke re té ben vé gez, és”

13.  §

Az Rm. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A mû kö dé si nyil ván tar tást a Nem ze ti Szak kép zé si

és Fel nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: nyil ván tar tó)
ve ze ti.”

14.  §

(1) Az Rm. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A nyil ván tar tó a mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel rõl
az 5. szá mú mel lék let sze rint iga zo lást ál lít ki, ame lyet
meg küld a mun kál ta tó nak, ön be je len tés ese tén a nyil ván -
tar tás ba vett sze mély nek. A mun kál ta tó nak az iga zo lást a
mun ka vál laló ré szé re át kell adni, aki a (3) be kez dés sze -
rin ti új iga zo lás ki ál lí tá sá ig kö te les azt meg õriz ni. A sze -
mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to vább kép zé sé rõl
 szóló jog sza bály alap ján a to vább kép zé si kö te le zett ség
alól a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár ra te kin tet tel
men te sü lõ mun ka vál laló az iga zo lást mun ka vi szo nyá nak,
il le tõ leg hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi szo nyá nak meg szû -
né sé ig kö te les meg õriz ni.”

(2) Az Rm. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló iga zo lás – az (5) be -
kez dés sze rin ti el té rés sel – a to vább kép zé si idõ szak vé gé ig
ér vé nyes. Ha a mun ka vál laló a to vább kép zé si kö te le zett sé -
gé nek ele get tett és a mû kö dé si nyil ván tar tás ból való tör lés -
re okot adó kö rül mény nem me rült fel, a to vább kép zé si idõ -
szak el tel té vel a nyil ván tar tó új iga zo lást ál lít ki.”

(3) Az Rm. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek

 továbbképzésérõl  szóló jog sza bály alap ján a továbbkép -
zési kö te le zett ség alól a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor -
ha tár ra te kin tet tel men te sü lõ mun ka vál laló ré szé re ki ál lí -
tott iga zo lás a mun ka vi szony, il le tõ leg a hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõi jog vi szony meg szû né sé ig ér vé nyes.”

Záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se 2007. de cem ber
1-jén lép ha tály ba az zal, hogy a 2008. évi szo ciá lis alap- és 
szak vizs gá ra bo csá tás irán ti ké rel met 2007. szep tem ber
1-jé ig kell be nyúj ta ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ , sor ka to nai vagy pol -
gá ri szol gá la tát töl ti” szö veg rész,

b) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja,
c) 16.  §-ának (3) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fel sõ fo kú
szo ciá lis alap vég zett ség nek” szö veg rész he lyé be a „fel sõ -
fo kú szo ciá lis alap vég zett ség nek vagy fel sõ fo kú szo ciá lis
vég zett ség nek” szö veg rész,

b) 4.  §-ának – e ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé vel át szá -
mo zott –

ba) (6) be kez dé sé ben a „tárgy év no vem ber 15-éig”
szö veg rész he lyé be a „tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber
15-éig” szö veg rész,

bb) (9) be kez dé sé ben a „(7) be kez dés” szö veg rész he -
lyé be a „(8) be kez dés” szö veg rész,

c) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö veg rész,

d) 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egy éven be lül” szö -
veg rész he lyé be az „év ben” szö veg rész,

e) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a 4. szá mú mel lék let”
szö veg rész he lyé be „az 5. szá mú mel lék let” szö veg rész,

f) 9.  §-a (4) be kez dé sé nek

fa) a) pont já ban az „alap vég zett ség gel” szö veg rész he -
lyé be a „vég zett ség gel” szö veg rész, to váb bá az „5. szá mú
mel lék let” szö veg rész he lyé be a „6. szá mú mel lék let” szö -
veg rész,

fb) b) pont já ban a „6. szá mú mel lék let” szö veg rész he -
lyé be a „7. szá mú mel lék let” szö veg rész,

g) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo -
ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „a szo -
ciá lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter)” szö veg rész,

h) 10.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban „az Egész ség -
ügyi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um ból” szö veg -
rész he lyé be „a mi nisz té ri um ból” szö veg rész,

i) 12.  § (2) be kez dé se a) pont já nak af) al pont já ban „az
egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi” szö veg rész he lyé be 
„a mi nisz ter nek” szö veg rész,
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j) 12.  § (2) be kez dé se b) pont já nak be ve ze tõ ren del ke -
zé sé ben a „szak vizs gák kal” szö veg rész he lyé be az „alap-
és szak vizs gák kal” szö veg rész,

k) 12/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té rium” szö veg rész
lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Rm. 5.
és 6. szá mú mel lék le té ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál -
po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép -
zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö veg rész lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

 Sor szám: ............/............

