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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
69/2007. (IV. 13.) Korm.

rendelete

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö -
lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: Éhk.) 1.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá -
tó ha tó ság ként – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – má -
sod fo kon e ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott köz -
igaz ga tá si hi va talt az ott meg je lölt me gyék re is ki ter je dõ
ille té kességgel (a továb biak ban: má sod fo kú épí tés ügyi ha -
tó ság) je lö li ki.”

2.  §

(1) Az Éhk. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let 4.  § (2) be kez dés aa) és ab) pont ja 2007.
jú li us 1-jén lép ha tály ba.”

(2) Az Éhk. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) 2007. jú ni us 30. nap ján a ha tá lyát vesz ti:
a) a gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del mi és

gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról, valamint a gyám ügyi, szo ciá lis, épí -
tés ügyi és ok mány iro dai igaz ga tá si kör ze te ket érin tõ
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 262/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 24.  §-a;

b) 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 be ve ze té -
sé hez biz to sí tan dó hoz zá já ru lás ról  szóló 241/2005.
(X. 28.) Korm. ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé se.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az Éhk. 1.  §-ának (5) be kez dé sé ben a
„b) pont ja” szö veg rész, az Éhk. 2.  §-ának (3) be kez dé se és
az 1. szá mú mel lék le te a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
6/2007. (IV. 13.) PM

rendelete

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl  szóló

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

Az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do sí tott
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
124.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban és 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog -
lalt fel adat kör ben el jár va – a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé -
vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té si rend jé -
rõl  szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let (a továb biak -
ban: R.) mó do sí tá sát az aláb bi ak sze rint ren de lem el:

1.  §

Az R. 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) a Kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak -

ban: Igaz ga tó ság): a Kincs tár Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sá ra ré -
gi ón ként és Bu da pes ten szer ve zett egy sé gek. A kincs tá ri
ügy fél vo nat ko zá sá ban – a 9.  § (10) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot tak ki vé te lé vel – Igaz ga tó ság alatt az ügy fél szám -
lá ját ve ze tõ Igaz ga tó sá got kell ér te ni,

b) Kincs tá ri ügy fél: a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve -
té si szerv, elõ irány zat, el kü lö ní tett ál lam i pénz alap, tár sa -
da lom biz to sí tá si alap, vagy pénz for gal mi szám la tu laj do -
nos nak mi nõ sü lõ más szer ve zet, amely szá má ra jog sza -
bály alap ján a Kincs tár szám lát ve zet,

c) Korm. ren de let: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let.

(2) Az e ren de let ben el té rõ en nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni kus 
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fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. ren -
de let, valamint a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló
21/2006. (XI. 24.) MNB ren de let (a továb biak ban: MNB
ren de let) sza bá lyai az irány adók.”

2.  §

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

„(1) A szám la fe let t ren del ke zõk be je len té sé re, valamint 
a szám la tu laj do nos szer ve zet ve ze tõ je be je len té si, ren del -
ke zé si jo go sult sá gá nak iga zo lá sá ra a (2)–(9) be kez dés ben
fog lalt ki egé szí tõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

(2) Az R. 5.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szám lák fe let ti ren del ke zé si jo got két jo go sult
együt te sen gya ko rol ja a fi ze té si meg bí zá sok alá írá sá val és
a be je len tett bé lyeg zõ le nyo ma ta i nak hasz ná la tá val. A gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Gt.) ha tá lya alá tar to zó pénz for gal mi szám la tu -
laj do no sok szám la fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá gá ra a
Gt.-ben, illetve a tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lal tak az
irány adók. A szám la tu laj do nos azo no sí tá sa ér de ké ben a
be je len tett bé lyeg zõ le nyo ma to kon leg alább a szám la tu laj -
do nos ne vé nek vagy neve rö vi dí té sé nek kell sze re pel ni.

(4) A ren del ke zé si jo go sult ság összeg sze rû, valamint a
be je len tett sze mé lyek alá írá si sor rend jé nek meg ha tá ro zá -
sá ra és a be je len tett bé lyeg zõ le nyo ma tok ren del ke zés re jo -
go sult hoz tör té nõ hoz zá ren de lé sé re nincs le he tõ ség, ar ról
a kincs tá ri ügy fe lek bel sõ sza bály za tai ren del kez nek.
A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok ese té ben 
az elõ irány zat-mó do sí tás sal nem járó vég re haj tás so rán a
fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
la, valamint a be ru há zá si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la fe let ti ren del ke zés a fel adat fi nan szí roz ási ok má -
nyok ban meg ha tá ro zott elõ írások sze rint tör té nik.”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Amennyi ben szám la nyi tá sa kor a ren del ke zõ ket
jog sza bály sze rint be je len te ni jo go sult ve ze tõ azo no sí tá sát 
iga zo ló meg fe le lõ do ku men tu mok még nem áll nak ren del -
ke zés re, azon ban a pénz for ga lom bo nyo lí tá sa in do kolt, a
Kincs tár el nö ke va la mennyi kö rül ményt mér le gel ve jo go -
sult dön te ni az in téz mény ál tal tör té nõ be je len tés el fo ga dá -
sá ról. Az így be fo ga dott alá írás-be je len tés a be je len tés re
jo go sult ve ze tõ azo no sí tá sát iga zo ló meg fe le lõ do ku men -
tu mok ki adá sá ig, de leg fel jebb 30 nap tá ri na pig ma rad ér -
vény ben.”

3.  §

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

„7.  § (1) A Kincs tár az Igaz ga tó sá gon köz zé tett hir det -
mény ben ha tá roz za meg a mun ka na pon be lül azt a kez dõ
és záró idõ pon tot, ame lyek kö zött a fi ze té si meg bí zá so kat
be fo gad ja, ezen be lül azt az idõ pon tot, amed dig a be fo ga -
dott, illetve a be ér ke zett meg bí zá sok tel je sí té sé bõl reá há -
ru ló fel ada to kat a tárgy na pon tel je sí ti.

A fel adat fi nan szí roz ás és a Kincs tár ál tal ke zelt pá lyá -
za tos tá mo ga tá sok kö ré be nem tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû és
in téz mé nyi elõ irány za tok ból, pénz for gal mi szám la tu laj -
do no sok tól kincs tá ri ügy fél kö rön kí vül re irá nyuló
500 mil lió fo rin tot el érõ, de a 2 mil li árd fo rin tot meg nem
ha la dó át uta lás ról a ter he lés idõ pont ját meg elõ zõ 3. mun -
ka na pig, a 2 mil li árd fo rin tot meg ha la dó át uta lás ról a ter -
he lés idõ pont ját meg elõ zõ 5. mun ka na pig az 1/h. szá mú
mel lék let sze rint kö te les a szám la tu laj do nos a kincs tá rat
ér te sí te ni kü lön fel hí vás nél kül elekt ro ni kus úton.
A Kincs tár el nö ke az ál lam ház tar tás lik vi di tá sá nak meg õr -
zé se ér de ké ben egyez te tést kez de mé nyez het a ki fi ze tés
idõ pont já ról a szám la tu laj do no sá val. A Kincs tár az
egyez tetett idõ pont ban a sza bály sze rû fi ze té si meg bí zá so -
kat kö te les tel je sí te ni.

A fel adat fi nan szí roz ás és el té rõ meg álla po dás hi á nyá -
ban a Kincs tár ál tal ke zelt pá lyá za tos tá mo ga tá sok ese té -
ben a Kincs tár az elõ írásoknak meg fele lõen be nyúj tott ok -
má nyok alap ján és a szük sé ges fe de zet ren del ke zés re ál lá -
sa ese tén a fi ze té si meg bí zást a ki fi ze tés kez de mé nye zé sét
kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül tel je sí ti. A hi ány pót lá sok
idõ tar ta má val a tel je sí té si ha tár idõ meg hosszab bod hat.”

4.  §

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

„(3) A Korm. ren de let sze rin ti kö te le zett ség vál la lás be -
je len tés alá tar to zó ki adá si elõ irány zat ter hé re elekt ro ni kus 
úton tel je sí tés re ke rü lõ ki fi ze tést (át uta lást) a Kincs tár a
„Meg bí zá sok mág ne ses adat hor do zón, illetve vo na li úton
tör té nõ be nyúj tá sá ra” tár gyú meg ál la po dás ban fog lal tak
alap ján a „II. file szer ke zet” struk tú rá já ban és ki zá ró lag
vo na li úti for gal ma zás ban fo gad ja be. Ugyan csak eb ben a
for má ban, egye di elekt ro ni kus tranz ak ci ó ként kell be nyúj -
ta ni a 7.  § (1) be kez dés sze rin ti, elõ ze tes be je len té si kö te -
le zett ség alá esõ, en ge dé lye zett meg bí zá so kat, amennyi -
ben az át uta lást nem pa pír ala pon kez de mé nye zik.”

5.  §

(1) Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KTK-t az MNB ren de let ál tal rend sze re sí tett
Pf. 1 nyom tat vány szá mú, 2 pél dá nyos át uta lá si meg bí zás
köz le mény ro va tá nak utol só 7 po zí ci ó já ban kell fel tün tet ni 
a kö vet ke zõk sze rint:
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Jobb ról a he te dik po zí ci ó ban # azo no sí tó je let kell fel -
tün tet ni. A kö vet ke zõ 2×3 mezõ két KTK el he lye zé sé re
szol gál. A # je let kö ve tõ elsõ há rom po zí ci ó ba min den
eset ben a ter he len dõ, a má so dik há rom po zí ci ó ba a jó vá -
íran dó ki emelt elõ irány zat KTK-ját kell fel tün tet ni.

Ha az át uta lás több jog cí met érint vagy net tó sí tott
összeg, a KTK-kat a 15.  §-ban fog lal tak sze rint az át uta lá si 
meg bí zás ki egé szí tõ szel vé nyén kell fel tün tet ni.”

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

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

6.  §

Az R. 15.  §-ának (16) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(16) A tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár já ban a be szá mo lá si
évre vo nat ko zó, az elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány hoz
kap cso ló dó 420/427, 521/526, 522/527 és 523/528,
valamint a to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú ki adá sok hoz
és be vé te lek hez kap cso ló dó 430/435, 431/436, 432/437,
433/438, 530/535, 531/536, 532/537 és 533/538 KTK pá -
ro kat érin tõ pénz for ga lom nél kü li he lyes bí té se ket min den
eset ben a Kincs tár elõ irány zat-nyil ván tar tás sal fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé gé hez kell el jut tat ni.”

7.  §

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

„(1) A Korm. ren de let 109.  §-ának (1)–(2) és (9) be kez -
dé sé ben fog lalt, a havi elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
meg ál la pí tá sá ra és kor rek ci ó já ra vo nat ko zó, adat köz lés re
a 7/a. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má tu mú adat -
la pot kell hasz nál ni. A Kincs tár a Kincs tár el nö ke ál tal
tárgy év re ki adott, a havi ke ret nyi tás hoz kap cso ló dó adat -
szol gál ta tá sok ha tár idõ it tar tal ma zó nap tá ri rend (a továb -
biak ban: Nap tá ri rend) sze rin ti idõ pon tok ban az adat lap
2 pél dá nyá nak meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a fel ügye le ti

szer vet, a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek ré -
szé re meg nyi tan dó havi elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tek
össze gé rõl. A fel ügye le ti szerv min den eset ben 1 pél dány -
ban, a Nap tá ri rend sze rin ti idõ pon tok ban kö te les vissza -
kül de ni az adat la pot, ame lyen a meg fe le lõ ro va tok ki töl té -
sé vel tá jé koz tat ja a Kincs tárt az egyes költ ség ve té si szer -
vek kö zöt ti kor rek ci ós igé nyé rõl.”

(2) Az R. 17.  §-ának (7)–(9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Korm. ren de let 109.  §-ának (10) be kez dé sé ben
fog lalt elõ re ho zást a 8/a–8/b. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott adat la po kon 2 pél dány ban – a 8/a. adat lap ese té -
ben az elõ re ho zás in do ka it tar tal ma zó, a 8/c. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott Adat lap pal ki egé szí tett ké re lem
csa to lá sá val – kell kér nie a fel ügye le ti szerv nek a Kincs -
tár tól. Az elõ re ho zást a kö vet ke zõ havi ke ret nyi tá sok ki -
szá mí tá sa so rán idõ ará nyo san ve szi figye lembe a Kincs tár. 
Az idõ ará nyos havi üte me zés tõl el té rõ en fo lyó sí tan dó
és/vagy vissza té rí ten dõ elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret
elõ re ho zás vissza pót lá sa az adat la pon rög zí tett havi rész -
le te zés ben tör té nik. A Kincs tár az adat la pok be ér ke zé sét
kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül az adat lap egy pél dá nyá nak
meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a fel ügye le ti szer vet az elõ re -
ho zás nyil ván tar tás ba vé te lé rõl vagy az elõ re ho zás el uta sí -
tá sá ról és annak in do ka i ról.

(8) A Korm. ren de let 109.  §-ának (11) be kez dé se sze rin -
ti kor mány ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok fi -
nan szí ro zá sá nak üte me zé sét a (7) be kez dés ben fog lalt
Adat la po kon kell kér nie a fel ügye le ti szerv nek a Kincs tár -
tól. A hi vat ko zott tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás hoz
nem kap cso ló dik idõ ará nyos vagy at tól el té rõ vissza pót lá -
si kö te le zett ség. A Kincs tár az Adat la pok be ér ke zé sét kö -
ve tõ 5 mun ka na pon be lül az Adat lap 1 pél dá nyá nak meg -
kül dé sé vel tá jé koz tat ja a fel ügye le ti szer vet az üte me zés
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl.

(9) A Korm. ren de let 109/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lalt, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó elõ -
irány zat-fi nan szí ro zá si ter vet a tény le ges igény be vé tel nek
meg fele lõen a Korm. ren de let 27. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott for má ban, 2 pél dány ban kell a Kincs tár ré -
szé re be nyúj ta ni, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20. nap -
já ig. A Kincs tár az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si ter vet a terv
egy pél dá nyá nak vissza kül dé sé vel vissza iga zol ja a fe je zet
ré szé re.

Az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv kö te le zõ en be nyúj -
tan dó a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ere de ti
elõ irány za tok ra, min den év kö zi elõ irány zat-mó do sí tás hoz 
(EG03F) kap cso ló dó an – ki vé ve, ha az elõ irány zat-mó do -
sí tás ki emelt elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tás ra vo -
nat ko zik – a mó do sí tás jel le gé nek meg fe le lõ elõ jel lel el lát -
va, to váb bá a be je len tett elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv
sze rin ti ki fi ze té si ütem mó do sí tá sa ese tén.”

(3) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(11) be kez dés sel
egé szül ki:
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„(10) A Korm. ren de let 109/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben 
fog lalt ké re lem sze rin ti tá mo ga tás le ké rés mó do sí tás ke -
ret-elõ re ho zás nak mi nõ sül, me lyet rész le tes in dok lás alap -
ján a Kincs tár el nö ke en ge dé lyez het. Nem kell rész le tes
in dok lást be nyúj ta ni az Euró pai Unió tá mo ga tá sá val meg -
va ló su ló prog ra mok elõ irány za ta i nál.

(11) Az elõ irány zat-mó do sí tás nél kül túl lép he tõ tör -
vényi so rok ese té ben az üte me zést csak a meg ter ve zett
(mó do sí tott) elõ irány zat mér té ké ig kell be nyúj ta ni. A túl -
lé pés EG05 bi zony la ton en ge dé lye zett össze gét a Kincs tár
au to ma ti ku san be épí ti a nyil ván tar tott elõ irány zat-fi nan -
szí ro zá si terv be. Az üte me zés rõl a fe je zet ad tá jé koz ta tást
az EG05 bi zony la ton.”

8.  §

(1) Az R. 17/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kincs tár a terv ala ki és tar tal mi el len õr zé se után
a) a Nyug díj biz to sí tá si Alap ter vét a Kincs tár el nö ke

ál tal ki adott uta sí tás ban meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rint 
jó vá ha gyó alá írá sá val el lát va vissza iga zol ja;

b) az Egész ség biz to sí tá si Alap ter vét
ba) amennyi ben a zárt ki adá si elõ irány za tok tárgy ha vi

ter ve zett össze gei a havi idõ ará nyos elõ irány za tot nem ha -
lad ják meg, a tárgy hó na pot meg elõ zõ utol só kincs tá ri na -
pon gon dos ko dik az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tek
meg nyi tá sá ról és jó vá ha gyó alá írá sá val el lát va vissza iga -
zol ja,

bb) amennyi ben bár mely zárt ki adá si elõ irány zat tárgy -
ha vi elõ irány za ta meg ha lad ja a havi idõ ará nyos elõ irány -
za tot, és a tárgy hó nap vé gé ig a ter ve zett hal mo zott elõ -
irány zat az éves elõ irány zat idõ ará nyos mér té két, a fi nan -
szí ro zá si ter vet a pénz ügyi fo lya ma to kat be mu ta tó és ér té -
ke lõ le vél kí sé re té ben a PM-nek jó vá ha gyás ra meg kül di.”

(2) Az R. 17/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az idõ ará nyos elõ irány zat szá mí tá sá nál az érin tett
jog cím cso port együt tes össze gét kell figye lembe ven ni. A
gyó gyí tó meg elõ zõ el lá tá sok ki adá si jog cím cso port nál a
túl lé pés mér té ké nek ki szá mí tá sá nál a cél tar ta lék jog cím
elõ irány za tát és az elõ le get, a gyógy szer tá mo ga tás jog cím -
cso port nál a gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék elõ -
irány za tot és az elõ le get nem kell figye lembe ven ni.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 17/D.  §-sal egé szül ki:

„17/D.  § A lik vi di tás me ne dzse lés ha té kony sá gá nak nö -
ve lé se ér de ké ben az APEH min den hét fõn dé lig az adott
hét re vo nat ko zó napi bon tá sú prog nó zist ké szít a Kincs tár
ál tal igé nyelt jog cím sze rin ti rész le te zés ben a ki uta lá sok -
ról – be le ért ve az adó-vissza té rí té se ket is –, me lyet meg -
küld a Kincs tár el nö ké nek. A VPOP a hó ele jén de ká don -
kén ti prog nó zist ké szít, me lyet meg küld a Kincs tár ré -
szére.”

10.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, 1/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te, 1/g. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 3. szá mú mel lék le te, 2. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 5. szá mú mel lék le te, 3. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 6. szá mú mel lék le te, 5/d. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 7. szá mú mel lék le te, 7/b. szá mú mel lék -
le te he lyé be e ren de let 8. szá mú mel lék le te, 7/c. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 9. szá mú mel lék le te, 7/d. szá -
mú mel lék le te he lyé be e ren de let 10. szá mú mel lék le te,
7/e. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 11. szá mú mel lék -
le te, 7/h. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 12. szá mú
mel lék le te, 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
13. szá mú mel lék le te, 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 14. szá mú mel lék le te, 12/a. szá mú mel lék le te he lyé be 
e ren de let 15. szá mú mel lék le te, 12/b. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 15/a. szá mú mel lék le te, 12/c. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 16. szá mú mel lék le te,
12/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 17. szá mú mel -
lék le te, 12/e. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 18. szá -
mú mel lék le te, 12/f. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
19. szá mú mel lék le te, 12/g. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 20. 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
1/h. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 17/A.  §-ának (4) be kez dé se és 9. szá -
mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,

pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár
Köz pon ti Le bo nyo lí tá si Fõ osz tály          .............................................................................................
                                (Fel ügye le ti szerv.)

In téz mény- és szám la-törzs ada tok be je len té se*

A be je len tés oka: szám la nyi tás, -meg szün te tés, adat mó do sí tás (a kí vánt szö veg aláhúzandó!)

Azo no sí tó szá ma (törzs szám) Szak ága zat Szek tor Fe je zet Te rü let
Ér vény be -

lé pés
kel te**

A szer ve zet meg ne ve zé se:

Adó szá ma:

Egy sé ges sta tisz ti kai szám je le:

A szer ve zet szék he lye és címe:

A szer ve zet ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó ja
(ÁHT-I):

Nem ön ál ló in téz mény ese tén az irá nyí tó szerv
ÁHT-I-je:

Szám la szá ma:

Szám la meg ne ve zé se:

Fe je ze ti szám la költ ség vi se lõ ÁHT-T azo no sí tó ja:

Fe je ze ti szám la költ ség vi se lõ szám lá já nak szá ma:

Szám la ve ze tõ ÁPI neve:

Kár tya fe de ze ti szám la: In téz mé nyi kár tya fe de ze ti szám la:

VIP kár tya fe de ze ti szám la:

Pót ló la gos ere de ti ki vo nat jo go sult ja (név, cím) a 
................................. sz. jog sza bály hely sze rint***

Vál to zás ese tén

A vál to zást érin tõ adat meg ne ve zé se Régi adat Új on nan be je len tett adat

Szám la meg szün te tés ese tén Jog utód szám la szá ma:

Jog utód költ ség vi se lõ szám lá já nak szá ma:

Jog utód nél kü li szám la meg szün te tés ese tén a költ -
ség vi se lõ szám la szá ma:

Jog utód meg ne ve zé se:

  * Szám la nyi tás és -meg szün te tés ese tén min den egyes szám lá ról; az in téz mény ada ta i nak vál to zá sa kor csak az elõ ir. felh. ke retsz ámlá ról kell törzsadat -
bejelentõ la pot ki ál lí ta ni!

 ** Vissza me nõ le ges dá tum mal nem le het sé ges!
*** Csak a szük sé ges ese tek ben töl ten dõ ki!
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Meg jegy zés:

Szám la meg szün te tés csak egyen leg és díj tar to zás nél kü li szám la ese tén le het sé ges.

Az át ve ze tés sel kap cso la tos te en dõk:

Ha az in téz mény szám lá it a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Ál lam pénz tá ri Iro da ve ze ti, van-e fiók -
bérlete:   igen – nem*

      szá ma:    ................................................

A Pénz ügy mi nisz té rium en ge dé lyé nek szá ma** ................................................................

PM alá írá sa:               ................................................................................

Az in téz mény meg szûnt, a kincs tá ri nyil ván tar tás ból tör lé sét kér jük***

Eset le ges egyéb köz len dõk:

Dá tum:

................................................................. .................................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár Fel ügye le ti szerv

Törzs köny vi nyil ván tar tó cég sze rû alá írá sa

.................................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

En ge dé lye zõ szer ve ze te

Ik ta tó szám:

Ügy in té zõ:

Dá tum:

.................................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

Köz pon ti Le bo nyo lí tá si Fõ osz tály

  * A kí vánt szö veg alá hú zan dó!
 ** Szük sé ges ese tek ben ki töl ten dõ!
*** Tör lés ké ré se ese tén alá hú zan dó!
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2. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[1/b. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár

Pénzforgalmi számlatulajdonosok – közalapítványok kivételével – törzsadatainak bejelentése*

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

Sor-
szám

Meg ne ve zés Ada tok

1. A szer ve zet meg ne ve zé se:

2. A szer ve zet rö vid neve:

3. A szer ve zet szék he lye és címe:

4. Nyil ván tar tá si szám a be jegy zés rõl:

5. Adó szá ma:

6. Egy sé ges sta tisz ti kai szám je le:

7. TEÁOR szám:

8. Te rü let (me gye):

9. A szer ve zet ala pí tó(ja)i a tu laj do ni há nyad meg je lö lé sé vel:

10. Hi tel in té zet nél ve ze tett szám lái (szám la szám és hi tel in té zet)

 la kás épí té si:

 de vi za:

11. Kincs tá ri szám la szá ma:

12. Ér vény be lé pés kel te**:

13. Szám la meg ne ve zé se:

14. Költ ség vi se lõ szám la szá ma***:

15. Szám la ve ze tõ Ál lam pénz tá ri Iro da neve:

16. Kár tya fe de ze ti szám la: In téz mé nyi kár tya fe de ze ti szám la:

VIP kár tya fe de ze ti szám la:

Az 1–10. so ro kat, valamint a 12. és a 14. sort a szám la tu laj do nos nak kell ki töl te nie.

Változás esetén

A vál to zást érin tõ adat meg ne ve zé se Új on nan be je len tett adat

Szám la meg szün te tés ese tén jog utód szám la szá ma:

Jog utód nél kü li szám la meg szün te tés ese tén a költ ség vi se lõ szám la szá ma:

Jog utód meg ne ve zé se:

  * Szám la nyi tás és -meg szün te tés ese tén min den egyes szám lá ról.
 ** Vissza me nõ le ges dá tum mal nem le het sé ges!
*** Ha el tér a 11. sor ban ne ve sí tett szám la szá má tól.
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Meg jegy zés:

Szám la meg szün te tés csak egyen leg és díj tar to zás nél kü li szám la ese tén le het sé ges.
Az át ve ze tés sel kap cso la tos te en dõk:

Ha a szer ve zet szám lá it a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Ál lam pénz tá ri Iro da ve ze ti:

Van-e fi ók bér le te:   igen – nem*

           szá ma: ................................................

A szer ve zet megszûnt, a kincs tá ri nyil ván tar tás ból tör lé sét kér jük**

Eset le ges egyéb köz len dõk:

Dá tum:

................................................................. .................................................................
szám la tu laj do nos Ma gyar Ál lam kincs tár
cég sze rû alá írá sa Szám la ve ze tõ Ál lam pénz tá ri Iro dá ja

.................................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

En ge dé lye zõ szer ve ze te

Ik ta tó szám:

Ügy in té zõ:

Dá tum:

.................................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

Köz pon ti Le bo nyo lí tá si Fõ osz tály

 * A kí vánt szö veg alá hú zan dó!
** Tör lés ké ré se ese tén alá hú zan dó!
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3. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

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

 Magyar Államkincstár                                                                      
DEVIZA-ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

A MEGBÍZÁS SORSZÁMA 

                

A MEGBÍZÓ SZÁMLASZÁMA 

    -         -         -         

A MEGBÍZÓ NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT SZÁMLASZÁMA 

                 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK NEVE ÉS CÍME 
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KEDVEZMÉNYEZETT BANKJÁNAK SWIFT-BIC KÓDJA 

           

A KEDVEZMÉNYEZETTEL KÖZLEND
                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

A KÖLTSÉGVISEL  SZÁMLA SZÁMA 

        -         -         

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

    -   -   

AZ ÜGYINTÉZ  NEVE, TELEFONSZÁMA 

A MEGBÍZÁS ÖSSZEGE a megbízás devizanemében 
számmal

                   
                ,

bet vel

A MEGBÍZÁS DEVIZANEME

A MEGBÍZÁS JOGCÍMKÓDJA

A KÖLTSÉGVISELÉS MÓDJA

BEN: kedvezményezett, SHA: osztott, OUR: megbízó 

A KEDVEZMÉNYEZETT ORSZÁGKÓDJA

AZ UTALÁS DEVIZANEME

VALUTANAP     -   -   

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

A SZÁMLA DEVIZANEME

IGAZOLÁST KÉR: IGEN=1, NEM=0

IGAZOLÁS KÉRÉSE ESETÉN FAX SZÁM: 

          

Embedded EPS
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4. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[1/h. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár

Át uta lást elõ ze te sen be je len tõ lap

Bi zony lat sor szá ma: ����
Szám la tu laj do nos neve: ....................................................................................................................................................