Igazolás továbbképzésen való részvételrõl

I. Sze mé lyi ada tok

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................

 2. Szü le té si, csa lá di és utó név:.......................................................................................................................................

 3. Szü le té si hely, idõ: .....................................................................................................................................................

 4. Any ja neve: ................................................................................................................................................................

 5. Mû kö dé si nyil ván tar tá si szám:...................................................................................................................................

II. To vább kép zé si ada tok

1. A to vább kép zés for má ja (a meg fe le lõ szö veg alá hú zan dó):

tan fo lyam sze mé lyi ség fej lesz tõ fog lal ko zás ta nul mány út

szak mai mû hely szak mai ta nács ko zás

 2. A to vább kép zés en ge dély szá ma: ...............................................................................................................................

 3. A to vább kép zés címe: ................................................................................................................................................

 4. A to vább kép zés szer ve zõ je: .......................................................................................................................................

 5. A to vább kép zé si pont ér ték:........................................................................................................................................

 6. A to vább kép zés idõ pont ja:.........................................................................................................................................

 7. A to vább kép zés hely szí ne:.........................................................................................................................................

Az I. pont ban meg ne ve zett sze mély a II. pont ban sze rep lõ to vább kép zé sen részt vett, annak fel té te le it tel je sí tet te.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”



2. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Bejelentõlap a program továbbképzési jegyzékben való
megjelentetéséhez

A Bizottság által minõsített továbbképzési programnak a szociális ágazat irányításáért felelõs
minisztérium hivatalos lapjában való megjelenéséhez

 1. A to vább kép zé si prog ra mot in dí tó meg ne ve zé se, cí me:

 2. A prog ram cí me:

 3. A prog ram mi nõ sí té se ér vé nyes:

 4. A prog ram cél ja, tar tal ma:

 5. A prog ram cél cso port ja:

 6. A sze rez he tõ to vább kép zé si pont ér ték:

 7. A prog ram in dí tá sá nak ter ve zett idõ pont ja:

 8. A prog ram idõ tar ta ma (óra):

 9. A prog ram in dí tá sá nak ter ve zett hely szí ne:

10. A részt ve võ ál tal fi ze ten dõ rész vé te li díj:

11. A to vább kép zést szer ve zõ sze mély ne ve, te le fon szá ma:

12. A prog ram en ge dély szá ma:

13. A 28/1998. (VI. 17.) NM ren de let alap ján az egész ség ügyi 
    to vább kép zé si rend szer ben a prog ram en ge dély szá ma:

14. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let alap ján a pe da gó gus 
   to vább kép zé si rend szer ben a prog ram in dí tá si en ge dély szá ma:

15. A 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let alap ján a fel nõtt kép zést foly ta tó
    in téz mé nyek rõl ve ze tett nyil ván tar tá si szám:

Meg jegy zés: A 13–15. pon tot csak ak kor kell ki töl te ni, ha a prog ram, illetve in téz mény ren del ke zik az adott
 engedély-, illetve nyil ván tar tá si szám mal.

Nyilatkozat

A táb lá zat 1. pont já ban meg ne ve zett szer ve zet ne vé ben ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok – a 9. és 10. pon tok ki vé te lé -
vel – a mi nõ sí tett pá lyáz at tól nem tér nek el, a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a kö zölt ada tok tól a szo ciá lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõ mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium 
hi va ta los lap já ban való meg je le nés után nem áll mó dunk ban el tér ni, illetve a ki kü szö böl he tet len vál to zá so kat (ame lyek
nem érint he tik az egy fõre jutó rész vé te li díj mér té két) elõ ze tesen kö te le sek va gyunk írás ban egyez tet ni az Or szá gos
Szo ciá lis és Gyer mek vé del mi To vább kép zé si és Szak vizs ga Bi zott ság Tit kár sá gá val.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”
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3. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Beszámoló

a megelõzõ évben indított továbbképzési programokról

(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)

1. A to vább kép zés re vo nat ko zó in for má ci ók

 To vább kép zés en ge dély szá ma: .......................................................................................................................................