Szám la szá ma: �������� �������� ��������
Át uta lan dó összeg: ������������ Ft

Ese dé kes ség idõ pont ja: ���� �� ��
Tör vé nyi sor azo no sí tó szá ma: ������ neve: ..............................................................................................

Uta lás jog cí me: ��� KTK .......................................................................................................................................

Kö te le zett ség vál la lás hi vat ko zá si szá ma: ���� /20 ��. év

Jo go sult neve: ....................................................................................................................................................................

Szám la szá ma: �������� �������� ��������
Az át uta lá si meg bí zás be nyúj tá sá nak mód ja*: pa pí ron  elekt ro ni kus úton: flop pys kül sõ azo no sí tó szá ma:

Egyez te tés re jo go sult neve: ................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: ...........................................................    E-ma il címe: ...................................................................

Dá tum: ............................................. ���� év ......................................... hó �� nap.

..........................................................................
Kincs tár nál ren del ke zés re jo go sult neve

A Kincs tár töl ti ki:

Át uta lás át üte me zé sé nek idõ pont ja: ���� év ......................................... hó �� nap.

Át üte me zést en ge dé lyez te: .................................................................................................................................................

* A kí vánt for ma alá hú zan dó.
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Kitöltési útmutató
az „Átutalást elõ ze tesen bejelentõ lap” elnevezésû ûrlaphoz*

Az ûr lap hasz ná la tá ra a 7.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ át uta lá sok elõ ze tes be je len té sé hez van szük ség. Az adat szol -
gál ta tást kü lön fel hí vás nél kül, elekt ro ni kus úton a na gyossze gu@al lam kincs tar.gov.hu e-ma il cím re kell tel je sí te ni.

Ûr lap ada tai:

1. Bi zony lat sor szá ma: a Kincs tár hoz be nyúj tott át uta lást elõ ze tesen be je len tõ la pok szám la tu laj do nos ál ta li éven be -
lü li fo lya ma tos sor szá mo zá sá ra szol gál.

2. Szám la tu laj do nos neve: az át uta lást be je len tõ fe je zet, in téz mény ne vé nek fel tün te té sé re szol gál.

3. Szám la szám: az át uta lást be je len tõ in téz mé nyi, fe je ze ti ke ze lé sû szám la szá ma (1–24 po zí ció).

4. Át uta lan dó összeg: az át uta lás össze ge egész szá mok ban fo rint ban ki fe jez ve.

5. Ese dé kes ség idõ pont ja: a ter he lés ter ve zett idõ pont ja.

6. Tör vé nyi sor azo no sí tó ja, neve: az ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó szám al kal ma zá sá ról  szóló 3/1997. (II. 7.) PM
ren de let alap ján a pénz ügy mi nisz ter ál tal adott azo no sí tó szám (csak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re tör té nõ át uta -
lás nál kell ki töl te ni) és a tör vényi sor ne vé nek fel tün te té sé re szol gál.

7. Uta lás jog cí me/KTK: a ha tá lyos kincs tá ri tranz ak ci ós kó dok jegy zé ké ben sze rep lõ, a szám la tí pus nál al kal maz ha tó
pénz ügyi mû ve le tek azo no sí tá sá ra szol gá ló kincs tá ri tranz ak ci ós kód.

8. Kö te le zett ség vál la lás hi vat ko zá si szá ma: a kincs tá ri kör be tar to zó költ ség ve té si szerv ál tal – az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló Korm. ren de let ben elõ írt – be je len tett kö te le zett ség vál la lás, Kincs tár ré szé rõl vissza iga zolt hi vat -
ko zá si szá mát kell fel tün tet ni.

A kö te le zett ség vál la lás be je len tés alól men te sí tett tör vényi so rok, elõ irány za tok ese té ben üre sen kell hagy ni.

9. Jo go sult neve: az át uta lás jo go sult já nak meg ne ve zé sé re szol gál.

10. Szám la szám: a jo go sult szám la szá ma.

11. Az át uta lá si meg bí zás be nyúj tá sá nak mód ja: alá hú zás sal kell je löl ni, hogy az át uta lá si meg bí zás pa pír ala pon
vagy elekt ro ni kus úton ke rül be nyúj tás ra. Ez utób bi eset ben fel kell tün tet ni a 3 je gyû „flop pys kül sõ azo no sí tó
 számát” is.

12. Az egyez te tés re jo go sult neve, te le fon szá ma, e-ma il címe: az át uta lás át üte me zé sé re jo go sult ne vé nek, te le fon -
szá má nak, e-ma il cí mé nek fel tün te té sé re szol gál.

13. Dá tum: az át uta lást elõ ze tesen be je len tõ lap be nyúj tá sá nak idõ pont ja. (Az 500 mil lió fo rin tot el érõ, de a 2 mil li árd 
fo rin tot meg nem ha la dó át uta lás ese tén a ter ve zett ter he lést meg elõ zõ 3. mun ka nap. A 2 mil li árd fo rin tot meg ha la dó át -
uta lás ese tén a ter ve zett ter he lést meg elõ zõ 5. mun ka nap.)

14. Be je len tõ: az át uta lást kérõ Kincs tár nál ren del ke zés re jo go sult ne vé nek fel tün te té sé re szol gál.

Nem mi nõ sül ál lam ház tar tá son kí vül re irá nyuló át uta lás nak a pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lá ra uta lás. Itt a 7.  §
(1) be kez dés ben fog lal ta kat a pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lá ról tör té nõ át uta lás ese tén kell al kal maz ni.

Az át uta lás át üte me zé sé nek idõ pont ját a Kincs tár töl ti ki az át uta lás át üte me zé sé re jo go sult ve ze tõ vel tör tént egyez te -
tést köve tõen. Az át üte me zést a Kincs tár elekt ro ni kus úton vissza iga zol ja. Egyez te tést nem igény lõ ese tek ben vissza iga -
zo lás ra nem ke rül sor, az át uta lás – az egyéb ként szük sé ges fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – az át uta lá si meg bí zás alap ján
tel je sí tés re kerül.

Az át uta lás bár mi ne mû meg hi ú su lá sa ese tén a be je len tést meg kell is mé tel ni.
A 7.  § (1) be kez dés ben ne ve sí tett összeg ha tár fe let ti át uta lás elõ ze tes be je len té sé nek el ma ra dá sa ese tén az át uta lást a

Kincs tár nem tel je sí ti.

* Meg jegy zés:  Az ûr lap a kincs tár hon lap já ról az „ugy fel kapcs/nyom tat va nyo kur la pok” ol dal ról le tölt he tõ.
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5. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

A kincstári tranzakciós kódok közlése alól mentességet élvezõ számlák köre

– A nem zet gaz da sá gi szám lák (ki vé ve a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá nak fo lyó sí tá sá ra szolgáló számlák)
– Jog sza bá lyi fel ha tal ma zás alap ján meg ha tá ro zott cél ra, arra jo go sult szer ve ze tek ré szé re nyi tott bi zal mas szám lák
– Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság tech ni kai szám lái (vissza ér ke zett el lá tá sok szám lái ki vé te lé vel)
– Fel adat fi nan szí roz ás le bo nyo lí tá si szám lák
– A kincs tá ri pénz for gal mi szám la tu laj do no sok szám lái
– A kincs tá ri ügy fe lek le té ti szám lái
– EU for rás ból fi nan szí ro zott prog ra mok pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám la
– EMGA Ga ran cia rész leg pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lák
– EMGA pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám la
– NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram le bo nyo lí tá si szám la
– Cu kor il le ték pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám la
– EMVA pénz for gal mi meg elõ le ge zé si szám lák
– MVH nem ze ti ag rár kár-eny hí té si le bo nyo lí tá si szám lák

6. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ál ta lá no san hasz nált kó dok

100 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa
105 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa vissza té rü lé se
111 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok
116 Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se
112 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok
117 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se
113 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok
118 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok vissza té rü lé se
121 Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi és táp pénz hoz zá já ru lás
126 Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, egész ség ügyi és táp pénz hoz zá já ru lás visszatérülése
122 Mun ka adói já ru lék
127 Mun ka adói já ru lék vissza té rü lé se
131 Do lo gi ki adá sok
136 Do lo gi ki adá sok vissza té rü lé se
132 Egyéb fo lyó ki adá sok (ka mat ki adá sok nél kül)
137 Egyéb fo lyó ki adá sok (ka mat ki adá sok nél kül) vissza té rü lé se
140 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai
147 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai vissza té rü lé se
152 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kívülre
157 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re vissza té rü lé se
153 Tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok és egyéb tár sa da lom biz to sí tá si ellátások
158 Tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok és egyéb tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok visszatérülése
160 Ka mat ki adás
167 Ka mat ki adás vissza té rü lé se
170 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás tár sa da lom biz to sí tá si ala pok nak és kezelõinek
175 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás tár sa da lom biz to sí tá si ala pok nak és ke ze lõ i nek visszatérülése
171 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás el kü lö ní tett ál lam i alapoknak
176 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás el kü lö ní tett ál lam i ala pok nak visszatérülése
172 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak, Uni ós

lebonyolítási számlára
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177 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak, Uni ós le -
bonyolítási számlára visszatérülése

173 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás he lyi ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak, he lyi és or szá gos
 kisebbségi önkormányzatnak

178 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás he lyi ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak, he lyi és or szá gos
 kisebbségi ön kor mány zat nak visszatérülése

174 Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó ki fi ze tés ál lam ház tar tá son belülre
179 Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó ki fi ze tés ál lam ház tar tá son be lül re visszatérülése
200 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átadása
205 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa vissza té rü lé se
210 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok
217 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok vissza té rü lé se
220 Fel újí tás
227 Fel újí tás vissza té rü lé se
232 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kívülre
237 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re vissza té rü lé se
233 In téz mé nyi egyéb fel hal mo zá si ki adás
238 In téz mé nyi egyéb fel hal mo zá si ki adás vissza té rü lé se
240 Köz pon ti be ru há zás
247 Köz pon ti be ru há zás vissza té rü lé se
250 La kás tá mo ga tás
257 La kás tá mo ga tás vissza té rü lé se
260 La kás épí tés
267 La kás épí tés vissza té rü lé se
270 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok
277 Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé se
280 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás tár sa da lom biz to sí tá si ala pok nak és kezelõinek
285 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás tár sa da lom biz to sí tá si ala pok nak és ke ze lõ i nek visszatérülése
281 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás el kü lö ní tett ál lam i alapoknak
286 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás el kü lö ní tett ál lam i ala pok nak visszatérülése
282 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak, Uni ós

lebonyolítási számlára
287 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak, Uni ós le -

bo nyo lí tá si számlára visszatérülése
283 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás he lyi ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak, he lyi és or szá gos

ki sebb sé gi önkormányzatnak
288 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás he lyi ön kor mány zat nak, több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak, he lyi és or szá gos

ki sebb sé gi ön kor mány zat nak visszatérülése
290 Köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se
297 Köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se vissza té rü lé se
291 Hi tel tör lesz tés
298 Hi tel tör lesz tés vissza té rü lé se
410 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok
417 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok vissza té rü lé se
411 Bér fi ze tés hez kap cso ló dó át fu tó ki adá sok
418 Bér fi ze tés hez kap cso ló dó át fu tó ki adá sok vissza té rü lé se
420 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek ren de zé se
427 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek ren de zé sé nek helyesbítése
421 Elõ zõ évi ma rad vány fel füg gesz tett ki fi ze té sé hez kap cso ló dó be fi ze tés (csak kü lön ren del ke zés alap ján használ -

ható)
428 Elõ zõ évi ma rad vány fel füg gesz tett ki fi ze té sé hez kap cso ló dó be fi ze tés vissza té rü lé se (csak kü lön ren del ke zés

alapján használható)
422 Elõ zõ évi ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó át fu tó be vé te lek rendezése
429 Elõ zõ évi ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó át fu tó be vé te lek ren de zé sé nek helyesbítése
430 Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si kiadás
435 Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si ki adás visszatérülése
431 Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si kiadás
436 Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás visszatérülése
432 Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si kiadás
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437 Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si ki adás visszatérülése
433 Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si kiadás
438 Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás visszatérülés
440 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír vá sár lás
445 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír be vál tás
480 Ke ret át ve ze tés de vi za szám lá ra
485 Ke ret-vissza ve ze tés de vi za szám lá ról
002 Költ ség ve té si tá mo ga tás csök ken tés
004 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át adás
006 Szám la tu laj do nos Kincs tár ban ve ze tett szám lái kö zöt ti ke ret át adás
300 Adók és adó jel le gû be vé te lek
307 Adók és adó jel le gû be vé te lek vissza uta lá sa
310 Mû kö dé si be vé tel
317 Mû kö dé si be vé tel vissza uta lá sa
320 Ka mat be vé tel
327 Ka mat be vé tel vissza uta lá sa
330 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és kezelõitõl
335 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és ke ze lõ i tõl visszautalása
331 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek el kü lö ní tett ál lam i alapoktól
336 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek el kü lö ní tett ál lam i ala pok tól visszautalása
332 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból, Uni ós