 To vább kép zés címe:........................................................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ címe:........................................................................................................................................

 A to vább kép zést szer ve zõ sze mély neve, te le fon szá ma: ................................................................................................

 To vább kép zés akk re di tá ci ó já nak ér vé nyes sé gi ide je:.....................................................................................................

 A to vább kép zés kez dõ és záró idõ pont ja: .......................................................................................................................

A to vább kép zés hely szí ne: .............................................................................................................. (in téz mény neve)

...................................................................... (me gye) .................................................................................... (vá ros)

................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (ház szám)

2. A cél cso port ra vo nat ko zó in for má ci ók

2.1. A to vább kép zé sen részt ve võk szak te rü let sze rin ti össze té te le:

  Csa lád vé de lem, csa lád gon do zás fõ   Idõ sek szo ciá lis el lá tá sa fõ

  Gyer mek jó lé ti alap el lá tás fõ   Haj lék ta lan el lá tás fõ

  Gyer mek vé del mi szak el lá tás fõ   Fo gya té ko sok szo ciá lis el lá tá sa, 
  re ha bi li tá ci ó ja

fõ

  Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek 
  szo ciá lis el lá tá sa

fõ   Egyéb, az elõ zõ szak te rü le tek be 
  nem be so rol ha tó

fõ

2.2. A to vább kép zé sen részt ve võk jel lem zõ en (kér jük a meg fe le lõt alá húz ni):

Egy in téz mény ben, szol gál ta tás ban dol goz nak

A szer ve zés hely szí nén, de kü lön bö zõ in téz mény ben, szol gál ta tás ban dol goz nak

A ré gió kü lön bö zõ in téz mé nye i ben, szol gál ta tá sa i ban dol goz nak

Az or szág kü lön bö zõ te rü le te in mû kö dõ in téz mé nyek ben, szol gál ta tá sok ban dol goz nak

3. A be szá mo ló to váb bi ré szé ben ma xi mum 2 ol dal ter je de lem ben rész le te sen fejt se ki az aláb bi a kat:

A ter ve zett te ma ti ka meg va ló sult-e a to vább kép zés so rán, és ha nem, mi volt az oka?

A vá lasz tott ok ta tá si mód szer al kal maz ha tó sá gá nak ta pasz ta la tai

A részt ve võk szak mai is me ret szint je

Több cél cso port rész vé te le ese tén az el té rõ mun ka kör ben/mun ka te rü le ten dol go zók együtt mû kö dé si szint je, kész sé ge

A to vább kép zés sel kap cso la tos ta pasz ta la tok összeg zé se (a részt ve võk ak ti vi tá sa, passzi vi tá sa, eset le ges prob lé mák
fel me rü lé se stb.), illetve az el vég zett elé ge dett ség-vizs gá lat össze sí tett ered mé nye.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa
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A be szá mo lót min den meg szer ve zett, akk re di tált to vább kép zé si prog ram ról a to vább kép zés meg szer ve zé sét kö ve tõ
év feb ru ár 28-áig kell meg kül de ni a Tit kár ság cí mé re:

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, 3100 Sal gó tar ján, Kos suth út 8.

1. számú mel lék let: A to vább kép zés el vég zé sé rõl iga zo lást ka pott részt ve võk név so ra, a ki adott iga zo lá sok sor szá -
má val, a részt ve võk mû kö dé si nyil ván tar tá si szá má val.

2. számú mel lék let: Az elé ge dett ség-vizs gá lat kér dõ íve

A be szá mo ló csak a mel lék le tek kel együtt fo gad ha tó el!”

4. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Bejelentõlap
a megelõzõ évben nem indított továbbképzési programról

1. A to vább kép zés re vo nat ko zó in for má ci ók

 To vább kép zés en ge dély szá ma: .......................................................................................................................................

 To vább kép zés címe:........................................................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ címe:........................................................................................................................................

 A to vább kép zést szer ve zõ sze mély neve, te le fon szá ma: ................................................................................................

 To vább kép zés akk re di tá ci ó já nak ér vé nyes sé gi ide je:.....................................................................................................

2. A to vább kép zés el ma ra dá sá nak oka

(Kér jük fejt se ki, hogy a to vább kép zé si prog ram mi ért nem ke rült meg szer ve zés re!)

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

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

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

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

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

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”
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A szociális és munkaügyi miniszter
13/2006. (XII. 27.) SZMM

rendelete

a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra

kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl
és az elszámolás szabályairól

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Szht.) 28.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
fel adat és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 3.  §-a e) pont já nak ea) és eb) al pont ja i ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de le tet kell al kal maz ni a szak kép zé si hoz zá já ru lást 
a sa ját mun ka vál la lói ré szé re szer ve zett kép zés sel tel je sí -
tõ, az Szht. 2.  §-ában meg ha tá ro zott szak kép zé si hoz zá já -
ru lás ra kö te le zett (a továb biak ban: hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett) költ sé gei el szá mo lá sá nak fel té te le i re és az el szá mo -
lás sza bá lya i ra.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) bel sõ kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra

kö te le zett sa ját mun ka vál la lói ré szé re, tel jes egé szé ben sa -
ját mun ka szer ve ze tén be lül, nem üz let sze rû en szer vez ve
va ló sít meg;

b) kül sõ kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett sa ját mun ka vál la lói ré szé re, tel jes egé szé ben sa -
ját szer ve ze té tõl el kü lö nült, a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001.
évi CI. tör vény (a továb biak ban: Fktv.) sze rint akk re di tált
fel nõtt kép zé si in téz mény (a továb biak ban: kép zõ in téz -
mény) köz re mû kö dé sé vel va ló sít meg;

c) ve gyes kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett sa ját mun ka vál la lói ré szé re rész ben bel sõ kép -
zés ként, rész ben kül sõ kép zés ként va ló sít meg;

d) át hú zó dó kép zés: az a kép zés, ame lyet a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett több nap tá ri évet érin tõ en va ló sít meg;

e) mik ro- és kis vál lal ko zás: a kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV.
tör vény 3.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vál lal ko zás.

3.  §

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Fktv. 20.  §-ában meg ha tá -
ro zott fel nõtt kép zé si szer zõ dés, és a Mun ka Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.)

sze rin ti ta nul má nyi szer zõ dés (a továb biak ban: ta nul má nyi
szer zõ dés), vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra tör té nõ mun -
kál ta tói kö te le zés alap ján meg szer ve zett kép zés költ sé ge i vel 
ak kor csök kent he ti – mik ro- és kis vál lal ko zá sok ese té ben
leg fel jebb 60 szá za lé ka, egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek
ese té ben leg fel jebb 33 szá za lé ka mér té ké ig – az Szht.
3.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott brut tó kö te le zett -
sé gét, ha a kö vet ke zõ fel té te lek nek együt te sen meg fe lel:

a) a kép zés az Fktv.-ben, il let ve a szak kép zés meg kez dé -
sé nek és foly ta tá sá nak fel té te le i rõl, va la mint a tér sé gi in teg -
rált szak kép zõ köz pont ta nács adó tes tü le té rõl  szóló 8/2006.
(III. 23.) OM ren de let 1–4.  §-ában fog lal tak sze rint tör té nik;

b) a kép zés az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (a továb -
biak ban: OKJ) sze rep lõ szak ké pe sí tést ad, vagy meg fe lel a 
szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–e) és g) pont jai
va la me lyi ké ben fog lal tak nak, vagy nyel vi kép zés;

c) a kép zés mi ni má lis idõ tar ta ma 20 óra;
d) a tel jes kép zé si óra szám
da) szak mai kép zés, vagy leg fel jebb 30 szá za lé ka ál ta -

lá nos kép zés, nyel vi kép zés, il le tõ leg a kép zés hez kap cso -
ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tás, vagy

db) a mun ka vál la ló mun ka kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé -
ges ön ál ló nyel vi kép zés, vagy leg fel jebb 30 szá za lé ka ál -
ta lá nos kép zés, il le tõ leg a kép zés hez kap cso ló dó fel nõtt -
kép zé si szol gál ta tás;

e) a kép zés re az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak te rü le tén
ke rül sor;

f) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 5.  §-ban meg ha tá ro zott 
adat szol gál ta tást tel je sí tet te.