lebonyolítási számláról
337 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból, Uni ós le bo -

nyo lí tá si számláról visszautalása
333 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel he lyi ön kor mány zat tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól, he lyi és or szá gos ki -

sebb sé gi önkormányzattól
338 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel he lyi ön kor mány zat tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól, he lyi és or szá gos ki -

sebb sé gi ön kor mány zat tól visszautalása
334 Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó meg té rü lé sek ál lam ház tar tá son belülrõl
339 Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó meg té rü lé sek ál lam ház tar tá son be lül rõl visszautalása
340 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
345 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza uta lá sa, to vább uta lá sa
350 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel kül föld rõl
355 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel kül föld rõl vissza uta lá sa
351 Költ ség ve té si ki egé szí té sek, vissza té rü lé sek
356 Költ ség ve té si ki egé szí té sek, vissza té rü lé sek vissza uta lá sa
353 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kívülrõl
358 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl visszautalása
354 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Euró pai Uniótól
359 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Euró pai Uni ó tól vissza uta lá sa
360 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és kezelõitõl
365 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek tár sa da lom biz to sí tá si ala pok tól és ke ze lõ i tõl visszautalása
361 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek el kü lö ní tett ál lam i alapoktól
366 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek el kü lö ní tett ál lam i ala pok tól visszautalása
362 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból, Uni ós

lebonyolítási számláról
367 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból, Uni ós le -

bo nyo lí tá si számláról visszautalása
363 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel he lyi ön kor mány zat tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól, he lyi és or szá gos ki -

sebb sé gi önkormányzattól
368 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel he lyi ön kor mány zat tól, több cé lú kis tér sé gi tár su lás tól, he lyi és or szá gos ki -

sebb sé gi ön kor mány zat tól visszautalása
370 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
375 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza uta lá sa, to vább uta lá sa
380 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel kül föld rõl
385 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel kül föld rõl vissza uta lá sa
381 Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel
386 Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel vissza uta lá sa
383 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kívülrõl
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388 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl visszautalása
384 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Euró pai Uniótól
389 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Euró pai Uni ó tól vissza uta lá sa
390 Ma rad vány be vé tel (csak a Kincs tár hasz nál ja)
397 Ma rad vány be vé tel kor rek ció (csak a Kincs tár hasz nál ja)
540 Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se
547 Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se vissza uta lá sa
541 Hi tel fel vé tel
548 Hi tel fel vé tel vissza té rü lé se
000 Nem azo no sít ha tó be vé tel
007 Nem azo no sít ha tó be vé tel vissza uta lá sa
510 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
517 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza uta lá sa
511 Ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó át fu tó bevételek
518 Ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó át fu tó be vé te lek vissza uta lá sa, továbbutalása
521 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok ren de zé se
526 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok ren de zé sé nek he lyes bí té se
522 Elõ zõ évi há zi pénz tá ri záró pénz kész let tárgy évi fel hasz ná lá sa
527 Elõ zõ évi há zi pénz tá ri záró pénz kész let tárgy évi fel hasz ná lá sá nak he lyes bí té se
523 Elõ zõ évi de vi za záró ál lo mány tárgy évi fel hasz ná lá sa
528 Elõ zõ évi de vi za záró ál lo mány tárgy évi fel hasz ná lá sá nak he lyes bí té se
530 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház tar tá son belülrõl
535 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház tar tá son be lül rõl visszautalása
531 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam ház tar tá son belülrõl
536 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam ház tar tá son be lül rõl visszautalása
532 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház tar tá son kívülrõl
537 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl visszautalása
533 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam ház tar tá son kívülrõl
538 To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl visszautalása
001 Költ ség ve té si tá mo ga tás nö ve lés
003 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át vé tel
005 Szám la tu laj do nos Kincs tár ban ve ze tett szám lái kö zöt ti ke ret átvétel

A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

600 Ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó be vé tel utá ni befizetés
607 Ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó be vé tel utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa
620 Be vé te lek meg ha tá ro zott köre utá ni be fi ze tés
627 Be vé te lek meg ha tá ro zott köre utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa
630 Be fek te tett esz kö zök kel kap cso la tos be fi ze té si kö te le zett ség
637 Be fek te tett esz kö zök kel kap cso la tos be fi ze té si kö te le zett ség visszautalása
640 Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye utá ni be fi ze tés
647 Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye utá ni be fi ze tés vissza uta lá sa
650 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség
657 Egyéb be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa

A fejezeti maradványelszámolási számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

660 Fel ügye le ti szerv ja vá ra tel je sí tett egyéb be fi ze té si kö te le zett ség
667 Fel ügye le ti szerv ja vá ra tel je sí tett egyéb be fi ze té si kö te le zett ség visszautalása
670 Nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se
677 Nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se visszautalása
680 Egyéb köz pon ti tá mo ga tás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se
687 Egyéb köz pon ti tá mo ga tás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se vissza uta lá sa
690 Pénz ma rad ványt ter he lõ egyéb be fi ze té si kö te le zett ség
697 Pénz ma rad ványt ter he lõ egyéb be fi ze té si kö te le zett ség vissza uta lá sa
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340 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
345 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza uta lá sa, to vább uta lá sa
370 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
375 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza uta lá sa, to vább uta lá sa

Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

Valamennyi alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

000 Nem azo no sít ha tó be vé tel
007 Nem azo no sít ha tó be vé tel vissza té rí té se

Munkaerõpiaci Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Mun ka adói já ru lék
826 Mun ka adói já ru lék vissza té rí té se
802 Mun ka vál la lói já ru lék
827 Mun ka vál la lói já ru lék vissza té rí té se
803 Te rü le ti egyéb be vé tel
828 Te rü le ti egyéb be vé tel vissza té rí té se
804 Köz pon ti egyéb be vé tel
829 Köz pon ti egyéb be vé tel vissza té rí té se
805 Vál lal ko zói já ru lék
830 Vál lal ko zói já ru lék vissza té rí té se
808 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás
833 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás vissza té rí té se
809 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás törlesztése
834 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té sé nek visszatérítése
810 Szak kép zé si hoz zá já ru lás
835 Szak kép zé si hoz zá já ru lás vissza té rí té se
811 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel
836 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel vissza té rí té se
812 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se
837 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz tés vissza té rí té se
813 Hi tel fel vé tel
838 Hi tel fel vé tel vissza té rí té se
814 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sá nak meg té rí té se
839 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sa meg té rí té sé nek vissza té rí té se
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
823 Kép zé si Alap rész be fi ze tõ re be nem azo no sí tott bevétele
848 Kép zé si Alap rész be fi ze tõ re be nem azo no sí tott be vé te lé nek vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok
726 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok vissza té rí té se
702 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek
727 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek vissza té rí té se
703 Passzív el lá tá sok
728 Passzív el lá tá sok vissza té rí té se
704 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás
729 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás vissza té rí té se
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705 Bér ga ran cia ki fi ze té sek
730 Bér ga ran cia ki fi ze té sek vissza té rí té se
706 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás
731 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás vissza té rí té se
707 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
732 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
708 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Intézetnek
733 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek visszatérítése
709 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szolgálatnak
734 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak visszatérítése
710 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás
735 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás vissza té rí té se
711 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak köz pon to sí tott keretre
736 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak köz pon to sí tott keretre visszatérítése
712 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak fej lesz té si programra
737 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak fej lesz té si prog ram ra visszatérítése
713 Hi tel vissza fi ze té se
738 Hi tel vissza fi ze tés vissza té rí té se
714 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak támogatása
739 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sa tá mo ga tá sá nak visszatérítése
715 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás OMMF-nek
740 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás OMMF-nek vissza té rí té se
716 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés
741 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés vissza té rí té se
717 Vál lal ko zói já ra dék
742 Vál lal ko zói já ra dék vissza té rí té se
718 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sa
743 HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sá nak vissza té rí té se
719 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí té se
744 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí tés vissza té rí té se
720 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye
745 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nyé nek vissza té rí té se
721 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adá sa Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak
746 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adá sa Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak visszatérítése
722 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás
747 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás vissza té rí té se
723 Non pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa
748 Non pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
758 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Fog lal koz tat ha tó ság
783 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Fog lal koz tat ha tó ság visszatérítése
759 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Al kal maz ko dó ké pes ség
784 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás EU társ fi nan szí ro zás ra: Al kal maz ko dó ké pes ség visszatérítése
760 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok
785 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
786 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se
762 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek
787 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
763 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szolgálatnak
788 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak visszatérítése
764 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak fej lesz té si programra
789 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak fej lesz té si prog ram ra visszatérítése
765 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás OMMF-nek
790 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás OMMF-nek vissza té rí té se
766 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Intézetnek
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791 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek visszatérítése
770 Év végi egyen leg át ve ze té se
795 Év végi egyen leg át ve ze tés vissza té rí té se
003 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át vé tel
004 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át adás

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té se
826 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té se i nek vissza té rí té se
802 Költ ség ve té si tá mo ga tás
827 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se
803 Egyéb be vé tel
828 Egyéb be vé tel vissza té rí té se
804 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se
829 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé sé nek vissza té rí té se
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõkészítése
726 Kis és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té se elõ ké szí té sé nek visszatérítése
702 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tás
727 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tá sá nak visszatérítése
703 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló já nak bõvítése
728 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló ja bõ ví té sé nek vissza té rí té se
704 Hul la dék tá ro lók és az RHK Kht. üze mel te té si ki adá sai
729 Hul la dék tá ro lók és az RHK Kht. üze mel te té si ki adá sa i nak vissza té rí té se
705 Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok támogatása
730 Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok tá mo ga tá sá nak visszatérítése
706 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
731 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
708 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se
733 Pak si Atom erõ mû le sze re lé se elõ ké szí té sé nek vissza té rí té se
709 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai
734 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sa i nak vissza té rí té se
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se

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

801 Szer zõ dés alap ján rend sze res be fi ze tés
826 Szer zõ dés alap ján rend sze res be fi ze tés vissza té rí té se
802 Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok
827 Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok vissza té rí té se
803 Költ ség ve té si tá mo ga tás
828 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se
804 Nem zet kö zi se gé lyek
829 Nem zet kö zi se gé lyek vissza té rí té se
805 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzattól
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830 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tól visszatérítése
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás
726 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás vissza té rí té se
702 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
727 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
703 Egyéb mû kö dé si ki adás
728 Egyéb mû kö dé si ki adás vissza té rí té se
704 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si kiadás
729 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si ki adás vissza té rí té se
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 In no vá ci ós já ru lék
826 In no vá ci ós já ru lék vissza té rí té se
802 Költ ség ve té si tá mo ga tás
827 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se
803 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei
828 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei vissza té rí té se
805 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzattól
830 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tól visszatérítése
806 Ka mat és egyéb be vé tel
831 Ka mat és egyéb be vé tel vissza té rí té se
807 Egyéb be vé tel
832 Egyéb be vé tel vissza té rí té se
808 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzattól
833 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tól vissza -

térítése
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
702 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa
727 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
703 Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció támogatása
728 Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sá nak visszatérítése
704 Ku ta tás-fej lesz tést és in no vá ci ót tá mo ga tó EU társ fi nan szí ro zá sú prog ra mok hazai támogatása
729 Ku ta tás-fej lesz tést és in no vá ci ót tá mo ga tó EU társ fi nan szí ro zá sú prog ra mok ha zai tá mo ga tá sá nak visszatérítése
708 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
733 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
709 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek
734 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
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711 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa
736 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
712 Tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká já nak támogatása
737 Tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká ja tá mo ga tá sá nak visszatérítése
713 Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sa
738 Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
714 Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let mun ká já nak támogatása
739 Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let mun ká ja tá mo ga tá sá nak visszatérítése
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se

Szülõföld Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok
826 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok vissza té rí té se
802 Ado mány-ki egé szí tés
827 Ado mány-ki egé szí tés vissza té rí té se
803 Egyéb be vé te lek
828 Egyéb be vé te lek vissza té rí té se
805 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzattól
830 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tól visszatérítése
806 Szja 1%-a
831 Szja 1%-ának vissza té rí té se
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
702 Egyéb tá mo ga tá sok
727 Egyéb tá mo ga tá sok vissza té rí té se
703 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
728 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
704 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek
729 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se

Nemzeti Kulturális Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Kul tu rá lis já ru lék be vé tel
826 Kul tu rá lis já ru lék be vé tel vissza té rí té se
802 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzattól
827 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tól visszatérítése
803 Jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek befizetései
828 Jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek be fi ze té se i nek vissza -

térítése
804 Kü lön fé le egyéb be vé tel
829 Kü lön fé le egyéb be vé tel vissza té rí té se
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
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845 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
821 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány átvétel
846 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
824 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
849 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
825 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
850 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Nem ze ti és egye te mes ér té kek lét re ho zá sá nak, meg õr zé sé nek, ter jesz té sé nek támogatása
726 Nem ze ti és egye te mes ér té kek lét re ho zá sa, meg õr zé se, ter jesz té se tá mo ga tá sá nak visszatérítése
702 Év for du lók, ha zai fesz ti vá lok, ren dez vé nyek, és azo kon való rész vé tel támogatása
727 Év for du lók, ha zai fesz ti vá lok, ren dez vé nyek, és azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sá nak visszatérítése
703 Nem zet kö zi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek, és azo kon való rész vé tel támogatása
728 Nem zet kö zi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek, és azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sá nak visszatérítése
704 Mû vé sze ti al ko tá sok új irány za tai, új kul tu rá lis kez de mé nye zé sek támogatása
729 Mû vé sze ti al ko tá sok új irány za tai, új kul tu rá lis kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sá nak visszatérítése
705 Kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok támogatása
730 Kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sá nak visszatérítése
706 Épí tett örök ség, épí tõ mû vé szet tá mo ga tá sa
731 Épí tett örök ség, épí tõ mû vé szet tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
707 Kul tú ra te rem tõ-, köz ve tí tõ, valamint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek támogatása
732 Kul tú ra te rem tõ-, köz ve tí tõ, valamint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek tá mo ga tá sá nak visszatérítése
708 Szak mai dí ja zás hoz való hoz zá já ru lás
733 Szak mai dí ja zás hoz való hoz zá já ru lás vissza té rí té se
709 Nem zet kö zi tag dí jak
734 Nem zet kö zi tag dí jak vissza té rí té se
710 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
735 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
711 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek
736 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
724 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
749 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
725 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
750 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se

A Nyugdíjbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Nyug díj biz to sí tá si já ru lék be vé te lek
600 Nyug díj biz to sí tá si já ru lék be vé te lek vissza té rí té se
701 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai
601 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sa i nak vissza té rí té se
702 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai
602 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé ka i nak vissza té rí té se
703 Köz te her jegy után be folyt já ru lék
603 Köz te her jegy után be folyt já ru lék vissza té rí té se
704 START-kár tya prog ram MPA ál tal tör té nõ meg té rí té se
604 START-kár tya prog ram MPA ál tal tör té nõ meg té rí té sé nek vissza té rí té se
705 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hozzájárulás
605 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás visszatérítése
706 Ké se del mi pót lék, bír ság
606 Ké se del mi pót lék, bír ság vissza té rí té se
710 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si térítés
610 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés vissza té rí té se
711 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si támogatás
611 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás visszatérítése
712 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás
612 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás vissza té rí té se
713 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí mén át vett pénz esz köz
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613 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí mén át vett pénz esz köz vissza té rí té se
720 Vég le ge sen vissza ér ke zett el lá tá sok
620 Vég le ge sen vissza ér ke zett el lá tá sok vissza té rí té se
721 Jog alap nél kü li el lá tá sok, egyéb be vé te lek
621 Jog alap nél kü li el lá tá sok, egyéb be vé te lek vissza té rí té se
722 Meg té rí tett el lá tá sok be vé te le
622 Meg té rí tett el lá tá sok be vé te lé nek vissza té rí té se
723 Mu lasz tá si bír ság be fi ze té sé bõl szár ma zó bevétel
623 Mu lasz tá si bír ság be fi ze té sé bõl szár ma zó be vé tel vissza té rí té se
724 Kö te le zõ biz to sí tás bal ese ti el lá tás átalánya
624 Kö te le zõ biz to sí tás bal ese ti el lá tás áta lány vissza té rí té se
727 Nyug el lá tá sok fe de ze té re az Egész ség biz to sí tá si Alap tól át vett pénzeszköz
627 Nyug el lá tá sok fe de ze té re az Egész ség biz to sí tá si Alap tól át vett pénz esz köz visszatérítése
729 Va gyon gaz dál ko dás be vé te le
629 Va gyon gaz dál ko dás be vé te lé nek vissza té rí té se
731 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek befizetése
631 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek visszatérítése
732 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le
632 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te lé nek vissza té rí té se
734 Vissza ér ke zett el lá tás
634 Vissza ér ke zett el lá tás új bó li ki uta lá sa
735 Nem tb-el lá tás elõ zõ év hez kap cso ló dó meg té rí té se
635 Nem tb-el lá tás elõ zõ év hez kap cso ló dó meg té rí té sé nek vissza té rí té se
736 Tb Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás be vé te le
636 Tb Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás ki adá sa
737 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás
637 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás vissza té rí té se
740 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl bevétel
640 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl be vé tel visszatérítése
741 Pénz be li kár pót lás be vé tel
641 Pénz be li kár pót lás be vé tel vissza té rí té se
742 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás bevétele
642 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás be vé te lé nek vissza té rí té se
743 NFA ter mõ föld élet já ra dék be vé te le
643 NFA ter mõ föld élet já ra dék be vé te lé nek vissza té rí té se
744 Pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, köz szol gá la ti já ra dé ká nak bevétele
644 Pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, köz szol gá la ti já ra dé ka be vé te lé nek visszatérítése
745 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás bevétel
645 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás be vé tel vissza té rí té se
746 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás bevétel
646 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás be vé tel visszatérítése
747 Bal ese ti és kár té rí té si el lá tás be vé te le
647 Bal ese ti és kár té rí té si el lá tás be vé te lé nek vissza té rí té se
900 El sõd le ges nyug el lá tá si ki adás
800 El sõd le ges nyug el lá tá si ki adás vissza té rí té se
902 Nyug díj biz to sí tá si Alap nyug el lá tá si kiadása
802 Nyug díj biz to sí tá si Alap nyug el lá tá si ki adá sá nak vissza té rí té se
910 Pos ta költ ség ki adás
810 Pos ta költ ség ki adás vissza té rí té se
911 Pos ta költ ség elõ leg be vé tel
811 Pos ta költ ség elõ leg be vé te lé nek vissza té rí té se
912 Ké se del mi ka mat és egyéb ki adás
812 Ké se del mi ka mat és egyéb ki adás vissza té rí té se
913 OEP-ONYF el szá mo lás
813 OEP-ONYF el szá mo lás vissza té rí té se
915 Va gyon gaz dál ko dás ki adá sa
815 Va gyon gaz dál ko dás ki adá sá nak vissza té rí té se
920 Kész pénz fel vé tel el lá tás ra
820 Kész pénz fel vé tel el lá tás ra vissza té rí té se
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921 Nem tb-el lá tá sok for rás ren de zé se
821 Nem tb-el lá tá sok for rás ren de zé sé nek vissza té rí té se
922 Egyéb át ve ze tés
822 Egyéb át ve ze tés vissza té rí té se
923 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé se
823 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé sé nek vissza té rí té se
924 Év végi egyen leg át ve ze tés
824 Év végi egyen leg át ve ze tés vissza té rí té se
930 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl kiadás
830 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl ki adás visszatérítése
931 Pénz be li kár pót lás ki adás
831 Pénz be li kár pót lás ki adás vissza té rí té se
932 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás kiadása
832 Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás ki adá sá nak vissza té rí té se
933 NFA ter mõ föld élet já ra dék ki adá sa
833 NFA ter mõ föld élet já ra dék ki adá sá nak vissza té rí té se
934 Pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, köz szol gá la ti já ru lé ká nak kiadása
834 Pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, köz szol gá la ti já ru lé ka ki adá sá nak visszatérülése
935 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás kiadás
835 ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék tu laj do ni kár pót lás ki adás vissza té rí té se
936 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás kiadás
836 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás ki adás visszatérítése
937 Bal ese ti és kár té rí té si el lá tás ki adá sa
837 Bal ese ti és kár té rí té si el lá tás ki adá sá nak vissza té rí té se

Az Egészségbiztosítási Alap számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

700 Egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek
600 Egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé te lek vissza té rí té se
701 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai
601 Meg álla po dás alap ján fi ze tõk já ru lé ka i nak vissza té rí té se
702 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás
602 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás vissza té rí té se
703 Köz te her jegy után be folyt já ru lék
603 Köz te her jegy után be folyt já ru lék vissza té rí té se
704 START-kár tya prog ram MPA ál tal tör té nõ meg té rí té se
604 START-kár tya prog ram MPA ál tal tör té nõ meg té rí té sé nek vissza té rí té se
706 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás
606 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás vissza té rí té se
707 Ké se del mi pót lék, bír ság
607 Ké se del mi pót lék, bír ság vissza té rí té se
710 Ter hes ség meg sza kí tás költ ség ve té si térítése
610 Ter hes ség meg sza kí tás költ ség ve té si té rí té sé nek vissza té rí té se
711 Egész ség ügyi fel ada tok költ ség ve té si hoz zá já ru lá sa
611 Egész ség ügyi fel ada tok költ ség ve té si hoz zá já ru lá sá nak vissza té rí té se
712 Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át vett pénz esz köz
612 Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át vett pénz esz köz vissza té rí té se
713 GYED fo lyó sí tás ki adá sá nak meg té rí té se
613 GYED fo lyó sí tás ki adá sa meg té rí té sé nek vissza té rí té se
714 Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök is mer te té sét vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni befizetések
614 Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök is mer te té sét vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni be fi ze té sek visszatérítése
715 Gyógy sze rek rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la tos bír ság bevételek
615 Gyógy sze rek rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la tos bír ság be vé te lek visszatérítése
716 Gyógy szer tá mo ga tás több let  miatti sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ befizetések
616 Gyógy szer tá mo ga tás több let  miatti sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ be fi ze té sek visszatérítése
717 Gyógy szer is mer te tést vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni befizetések
617 Gyógy szer is mer te tést vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni be fi ze té sek visszatérítése
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718 Gyógy sze rek ér té ke sí té se utá ni be fi ze té sek
618 Gyógy sze rek ér té ke sí té se utá ni be fi ze té sek vissza té rí té se
719 Vi zit díj, kór ház i na pi díj be vé tel
619 Vi zit díj, kór ház i na pi díj be vé tel vissza té rí té se
720 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja
620 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si dí já nak vissza té rí té se
721 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek
621 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek vissza té rí té se
722 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek
622 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek vissza té rí té se
723 Szer zõ dé sek sze rin ti gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek
623 Szer zõ dé sek sze rin ti gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek vissza té rí té se
724 Nem zet kö zi – EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té se
624 Nem zet kö zi – EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té sé nek visszatérítése
725 Nem zet kö zi – nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té se
625 Nem zet kö zi – nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té sé nek visszatérítése
726 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se
626 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té sé nek vissza té rí té se
727 Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la tos bírság bevételek
627 Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la tos bír ság be vé te lek visszatérítése
728 Va gyon gaz dál ko dás be vé te le
628 Va gyon gaz dál ko dás be vé te lé nek vissza té rí té se
730 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek befizetése
630 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek visszatérítése
731 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le
631 Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te lé nek vissza té rí té se
733 El lá tás fe de ze té re át fu tó be vé tel
632 El lá tás fe de ze té re át fu tó be vé tel vissza té rí té se
734 IRM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi el lá tás ki adá sa i nak megtérítése
634 IRM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal fi nan szí ro zott egész ség ügyi el lá tás ki adá sai meg té rí té sé nek

visszatérítése
735 Egyéb be vé tel, szám lák kö zöt ti át ve ze tés
635 Egyéb be vé tel, szám lák kö zöt ti át ve ze tés vissza té rí té se
736 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás
636 Zá rás hoz kap cso ló dó el szá mo lás vissza té rí té se
739 Köz gyógy el lá tás meg té rí té se köz pon ti költ ség ve tés bõl
639 Köz gyógy el lá tás meg té rí té se köz pon ti költ ség ve tés bõl vissza té rí té se
740 Köz gyógy el lá tás ön kor mány za ti meg té rí té se
640 Köz gyógy el lá tás ön kor mány za ti meg té rí té sé nek vissza té rí té se
741 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás meg té rí té se
641 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás meg té rí té sé nek vissza té rí té se
900 Nyug el lá tá sok fe de ze té re Ny. Alap nak át adott pénz esz köz
800 Nyug el lá tá sok fe de ze té re Ny. Alap nak át adott pénz esz köz vissza té rí té se
901 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély
801 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély vissza té rí té se
902 Táp pénz
802 Táp pénz vissza té rí té se
903 Kül föl di gyógy ke ze lés
803 Kül föl di gyógy ke ze lés vissza té rí té se
904 Egy sze ri se gély
804 Egy sze ri se gély vissza té rí té se
905 Bal ese ti és kár té rí té si já ra dék
805 Bal ese ti és kár té rí té si já ra dék vissza té rí té se
906 Gyer mek gon do zá si díj
806 Gyer mek gon do zá si díj vissza té rí té se
910 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás fel me rü lé si hely re el nem szá molt kiadása
810 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás fel me rü lé si hely re el nem szá molt ki adá sá nak vissza té rí té se
911 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti ellátás
811 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás vissza té rí té se