4.  §

(1) Kül sõ kép zés ese tén a hoz zá já ru lás ra kö te le zett és a
kép zõ in téz mény kö zöt ti szol gál ta tá si szer zõ dés és az  annak
alap ján ki ál lí tott szám la ké pe zi az el szá mo lás alap ját.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si
szer zõ dés ben az OKJ-ben nem sze rep lõ és a nyel vi kép zés
ese tén fel kell tün tet ni a kép zés – a fel nõtt kép zést foly ta tó
in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes szabá -
lyairól  szóló 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let 3. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott – 8 szám je gyû azo no sí tó ját,
va la mint a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sta tisz ti kai szám je lét.

(3) Kül sõ kép zés ese tén a kép zõ in téz mény kö te les a
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek – e ren de let ben elõ írt do ku -
men tá lá si kö te le zett sé ge tel je sí té se ér de ké ben – át ad ni:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in téz -
mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vány,

b) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la ló já val
meg kö tött fel nõtt kép zé si szer zõ dés,

c) OKJ-ban nem sze rep lõ, va la mint nem akk re di tált
prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén – az Fktv.
16.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti – kép zé si prog ram,

d) akk re di tált kép zés es tén a prog ram-akk re di tá ci ós ta -
nú sít vány
cég sze rû en hi te le sí tett má so la tát.
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(4) Bel sõ kép zés ese tén a bel sõ ka pa ci tá sok igény be vé -
te lé nek el szá mo lá sa kép zé sen ként, bel sõ el kü lö ní tett
szám lán és bi zony la ton, tény le ges ön költ sé gen tör té nik.

(5) Ve gyes kép zés ese tén az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé -
se it meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a fel nõtt kép zé si 
szer zõ dést a kép zés re vo nat ko zó an a kép zõ in téz mény köti
meg a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la ló já val.

(6) Át hú zó dó kép zés ese tén a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
a kép zés költ sé ge it éven te, a ha tá lyos szám vi te li sza bá -
lyok nak, va la mint a kép zés tárgy évé ben ér vé nyes pénz -
ügyi elõ írásoknak meg fele lõen tel je sí tés ará nyo san szá -
mol hat ja el, amennyi ben a kép zés meg kez dé sé nek tárgy -
évé tõl kez dõ dõ en a kép zés költ sé ge it a szak kép zé si hoz zá -
já ru lá si kö te le zett ség ter hé re éven te el szá mol ta.

5.  §

(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá molt kép zés re
vo nat ko zó an a kép zés meg kez dé sé nek tárgy évét kö ve tõ év 
feb ru ár hó 15. nap já ig kö te les az 1. és 2. szá mú mel lék le tek
alap ján az el szá mo lás ra vo nat ko zó adat szol gál ta tást
(a továb biak ban: adat szol gál ta tás) be nyúj ta ni a szék he lye
sze rint ille té kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb -
biak ban: mun ka ügyi köz pont) ré szé re. Egy be je len tõ lap -
hoz több kép zés re vo nat ko zó adat lap is csa tol ha tó.

(2) Hi bá san vagy pon tat la nul ki töl tött, il le tõ leg el lent -
mon dó ada to kat tar tal ma zó adat szol gál ta tás ese tén a mun -
ka ügyi köz pont – 8 mun ka nap alatt tel je sí ten dõ – hi ány -
pót lás ra tör té nõ fel szó lí tást küld a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nek. A hi ány pót lás nem, vagy nem ha tár idõ re tör té nõ
tel je sí té se ese tén a mun ka ügyi köz pont a 7.  § sze rint jár el.