2007/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2875



912 Vé dõ nõi szol gá lat, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem
812 Vé dõ nõi szol gá lat, anya-, gyer mek- és if jú ság vé de lem vissza té rí té se
913 Fo gá sza ti el lá tás
813 Fo gá sza ti el lá tás vissza té rí té se
914 Gon do zó in té ze ti gon do zás
814 Gon do zó in té ze ti gon do zás vissza té rí té se
915 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás
815 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás vissza té rí té se
916 Já ró be teg-szak el lá tás
816 Já ró be teg-szak el lá tás vissza té rí té se
917 CT, MRI
817 CT, MRI vissza té rí té se
918 Mû ve se ke ze lés
818 Mû ve se ke ze lés vissza té rí té se
919 Ott ho ni szak ápo lás
819 Ott ho ni szak ápo lás vissza té rí té se
920 La bo ra tó ri u mi el lá tás
820 La bo ra tó ri u mi el lá tás vissza té rí té se
921 Mû kö dé si költ ség elõ leg
821 Mû kö dé si költ ség elõ leg vissza té rí té se
922 Cél elõ irány za tok
822 Cél elõ irány za tok vissza té rí té se
923 Men tés
823 Men tés vissza té rí té se
924 Ak tív fek võ be teg szak el lá tás
824 Ak tív fek võ be teg szak el lá tás vissza té rí té se
925 Spe ci á lis fi nan szí ro zá sú fek võ be teg-el lá tás
825 Spe ci á lis fi nan szí ro zá sú fek võ be teg-el lá tás vissza té rí té se
926 Kró ni kus fek võ be teg-el lá tás
826 Kró ni kus fek võ be teg-el lá tás vissza té rí té se
927 Össze vont szak el lá tás
827 Össze vont szak el lá tás vissza té rí té se
928 Struk tú ra át ala kí tás sal össze füg gõ több let ki adá sok kom pen zá lá sa
828 Struk tú ra át ala kí tás sal össze füg gõ több let ki adá sok kom pen zá lá sá nak visszatérítése
929 In téz mé nyi át ala kí tá sok és ka pa ci tás csök ken té sek támogatása
829 In téz mé nyi át ala kí tá sok és ka pa ci tás csök ken té sek tá mo ga tá sá nak visszatérítése
930 Gyógy für dõ szol gál ta tás és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa
830 Gyógy für dõ szol gál ta tás és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
931 Anya tej el lá tás
831 Anya tej el lá tás vissza té rí té se
935 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai
835 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa i nak vissza té rí té se
936 Gyógy szer tá mo ga tás elõ leg
836 Gyógy szer tá mo ga tás elõ leg vissza té rí té se
937 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás
837 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás vissza té rí té se
938 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás kiadása
838 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sá nak vissza té rí té se
939 Ext ra fi nan szí ro zás
839 Ext ra fi nan szí ro zás vissza té rí té se
945 Köt szer tá mo ga tás
845 Köt szer tá mo ga tás vissza té rí té se
946 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zés tá mo ga tá sa
846 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zés tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
947 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz-tá mo ga tás
847 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz-tá mo ga tás vissza té rí té se
955 Uta zá si költ ség té rí tés
855 Uta zá si költ ség té rí tés vissza té rí té se
960 Nem zet kö zi – EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok kiadásai
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860 Nem zet kö zi – EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sa i nak visszatérítése
961 Nem zet kö zi – nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok kiadásai
861 Nem zet kö zi – nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sa i nak visszatérítése
962 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés
862 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés vissza té rí té se
970 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés
870 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés vissza té rí té se
971 Pos ta költ ség
871 Pos ta költ ség vissza té rí té se
972 Egyéb ki adá sok
872 Egyéb ki adá sok vissza té rí té se
973 Or vos spe ci fi kus vé nyek
873 Or vos spe ci fi kus vé nyek vissza té rí té se
974 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se
874 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé sé nek vissza té rí té se
975 Gyógy szer gyár tók el szá mo lá si kü lön bö ze té nek rendezése
875 Gyógy szer gyár tók el szá mo lá si kü lön bö ze te ren de zé sé nek vissza té rí té se
978 Va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos kiadás
878 Va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos ki adás vissza té rí té se
980 Nem tb. el lá tá sok for rás ren de zé se
880 Nem tb. el lá tá sok for rás ren de zé sé nek vissza té rí té se
981 Kész pénz fel vét el lá tás ra
881 Kész pénz fel vét el lá tás ra vissza té rí té se
982 Ki fi ze tõ he lyi el lá tá sok
882 Ki fi ze tõ he lyi el lá tá sok vissza té rí té se
983 Vissza ér ke zett el lá tás új bó li ki uta lá sa
883 Vissza ér ke zett el lá tás új bó li ki uta lá sá nak vissza té rí té se
984 El lá tá si át fu tó ki adás
884 El lá tá si át fu tó ki adás vissza té rí té se
985 TB Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás ki adá sa
885 TB Ala pok kö zöt ti elõ zõ évi el szá mo lás be vé te le
986 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé se
886 Elõ zõ évi el lá tá si át fu tó té te lek ren de zé sé nek vissza té rí té se
987 Év végi egyen leg át ve ze té se
887 Év végi egyen leg át ve ze té sé nek vissza té rí té se
991 Köz gyógy el lá tás
891 Köz gyógy el lá tás vissza té rí té se
992 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás kiadása
892 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás ki adá sá nak vissza té rí té se

Az Igazgatóságok ellátási és finanszírozási számláihoz kapcsolódó tranzakciós kódok

451 Csa lá di pót lék
551 Csa lá di pót lék vissza té rí té se
452 Anya sá gi tá mo ga tás
552 Anya sá gi tá mo ga tás vissza té rí té se
452 Gyer mek gon do zá si se gély
552 Gyer mek gon do zá si se gély vissza té rí té se
454 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás
554 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás vissza té rü lé se
455 Meg vál to zott mun ka ké pes ség ke re set ki egé szí tés
555 Meg vál to zott mun ka ké pes ség ke re set ki egé szí tés vissza té rü lé se
456 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás
556 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás vissza té rü lé se
457 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok
557 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok vissza té rü lé se
458 Apát meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak meg té rí té se
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558 Apát meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak vissza té rü lé se

000 Nem azo no sít ha tó be vé tel

007 Nem azo no sít ha tó be vé tel vissza uta lá sa

Fiatalok életkezdési támogatásának folyósításához kapcsolódó tranzakciós kódok

460 Elsõ uta lá si összeg ki adás

470 Elsõ uta lá si összeg ki adás vissza té rü lés

461 Má so dik uta lá si összeg ki adás

471 Má so dik uta lá si összeg ki adás vissza té rü lés

462 Har ma dik uta lá si összeg ki adás

472 Har ma dik uta lá si összeg vissza té rü lés

463 Ál la mi tá mo ga tás a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után
kiadás

473 Ál la mi tá mo ga tás a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után
kiadás visszatérülés

464 Ál la mi tá mo ga tás az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek után kiadás

474 Ál la mi tá mo ga tás az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek után ki adás vissza té rü lés

465 Ál la mi tá mo ga tás a gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után kiadás

475 Ál la mi tá mo ga tás a gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után ki adás vissza té rü lés

466 Kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés után fi ze tett ka mat kiadás

476 Kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés után fi ze tett ka mat ki adás vissza té rü lés

467 Kincs tár ál tal fel ró ha tó ha tár idõ el mu lasz tás  miatt fi ze tett ké se del mi kamat kiadás

477 Kincs tár ál tal fel ró ha tó ha tár idõ el mu lasz tás  miatt fi ze tett ké se del mi ka mat ki adás visszatérülés

468 Fo lyó sí tás költ sé gei ki adás

478 Fo lyó sí tás költ sé gei ki adás vissza té rü lés

560 Elsõ uta lá si összeg be vé tel

570 Elsõ uta lá si összeg be vé tel vissza té rü lés

561 Má so dik uta lá si összeg be vé tel

571 Má so dik uta lá si összeg be vé tel vissza té rü lés

562 Har ma dik uta lá si összeg be vé tel

572 Har ma dik uta lá si összeg be vé tel vissza té rü lés

563 Ál la mi tá mo ga tás a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után
bevétel

573 Ál la mi tá mo ga tás a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után be -
vé tel visszatérülés

564 Ál la mi tá mo ga tás az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek után bevétel

574 Ál la mi tá mo ga tás az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett gyer mek után be vé tel visszatérülés

565 Ál la mi tá mo ga tás a gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után bevétel

575 Ál la mi tá mo ga tás a gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után be vé tel vissza té rü lés

566 Kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés után fi ze tett ka mat bevétel

576 Kincs tá ri szám lán nyil ván tar tott kö ve te lés után fi ze tett ka mat be vé tel vissza té rü lés

567 Kincs tár ál tal fel ró ha tó ha tár idõ el mu lasz tás  miatt fi ze tett ké se del mi kamat bevétel

577 Kincs tár ál tal fel ró ha tó ha tár idõ el mu lasz tás  miatt fi ze tett ké se del mi ka mat be vé tel visszatérülés

568 Fo lyó sí tás költ sé gei be vé tel

578 Fo lyó sí tás költ sé gei be vé tel vissza té rü lés
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7. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[5/d. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár

Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására a .... hatáskörében
Költségvetési év: 20 .........

EG–03FT

Fe je zet szá ma: Bi zony lat sor szá ma:

Fe je zet neve:

Ké szí tet te, illetve fel vi lá go sí tást nyújt (név, te le fon): Összes ol dal:

A mó do sí tást el ren de lõ jog sza bály/ha tá ro zat szá ma: ol dal szám:

Ada tok ezer Ft-ban

Té tel-
szám

Költ ség ve té si szerv/elõ irány zat Költ ség ve té si elõ irány zat azo no sí tó ja

KTK
1–2 poz. Mó do sí tás jog cí me

Elõ irány zat-mó do sí tás (+) mó do sí tás 
ese tén

a for rás
ÁHT azo no -

sí tó ja

ÁHT
azo no sí tó ja meg ne ve zé se cím al cím jog cím csop. jog cím elõ ir. csop. kiem. elõ ir. elõ je le ±

össze ge
ezer Ft-ban K/B/T

Fe je zet cég sze rû alá írá sa: Fel ügye le ti szerv ré szé rõl en ge dé -
lyez te:

PM ré szé rõl egyet ér tett/engedé -
lyezte:

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl: Ügy in té zõ:

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

El len õriz te:

Dá tum: 20.... év ....... hó ... nap Dá tum: 20.... év ....... hó ... nap Dá tum: 20.... év ....... hó ... nap Dá tum: 20.... év ....... hó ... nap

Ik ta tó szám: Ik ta tó szám: Ik ta tó szám: Ik ta tó szám: Rög zí tet te:

2
0

0
7

/4
6

. szám
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Kitöltési útmutató

az EG–03FT számú „Adatlap a költségvetési elõirányzatok módosítására” elnevezésû ûrlaphoz

A tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap jai fel ügye le ti szer ve, az Or szág gyû lés és a Kor mány ha tás kö ré ben vég re haj tott
mó do sí tás vég re haj tá sát szol gá ló elõ irány zat-mó do sí tás ról, valamint az alap ke ze lõ fel ügye le ti szer vi ha tás kör ben vég re -
haj tott elõ irány zat-mó do sí tás ról az EG–03FT szá mú, „Adat lap a költ ség ve té si elõ irány za tok mó do sí tá sá ra” el ne ve zé sû
ûr la pon min den egyes mó do sí tás ról tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt (a továb biak ban: Kincs tár) a mó do sí tást kö -
vetõ 5 mun ka na pon be lül.

A kü lön jog sza bá lyok ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az alap fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet -
ér té sé vel vég re haj tott elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ról ugyan csak az EG–03FT szá mú adat la pon tá jé koz tat ja a
 Kincstárt.

Az ûr la pot két pél dány ban kell be nyúj ta nia a fel ügye le ti szerv nek – a sa ját ha tás kör ben en ge dé lye zett elõirányzat-
 módosításkor köz vet le nül, a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se/en ge dé lye zé se ese tén a Pénz ügy mi nisz té rium út ján –
a Kincs tár ré szé re. A Kincs tár az elõ irány zat-mó do sí tás kincs tá ri nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sét köve tõen az adat -
lap egy pél dá nyá nak vissza kül dé sé vel vissza iga zol ja a mó do sí tást.

Az ûr lap ada tai:
– A bi zony lat sor szá ma: A fe je zet ál tal a fen ti ha tás kö rû mó do sí tá sok ról a Kincs tár hoz be nyúj tott ûr la pok éven be lü li

fo lya ma tos sor szá mo zá sá ra szol gál.
– Összes ol dal: Amennyi ben az elõ irány zat-mó do sí tás fel tün te té sé re az adott ol da lon lévõ so rok szá ma nem ele gen dõ 

(több költ ség ve té si szer vet érint a mó do sí tás), az ah hoz kap cso ló dó összes ol dal szá ma.
– Fe je zet szá ma: A tárgy évi költ ség ve té si tör vénynek meg fe le lõ fe je zet rend sze rin ti sor szám.
– Fe je zet neve: Az Alap ne vé nek fel tün te té sé re szol gál.
– Té tel szám: A té tel szám osz lo pá ban az össze tar to zó elõ irány zat-mó do sí tá so kat ugyan az zal a sor szám mal kell el -

látni.
– Költ ség ve té si szerv, elõ irány zat ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó szá ma: Az ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó szám 

al kal ma zá sá ról  szóló 3/1997. (II. 7.) PM ren de let alap ján a pénz ügy mi nisz ter ál tal adott azo no sí tó szám.
– Költ ség ve té si szerv, elõ irány zat meg ne ve zé se: A költ ség ve té si szerv és/vagy az elõ irány zat ne vé nek fel tün te té sé re

szol gál.
– Költ ség ve té si elõ irány zat azo no sí tó ja: a ro va tok ban a tárgy évi költ ség ve té si tör vény szer ke ze té nek meg fe le lõ sor -

szá mo kat kell fel tün tet ni.
– KTK 1–2 po zí ci ó ja: a ro va tot a mû kö dé si szek tor elõ irány za ta i nak mó do sí tá sa kor kell ki töl te ni.
– Mó do sí tás jog cí me: A kincs tá ri kör be tar to zók költ ség ve té si elõ irány za tai ter ve zé sé nek, mó do sí tá sá nak és vár ha tó

tel je sí té sé nek adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si rend jé rõl  szóló PM tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott meg fe le lõ elõ -
irány za ti kód szá mot kell fel tün tet ni a ro vat ban.

– A mó do sí tás elõ je le: Az elõ irány zat-nö ve ke dés ese tén + je let, az elõ irány zat-csök ke né se ese tén – je let kell a ro vat -
ban fel tün tet ni.