6.  §

(1) Az 5.  § alap ján be nyúj tott adat szol gál ta tás ról a mun -
ka ügyi köz pont – az 5. szá mú mel lék let sze rint – nyil ván -
tar tást ve zet.

(2) A mun ka ügyi köz pont a tárgy év rõl  szóló nyil ván tar -
tást a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us hó 20. nap já ig kö te les meg -
kül de ni a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: SZMM), va la mint a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel -
nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: NSZFI) ré szé re.

7.  §

(1) Az 5.  § sze rin ti adat szol gál ta tás meg fe le lõ tel je sí té -
sét, va la mint a be nyúj tott do ku men tu mok ban sze rep lõ
ada tok tar tal mát a mun ka ügyi köz pont el len õr zi. Az el len -
õr zés so rán fel tárt sza bály ta lan sá gok ról a mun ka ügyi köz -
pont az el len õr zést kö ve tõ 30 na pon be lül az el len õr zés sel
össze füg gõ do ku men tu mok meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja

a) a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 4.  §-a alap ján
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben az NSZFI-t,

b) a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 5.  §-a alap ján
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ese té ben az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal te rü le ti leg ille té kes igaz ga -
tó sá gát.

(2) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer vek el len õr zé si jog kö re gya kor lá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben – a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott do ku men tu mo kat 5 évig kö te les meg õriz ni.

8.  §

Az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét a 4. szá mú mel lék let
tar tal maz za. Az el szá mol ha tó költ sé gek mér té ke kép zés -
ben részt ve võn ként és kép zé si órán ként nem ha lad hat ja
meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
ré szé re – kü lön jog sza bály alap ján – meg ál la pí tott sze mé -
lyi alap bér kö te le zõ leg ki sebb havi össze gé nek (mi ni mál -
bér) 12 szá za lé kát.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett ál tal a sa ját mun ka vál la lói szá má ra 2007. ja nu ár
1-jét köve tõen szer ve zett kép zé sek el szá mo lá sa te kin te té -
ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói
ré szé re szer ve zett kép zés sel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett költ sé gei el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl és az el szá mo -
lás sza bá lya i ról  szóló 3/2004. (II. 17.) OM–FMM együt tes 
ren de let az zal, hogy ren del ke zé se it még e ren de let ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont já ban fo lya mat ban lévõ köz igaz ga tá si 
ügyek ben al kal maz ni kell.

(3) A me gyei mun ka ügyi köz pont a 3/2004. (II. 17.)
OM–FMM együt tes ren de let alap ján a 2004. évi, a
2005. évi és a 2006. évi ké rel mek rõl és el szá mo lá sok ról
ve ze tett nyil ván tar tá sát, va la mint a 2006. de cem ber 31-éig 
el nem bí rált ké rel me ket 2007. ja nu ár 15-éig kö te les át ad ni 
an nak a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, amely nek ille -
té kességi te rü le té hez az adott me gye tar to zik. A re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pont a 2006. év rõl  szóló nyil ván tar tást
2007. jú ni us 20-áig kö te les meg kül de ni az SZMM és az
NSZFI ré szé re.

(4) Az Or szá gos Fel nõtt kép zé si Ta nács 2007. ja nu ár
15-éig kö te les át ad ni a 2006. de cem ber 31-éig be nyúj tott
ké rel mek el uta sí tá sa  miatt be nyúj tott fel leb be zé se ket a
Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács szá má ra.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

BEJELENTÕLAP

a ........ évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett
képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészrõl

I. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett ada tai:

  1. Név: ........................................................................................................................................................................

  2. Cím (szék hely): ......................................................................................................................................................

  3. Cég be jegy zés szá ma: .............................................................................................................................................

  4. Adó szám: ...............................................................................................................................................................

  5. Sta tisz ti kai szám jel: ................................................................................................................................................

  6. Kap cso lat tar tó neve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

  7. A szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek mód ja*: ...............................................................................................