– A mó do sí tás össze ge: A mó do sí tás össze gét ezer fo rint ban kell fel tün tet ni.
– A K/B osz lop ban kell fel tün tet ni, hogy ki adás ra, be vé tel re vagy tá mo ga tás ra vo nat ko zik a mó do sí tás.
– (+) mó do sí tás ese tén a for rás ÁHT azo no sí tó ja: Elõ irány zat-nö ve ke dés ese tén fel kell tün tet ni az elõ irány zat for rá -

sá nak ál lam ház tar tá si azo no sí tó szá mát is. Más eset ben ezt a ro va tot nem kell ki töl te ni.
– Alá írás, dá tum, ik ta tó szám: Az elõ irány zat-mó do sí tás ról tör té nõ adat szol gál ta tás dá tu mát, ik ta tó szá mát, a cég sze rû 

alá írást és a bé lyeg zõ le nyo ma tát kell fel tün tet ni. Az ûr lap al ján ta lál ha tó ro va tok biz to sít ják a be nyúj tás, az en ge dé -
lye zés, egyet ér tés és a vissza iga zo lás do ku men tá lá sát.



8. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

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

Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–04.

Bi zony lat sor szá ma:   

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése

………  év január–december között
(mil lió fo rint)

Meg té rí tés idõ pont ja
Ter hes ség meg sza kí tás sal

kap cso la tos
költ ség ve té si té rí tés

Egész ség ügyi fel ada tok 
el lá tá sá val kap cso la tos

köz pon ti ktvg. hoz zá já ru lás

Köz pon ti költ ség ve tés bõl 
já ru lék cí men át vett 

pénz esz köz

GYED ki adá sa i nak
 meg té rí té se

Köz gyógy el lá tás 
meg té rí té se

Össze sen

ja nu ár 10.

feb ru ár 9.

már ci us 10.

áp ri lis 10.

má jus 10.

jú ni us 8.

jú li us 10.

au gusz tus 10.

szep tem ber 10.

ok tó ber 10.

no vem ber 9.

de cem ber 10.

I–XII. hó össze sen

20... évi elõ irány zat

El té rés az elõ irány zat tól

Bu da pest, ……………………

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: ………………………… …………………………

OEP Pénz ügy mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár
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Ma gyar Ál lam kincs tár NY FIN–04.
Bi zony lat sor szá ma:   

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Központi költségvetési hozzájárulások

... év január–december között
(mil lió fo rint)

Meg té rí tés
 idõ pont ja

Ny. Alap ki adá sa i nak
tá mo ga tá sa

Ma gán nyug díj-
pénz tár ba át lé põk

 mi at ti já ru lék ki esés 
pót lá sa

GYES, GYED,
GYET nyug díj-

biz to sí tá si já ru lék
 meg té rí té se

Pénz be li kár pót lás
 fo lyó sí tá si költ sé gei

Fo lyó sí tott el lá tá sok
 utá ni költ ség té rí tés

Távf.-díj tá mog. 
kap cso la tos 

fel ada tok hoz 
hoz zá já ru lás

Kor ked vez mény 
biz to sí tá si já ru lé ka 

cí mén át vett 
pénz esz köz

Össze sen

ja nu ár 10.
ja nu ár 31.
feb ru ár 9.
feb ru ár 28.
már ci us 10.
már ci us 30.
áp ri lis 10.
áp ri lis 27.
má jus 10.
má jus 31.
jú ni us 8.
jú ni us 29.
jú li us 10.
jú li us 31.
au gusz tus 10.
au gusz tus 31.
szep tem ber 10.
szep tem ber 28.
ok tó ber 10.
ok tó ber 31.
no vem ber 9.
no vem ber 30.
de cem ber 10.
de cem ber 29.
I–XII. hó össze sen
20... évi elõ irány zat
El té rés az elõ irány zat tól

Bu da pest, ……………………

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: ………………………… …………………………
ONYF Pénz ügy mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár
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9. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

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

Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–01.
Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése a finanszírozási terv hónapjában

…… év …………  hónap
(mil lió fo rint)

Nap tá ri na pok
Ala pot ter he lõ Be tét ál lo mány (+)

Hi tel ál lo mány (–)
(MÁK töl ti ki)

Nem az Ala pot ter he lõ Be tét ál lo mány (+)
Hi tel ál lo mány (–)

(MÁK töl ti ki)Be vé tel Ki adás Napi lik vi di tás (+/–) Be vé tel Ki adás Napi lik vi di tás (+/–)

tárgy hót meg elõ zõ 
hó vé gi egyen leg

 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

Össze sen:

Bu da pest,

Be nyúj tó: ……………………………… ………………………………
OEP Ma gyar Ál lam kincs tár
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Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–02.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Bevételek

…… év …………  hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés Já ru lék- 
be vé te lek

Egész ség ügyi
hoz zá já ru lás

Köz pon ti
 költ ség ve té si 
hoz zá já ru lá sok

Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos 
egyéb be vé te lek

Va gyon gazd.
kapcs. bev.

Mû kö dé si célú 
be vé te lek

E. Alap be vé te lei
össze sen

Nem az Ala pot
 ter he lõ el lá tá sok

 meg té rí tése

Be vé te lek
össze sen

Össze sen

eb bõl: 
gyógy szer gyár tói 

és for gal ma zói bef.
és egyéb gy. forg.

kapcs. bev.

vi zit díj, kór há zi 
na pi díj be vé tel

1 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig
ter ve zett elõ irány zat

2 Tárgy ha vi ter ve zett be vé tel

3 Tárgy év ben a tárgy hó 
vé gé ig ter ve zett elõ irány zat 
(3=2+1)

4 Havi elõ irány zat

5 Idõ ará nyos elõ irány zat

6 El té rés a havi elõ irány zat tól
(6=2–4)

7 El té rés az idõ ará nyos 
elõ irány zat tól (7=3–5)

8 Éves elõ irány zat

Bu da pest,

Be nyúj tó: …………………………………………

OEP



Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–03.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Kiadások

………  év ………… hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés Pénz be ni el lá tá sok
Ter mé szet be ni 

el lá tá sok
Egész ség biz to sí tás

 egyéb ki adá sai
Va gyon gaz dál ko dás ra

 for dí tott ki adá sok
Mû kö dés re for dí tott

 ki adá sok

Nyug el lá tá sok 
fe de ze té re át adott

 pénz esz köz

E. Alap ki adá sai
össze sen

Nem az Ala pot 
ter he lõ el lá tá sok 

ki adá sai

Ki adá sok
 össze sen

1 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha -
gyott elõ irány zat

2 Tárgy ha vi ter ve zett / igé nyelt
elõ irány zat

3 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig
ter ve zett elõ irány zat (3=2+1)

4 Havi elõ irány zat

5 Idõ ará nyos elõ irány zat

6 El té rés a havi elõ irány zat tól
(6=2–4)

7 El té rés az idõ ará nyos elõ -
irány zat tól (7=3–5)

8 Éves elõ irány zat

Bu da pest,

Be nyúj tó: …………………………………………

OEP
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Ma gyar Ál lam kincs tár NY FIN–01.

A Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése
a finanszírozási terv hónapjában

.......... év .................. hónap
(mil lió fo rint)

Nap tá ri na pok
Ala pot ter he lõ Be tét ál lo mány (+)

Hi tel ál lo mány (–)
(MÁK töl ti ki)

Nem az Ala pot ter he lõ Be tét ál lo mány (+)
Hi tel ál lo mány (–)

(MÁK töl ti ki)Be vé tel Ki adás Napi lik vi di tás (+/–) Be vé tel Ki adás Napi lik vi di tás (+/–)

tárgy hót meg elõ zõ 
hó vé gi egyen leg

 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

Össze sen:

Bu da pest,

Be nyúj tó: ……………………………… ………………………………

ONYF Ma gyar Ál lam kincs tár



2
0

0
7

/4
6

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
8

8
7

Ma gyar Ál lam kincs tár NY FIN–02.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek

... év ... hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés Já ru lék-
be vé te lek

Köz pon ti 
költ ség ve té si 

hoz zá já ru lá sok

Nyug díj biz to sí tá si
 te vé keny ség gel
kapcs. egyéb 

be vé te lek

Nyug el lá tá sok
 fe de ze té re E. Alap tól

át vett pénz esz köz

Va gyon gazd. 
kapcs. be vé te lek

Mû kö dé si célú 
be vé te lek

Ny. Alap be vé te lei
 össze sen

Nem az Ala pot ter he lõ 
el lá tá sok meg té rí té se

Be vé te lek össze sen

1 Elõ zõ hó nap vé gé ig 
vissza iga zolt elõ irány zat

2 Tárgy ha vi ter ve zett be vé tel

3 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig
ter ve zett elõ irány zat (3=2+1)

4 Havi elõ irány zat

5 Idõ ará nyos elõ irány zat

6 El té rés a havi elõ irány zat tól
(6=2–4)

7 El té rés az idõ ará nyos 
elõ irány zat tól (7=3–5)

8 Éves elõ irány zat

Bu da pest,

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: …………………………

ONYF Ma gyar Ál lam kincs tár



Ma gyar Ál lam kincs tár NY FIN–03.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

.......... év .................. hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés Nyug el lá tá sok Egyéb ki adá sok Va gyon gazd. kapcs. 
ki adá sok

Mû kö dé si célú ki adá sok Ny. Alap ki adá sai 
össze sen

Nem az Ala pot ter he lõ 
el lá tá sok ki adá sai

Ki adá sok össze sen

1 Elõ zõ hó nap vé gé ig 
vissza iga zolt elõ irány zat

2 Tárgy ha vi ter ve zett ki adás

3 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig
ter ve zett elõ irány zat (3=2+1)

4 Havi elõ irány zat

5 Idõ ará nyos elõ irány zat

6 El té rés a havi elõ irány zat tól
(6=2–4)

7 El té rés az idõ ará nyos 
elõ irány zat tól (7=3–5)

8 Éves elõ irány zat

Bu da pest,

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: …………………………

ONYF Ma gyar Ál lam kincs tár
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Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–03/A
Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Túl nem léphetõ kiadási elõirányzatok
Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai

………  év ………… hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés
Gyógy szer-
tá mo ga tás
ki adá sai

Spe ci á lis
be szer zé sû

gyógy szer ki adás

Mél tá nyos sá gi
gyógy szer tá mo-
ga tás ki adá sai

Gyógy szer-
tá mo ga tás 

ki adá sai tar ta lék

Zárt
elõ irány za tok

együtt

Gyógy szer-
tá mo ga tás 

fi nan szí ro zá si
 elõ leg

Gyógy szer-
tá mo ga tás 
össze sen

Köt szer-
tá mo ga tás

Gyse köl csön zés
 tá mo ga tá sa

Egyéb 
gyó gyá sza ti 
se géd esz köz
támo ga tás

Gyó gyá sza ti 
se géd esz köz 
tá mo ga tás 
össze sen

 1 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha gyott
elõ irány zat

 2 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig vár ha tó 
fel hasz ná lás (OEP töl ti ki)

 3 Tárgy ha vi igé nyelt elõ irány zat

 4 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig 
ter ve zett elõ irány zat (4=1+3)

 5 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig vár ha tó 
ma rad vány (OEP töl ti ki)

 6 Elõ zõ hó nap vé gén ren del ke zés re álló
ma rad vány (MÁK töl ti ki)

 7 Tárgy hó ra meg nyi tott elõ irány zat
(MÁK töl ti ki)

 8 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig 
meg nyi tott elõ irány zat (MÁK töl ti ki)

 9 Havi elõ irány zat

10 Idõ ará nyos elõ irány zat

11 El té rés a havi elõ irány zat tól 
(11=3–9)

12 El té rés az idõ ará nyos 
elõ irány zat tól (12=4–10)

13 Éves elõ irány zat

Bu da pest, ……………………

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: ………………………… …………………………
OEP Pénz ügy mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár
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Ma gyar Ál lam kincs tár E FIN–03/B

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Túl nem léphetõ kiadási elõirányzatok

Gyógyító-megelõzõ ellátás kiadásai

………  év ………… hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés
Há zi or vo si,
 h. ügye le ti

 el lá tás

Vé dõ nõi
szolg.,
anya-,

gyer mek-
és if jú ság -
vé de lem

Fo gá sza ti
el lá tás

Gon do zó-
in té ze ti

gon do zás

Be teg-
szál lí tás

 és or vo si
rend. ha -

lott szál lí tás

Mû ve se-
ke ze lés

Ott ho ni
szak ápo lás

Mû kö dé si
költ ség-
elõ leg

Cél elõ -
irány za tok

Men tés
La bo ra tó-

ri u mi
el lá tás

Össze vont
szak el lá tás

Cél tar ta lék
Zárt elõ -

irány za tok
együtt

Fel me rü lé si 
hely re el
nem szá -

molt ki adás

Gyó gyí tó-
meg elõ zõ

el lá tás
 össze sen

 1 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig 
jó vá ha gyott elõ irány zat

 2 Tárgy ha vi igé nyelt elõ irány zat

 3 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig 
ter ve zett elõ irány zat (3=1+2)

 4 Elõ zõ hó nap vé gén ren del ke zés re álló
 ma rad vány (MÁK töl ti ki)

 5 Tárgy hó ra meg nyi tott elõ irány zat
 (MÁK töl ti ki)

 6 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig 
meg nyi tott elõ irány zat (MÁK töl ti ki)

 7 Havi elõ irány zat

 8 Idõ ará nyos elõ irány zat

 9 El té rés a havi elõ irány zat tól (9=2–7)

10 El té rés az idõ ará nyos elõ irány zat tól
(10=3–8)

11 Éves elõ irány zat

Bu da pest, ……………………

Be nyúj tó: ………………………… Jó vá ha gyó: ………………………… …………………………

OEP Pénz ügy mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár

2
8

9
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/4

6
. szám



2
0

0
7

/4
6

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
8

9
1

10. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

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

Ma gyar Ál lam kincs tár E. A. – Ht 1.
Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Bevételek
....... év .................. hó

(mil lió fo rint)

Nap tá ri
na pok Já ru lék be vé te lek

Egész ség ügyi 
hoz zá já ru lás

Köz pon ti
 költ ség ve té si

 hoz zá já ru lá sok

Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel
 kap cso la tos egyéb bevételek

Va gyon gazd. 
kapcs. bev.