Szht. 4.  §-a alap ján Szht. 5.  §-a alap ján

 8. A 2004. évi XXXIV. tör vény alap ján mik ro- vagy kis vál lal ko zás*: Igen  Nem

     9. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás össze ge: .................................................................................................. Ft

    10. A tárgy évi át la gos sta tisz ti kai lét szám: ............................................................................................................. fõ

    11. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás 33/60%-ának össze ge: ............................................................................ Ft

II. A szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re a tárgy év ben meg va ló sí tott vagy meg kez dett kép zé sek re vo nat ko zó
   ada tok:

 1. Kép zé sek szá ma: ............................................................................................................................................... db,
   ebbõl
    – elõ zõ év rõl át hú zó dó kép zés: ........................................................................................................................ db
    – kö vet ke zõ évre át hú zó dó kép zés: .................................................................................................................. db

 2. Kép zés ben részt ve võk lét szá ma: ........................................................................................................................ fõ

 3. Kép zé sek el szá molt költ sé ge össze sen: ............................................................................................................... Ft

 4. A kép zés(ek)re vo nat ko zó csa tolt adat lap(ok) szá ma: ....................................................................................... db

........................, 200...... év .................. hó ......... nap

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

a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa

P. H.

* A meg fe le lõ szö veg alá hú zan dó.
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2. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

ADATLAP

a képzésre vonatkozóan

 1. A kép zés meg ne ve zé se: .............................................................................................................................................

 2. Az OKJ-ben sze rep lõ kép zés ese tén OKJ azo no sí tó szám: .........................................................................................

 3. Akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén akk re di tá ci ós lajstromszám: .....................................

 4. Az OKJ-ben nem sze rep lõ és nyel vi kép zés ese tén a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek
    rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott 8 szám je gyû
    azo no sí tó: .....................................................................................................................................................................

 5. A kép zést foly ta tó in téz mény neve: ...........................................................................................................................
    címe: ...........................................................................................................................................................................
    akk re di tá ci ós lajst rom szá ma: .....................................................................................................................................

 6. A kép zé si hely szí nek címe: ........................................................................................................................................

 7. A be tölt he tõ mun ka kör(ök) meg ne ve zé se: .................................................................................................................

 8.  FE OR-szá ma: .............................................................................................................................................................

 9. A kép zés for má ja*:  bel sõ (B)  kül sõ (K)  ve gyes (V)

10. A kép zés jel le ge:
  a) ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  b) mun ka kör be töl té sé hez, fog lal ko zás, te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí tés meg szer zé se,
  c) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer ve zett fel sõ fo kú szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  d) szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá hoz, mes ter vizs gá hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sa,
  e) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû e ket érin tõ re ha bi li tá ci ós kép zés,
  f) nyel vi kép zés.

11. A kép zés ben részt ve võ sa ját mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................................................................ fõ

12. A kép zés összes költ sé ge: ....................................................................................................................................  Ft
  ebbõl
   – a tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re el szá molt költ ség: ............................................ Ft
   – az elõ zõ év(ek)rõl át hú zó dó kép zés költ sé ge: .............................................................................................  Ft

13. A kép zés faj la gos költ sé ge: ....................................................  Ft/fõ/óra, .......................................... Ft/fõ/kép zés

14. A kép zés összes óra szá ma: ..................................................................................................................... óra (100%)

15. A kép zés tárgy év ben el szá molt óra szá ma: .......................................................................................................... óra

16. A szak mai kép zés óra szá ma: ........................................................................ óra, ará nya: ………………………%

17. A nyel vi kép zés óra szá ma: ........................................................................... óra, ará nya: ………………………%

18. Az ál ta lá nos célú kép zés óra szá ma: .............................................................. óra, ará nya: ………………………%

19. A fel nõtt kép zé si szol gál ta tás óra szá ma: ....................................................... óra, ará nya: ………………………%

20. A kép zés idõ tar ta ma: …………… év ……………………… hó tól …………… év ……………………… hóig

………………………, 200……… év …………………… hó ………… nap

……………………………………………………
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa

P. H.

* A meg fe le lõ szö veg alá hú zan dó!
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3. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá molt kép zés sel kap cso lat ban az aláb bi do ku men tu mo kat kö te les meg õriz ni:

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak cég sze rû en hi te -

le sí tett má so la ta,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés ere de ti vagy cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv. 16.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram, ha a kép zés nem sze re pel az OKJ-ban, vagy nem akk re -

di tált kép zé si prog ram alap ján va ló sul meg,
– akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott prog ram-akk re -

di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– szol gál ta tá si szer zõ dés,
– szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján kép zé sen ként ki ál lí tott szám la,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként, a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, kül sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl.

Bel sõ kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zést foly ta tó kép zõ in téz mény egy sze rû sí tett nyil ván tar tás ba vé te li do ku men tu ma,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv.16.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek szá má ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ en ve ze ten dõ do ku men tu mok,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, bel sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl tény le ges ön költ sé gen szá mol va.

Ve gyes kép zés ese tén:
– a kül sõ és a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott do ku men tu mok.

4. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá mo lás kor az aláb bi ki adá so kat ve he ti figye lembe a ren de let 8.  §-ában meg ha tá ro -
zott mér té kig:

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja,
– a kép zés hez kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tás díja,
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei.

Bel sõ kép zés ese tén:
– az ok ta tók ré szé re az adott kép zés re vo nat ko zó an fi ze tett jut ta tás és an nak – a ki fi ze tõt ter he lõ – já ru lé kai,
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei,
– a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges tár gyi esz kö zök kép zé si idõ vel ará nyos bér le ti dí já nak iga zolt költ sé ge,
– a gya kor la ti kép zés so rán fel hasz nált, a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges anya gok iga zolt költ sé gei,
– a kép zés hez kö te le zõ en biz to sí tott mun ka ru ha, vé dõ ru ha kép zé si idõ vel ará nyo san fel me rült és iga zolt költ sé gei,
– tan anyag fej lesz tés iga zolt kép zé si lét szám és óra szám ará nyos költ sé gei,
– egyéb, a kép zés meg szer ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, ér té ke lé sé vel kap cso la tos iga zolt tény le ges ön költ sé gek,

költ sé gek (te rem bér le ti dí jak, pos ta- és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek).

Ve gyes kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott ki adá sok,
– a kül sõ kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja.

Kül sõ, bel sõ, il let ve ve gyes kép zés ese tén:
– a kép zés sel össze füg gõ iga zolt uta zá si és szál lás költ sé gek, amennyi ben a kép zés le bo nyo lí tá sá ra nem a hoz zá já ru -

lás ra kö te le zett ál tal a mun ka vál la ló ja mun ka vég zé si he lye ként meg je lölt te lep he lyén tör té nik.
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5. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

A munkaügyi központ kötelezõ nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik
képzésére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott elszámolásokról
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A táb lá za tot a be nyúj tott 1. és 2. szá mú mel lék let alap ján kell ki töl te ni. A táb lá zat az össze sen sor ral zá rul.

A nyil ván tar tást ké szí tõ neve: ............................................. te le fon szá ma: ..............................

Kelt: ......................................., 200 .......... év ................................. hó ........................... nap

....................................................................
mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1134/2006. (XII. 27.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII.

tör vény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl  szóló 
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi 
XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl
 szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro za tot (a továb -
biak ban: Ha tá ro zat) a kö vet ke zõk sze rint módo sítja:

1. A Ha tá ro zat II. szá mú mel lék le té nek fel so ro lá sa az
„MK NATO Misszió Vé de lem po li ti kai Rész leg”, to váb bá
az „MK EBESZ Misszió Ka to nai Kép vi se let” szö veg -
résszel egé szül ki.

2. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
87/2006. (XII. 27.) ME

határozata

a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója
megbízásáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 12. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben, fi gye lem mel a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és 
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szóló
2001. évi XCV. tör vény 53. §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra – a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re 

Ma da rász Ká rolyt je len le gi be osz tá sa el lá tá sa mel lett,
a Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tói te en dõ i nek el lá tá -
sá val, to váb bi in téz ke dé sig 

– 2006. de cem ber 31-i ha tállyal –

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. 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 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.4157 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