Mû kö dé si célú 
be vé te lek

E. Alap be vé te lei 
össze sen

Nem az Ala pot
 ter he lõ el lá tá sok 

meg té rí té se
Be vé te lek össze sen

Össze sen

eb bõl: gyógy szer gyár tói
és for gal ma zói bef. 
és egyéb gy. forg.

kapcs. bev.

 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

Tárgy hó össze sen

Bu da pest,
Be nyúj tó: ..............................................

OEP
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Ma gyar Ál lam kincs tár E. A. – Ht 2.
Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások
.......... év ................... hó

(mil lió fo rint)

Nap tá ri 
na pok

Pénz be ni
 el lá tá sok

Ter mé szet be ni el lá tá sok

Egész ség bizt.
egyéb ki adá sai

Va gyon gazd.
ki adá sai

Mû kö dés re
 for dí tott 
ki adá sok

Nyug el lá tá sok
 fe de ze té re 

át adott 
pénz esz köz

E. Alap 
ki adá sai 
össze sen

Nem az Ala pot ter he lõ 
el lá tá sok ki adá sai

Ki adá sok
össze senGyó gyí tó-

meg elõ zõ
 el lá tás

Gyógy szer-
tá mo ga tás
össze sen

Gyó gyá sza ti
 se géd esz köz

tá mo ga tás

Gyógy für dõ 
és egyéb 

gyó gyá sza ti 
el lá tás tám.

Anya tej- 
el lá tás

Uta zá si 
költ ség té rí tés

Nem zet kö zi
egyez mé nyi

ki adá sok

köz gyógy-
el lá tás

egyéb

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgy hó
össze sen

Bu da pest,
Be nyúj tó: ..............................................

OEP



Ma gyar Ál lam kincs tár E. A. – Ht 3.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphetõ elõirányzatai

....... év  ....................... hó
(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés Éves elõ irány zat
Meg elõ zõ hó nap vé gé ig

meg nyi tott /*
ter ve zett kiadás

Tárgy ha vi 
ter ve zett ki adás

Tárgy év ben tárgy hó vé gé ig
meg nyi tott/ter ve zett kiadás

Meg elõ zõ hó nap vé gé ig 
tel je sí tett ki adás + tárgy hó ra 

igény be ve he tõ ei.
(MÁK tölti ki)

Éves ei. 
ma rad vá nya/túl lé pés

Éves ei. tel je sí té si 
ma rad vá nya/túl lé pés

(MÁK töl ti ki)

1 2 3 4 5 6=1–4 7=1–5

Pénz be ni el lá tá sok össze sen:

eb bõl:Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély

 Táp pénz

 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek

 Kár té rí té si, bal ese ti já ra dék

 Gyer mek gon do zá si díj

Ter mé szet be ni el lá tá sok

Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti 
el lá tás tá mo ga tá sa

Anya tej el lá tás

Uta zá si költ ség té rí tés

Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és
kül föl dön tör té nõ el lá tá sok ki adá sai

Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai

Egyéb, el lá tá sok hoz kap cso ló dó 
ki adá sok

Nyug el lá tá sok fe de ze té re át adott
pénz esz köz

Nem Ala pot ter he lõ ki adá sok

Köz gyógy el lá tás ki adá sai

* Az ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó összeg ese tén.

Bu da pest,

Be nyúj tó: ……………………………… ………………………………

OEP Ma gyar Ál lam kincs tár
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Ma gyar Ál lam kincs tár E. A. – Ht 4.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Elõrehozott kiadások

........ év .................... hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés

Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás Gyógy szer tá mo ga tás

Egyéb Össze sen
13. havi il let mény,
mun ka bér elõ leg

fi nan szí ro zá si elõ leg

1 Tárgy hó vé gé ig igé nyelt elõ leg

2 Tárgy hó nap ban igé nyelt elõ leg

3 Tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap vé gé ig igény be vett elõ leg

4 Tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap vé gé ig vissza pó tolt elõ leg

5 Tárgy ha vi elõ leg vissza pót lás

6=2+3–4–5 Vissza nem pó tolt elõ leg

Bu da pest,

Be nyúj tó: ..............................................
OEP
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Ma gyar Ál lam kincs tár E. A. – Ht 5.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve
Összevont szakellátás alábontása

........ év ................... hó

(mil lió fo rint)

Meg ne ve zés

Össze vont szak el lá tás

Össze sen

Eb bõl:

Já ró be teg- 
szak el lá tás CT, MRI

Ak tív fek võ be teg-
 szak el lá tás Ext ra fi nan szí ro zás

Spe ci á lis 
fi nan szí ro zá sú 

fek võ be teg-el lá tás

Kró ni kus 
fek võ be teg- 
szak el lá tás

Struk tú ra-
 áta la kí tá ssal 
össze füg gõ 

több let ki adá sok
 kom pen zá lá sa

In téz mé nyi 
át ala kí tá sok 
és ka pa ci tás- 
csök ken té sek
támogatása

1 Meg elõ zõ hó nap vé gé ig ter ve zett
ki adás

2 Tárgy hó ra ter ve zett ki adás

3 Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig 
ter ve zett ki adás (3=1+2)

4 Elõ zõ hó nap vé gé ig el szá molt 
tény le ges ki adás (MÁK töl ti ki)

5 Éves elõ irány zat

6 Ki adás a tárgy hó vé gé ig/éves 
elõ irány zat % (MÁK töl ti ki)

Bu da pest,
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Ma gyar Ál lam kincs tár NY.A.-Ht.1.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Bevételek

....... év ......................... hó

(mil lió fo rint)

Nap tá ri 
na pok

Já ru lék-
be vé te lek

Köz pon ti költ ség ve té -
si hoz zá já ru lá sok

Nyug díj biz to sí tá si te -
vé keny ség gel kapcs.

egyéb be vé te lek

Nyug el lá tá sok fe de ze -
té re E. Alap tól át vett

pénz esz köz

Va gyon gazd. kapcs.
be vé te lek

Mû kö dé si célú be vé -
te lek

Ny. Alap be vé te lei
össze sen

Nem az Ala pot ter he lõ el lá tá sok meg té rí té se

Be vé te lek össze senEgész ség biz to sí tá si
Alap ból

Közp. 
költ ség ve tés bõl

Egyéb

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgy hó
össz.

Bu da pest,

Be nyúj tó: ..............................................
ONYF
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Ma gyar Ál lam kincs tár NY.A.-Ht.2.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Kiadások

...... év ......................... hó

(mil lió fo rint)

Nap tá ri 
na pok

Nyug el lá tá sok Egyéb ki adá sok Va gyon gazd. kapcs. 
ki adá sok

Mû kö dé si célú 
ki adá sok

Ny. Alap ki adá sai 
össze sen

Nem az Ala pot ter he lõ el lá tá sok ki adá sai

Ki adá sok össze senEgész ség biz to sí tá si 
Alap ból

Közp. Költ ség ve tés bõl Egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgy hó össz.

Bu da pest,

Be nyúj tó: ..............................................
ONYF



Ma gyar Ál lam kincs tár NY.A.-Ht.3.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Egyéb forrásból finanszírozott ellátások

kiadásainak megtérítése
........ év

(mil lió fo rint)

Meg té rí tés idõ pont ja Mun kál ta tói be fi ze tés bõl 
kor en ged mé nyes nyugdíj

NFA ter mõ föld élet já ra dék ÁPV Rt. ál tal
 fi nan szí ro zott élet já ra dék

Ha di gon do zot tak
 Köz ala pít vá nya ál tal
 fi nan szí ro zott járadék

OKM ál tal meg té rí tett 
Ki vá ló Mû vész, Ér de mes 

Mû vész, Nép mû vé szet 
Mes te re járadék

Össze sen

Ja nu ár

Feb ru ár

Már ci us

Áp ri lis

Má jus

Jú ni us

Jú li us

Au gusz tus

Szep tem ber

Ok tó ber

No vem ber

De cem ber

I–XII. hó össze sen:

20... évi elõ irány zat

El té rés az elõ irány zat tól

Bu da pest,

Be nyúj tó: ..............................................
ONYF
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Ma gyar Ál lam kincs tár NY.A.-Ht.4.

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve
Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások

kiadásainak megtérítése
......... év

(mil lió fo rint)

Meg té rí tés idõ pont ja

Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tá sok

Pénz be li 
kár pót lás

1947. Pá ri zsi
Bé ke szerz.

El lá tá sok 
össze sen

Rokk. já ra dék
Meg vált. m.kép.

já ra dé ka

Egész ség-
ká ro sod. 
já ra dék

Bá nyá szok 
ko reng. nyug dí ja

Me zõ gazd. 
já ra dék

Po lit. re hab. 
ny. kieg.*

Há zas tár si 
pót lék

Egyéb 
tá mo ga tá sok

Nyug dí ja sok 
táv fû té si-díj 
tá mo ga tá sa

Ja nu ár

Feb ru ár

Már ci us

Áp ri lis

Má jus

Jú ni us

Jú li us

Au gusz tus

Szep tem ber

Ok tó ber

No vem ber

De cem ber

I–XII. hó össze sen:

20... évi elõ irány zat

Elt. az elõ irány zat tól:

* Tar tal maz za a Ki vá ló és Ér de mes Mû vész és a Nép mû vé szet Mes te re já ra dé kát, va la mint a pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ját, köz szol gá lat já ra dé kát.

Bu da pest,

Be nyúj tó: ..............................................
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Kitöltési útmutató az E FIN 01–04. és E.A.-Ht.1–5. számú ûrlapokhoz

1. Ál ta lá nos tud ni va lók

– Az adat la po kat az év elsõ 11 hó nap já ban egész szá mok ban, mil li ós nagy ság rend ben kell ki töl te ni. De cem ber hó -
nap ra vo nat ko zó an a terv do ku men tá ci ót egy ti ze des pon tos ság gal, a ke re kí tés sza bá lya i nak figyelembe véte lével kell
kitölteni.

– A fi nan szí ro zá si terv adat lap ja i nak fej lé cé ben az ak tu á lis hó nap ke rül megjelölésre.

– Az E FIN je lö lé sû adat la pok ún. fõ táb lák be vé te lek, ki adá sok és a lik vi di tás ter ve zé sé re szol gál nak. A fõ táb lák ke -
rül nek jóváhagyásra.

– Az E.A.-Ht. je lö lé sû adat la pok ún. hát tér táb lák a be vé te lek és a ki adá sok fi nan szí ro zá si na pok ra tör té nõ bon tá sát, a
túl lép he tõ és elõ re ho zott ki adá si elõ irány za tok jog cím sze rin ti rész le te zé sét és egyéb a dön tést elõ se gí tõ hát tér-in for má -
ci ó kat tar tal maz nak.

– A terv egy pél dá nyát a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) alá írá sá val vissza iga zol ja az Egész ség biz -
to sí tá si Alap részére.

– A terv hó kö zi mó do sí tá sát a mó do sult fõ táb lák ra és az érin tett hát tér táb lák ra vo nat ko zó an jó vá ha gyás ra a PM szak -
fõ osz tá lyá ra kell megküldeni.

2. Az adat la pok ada tai

E FIN–01. Egész ség biz to sí tá si Alap lik vi di tá sá nak ter ve zé se a fi nan szí ro zá si terv hónapjában

A napi bon tás ban ké szült be vé te li (E.A.-Ht.1.) és ki adá si (E.A.-Ht.2.) táb lá za tok napi össze sen so ra i nak e táb la be vé -
te li-ki adá si ada ta i val kell megegyezniük.

A „Napi lik vi di tás (+/–)” a „Be vé tel”-ek és a „Ki adás”-ok kü lön bö ze te. Ha az ered mény ne ga tív hi tel igény be vé tel, ha 
po zi tív vissza tör lesz tés tör té nik. Az adat la pot a „tárgy hót meg elõ zõ hó vé gi egyen leg” hal mo zott tény ada tá val, va la mint
az eb bõl szá mí tott napi hi tel/be tét ál lo má nyi ada tok kal a vissza iga zo lás al kal má val a Kincs tár egé szí ti ki. A be tét ál lo -
mány (+), a hitelállomány (–) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.

E FIN–02. Be vé te lek

Az 1. sor „Meg elõ zõ hó nap vé gé ig ter ve zett elõ irány zat”, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó na pig ter ve zett össze ge ket tar -
tal maz za (ja nu ár hóban üresen marad).

A 2. sor „Tárgy ha vi ter ve zett be vé tel” az ak tu á lis hó nap be vé te lét tar tal maz za jog cí men ként. Ez az összeg meg kell
hogy egyez zen az E.A.-Ht.1. fi nan szí ro zá si na pon kén ti bon tás ban ké szült be vé te li táb lá zat tárgyhó összesen sorával.

A 3. a „Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig ter ve zett elõ irány zat” sor ba a meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha gyott és a tárgy ha vi
ter ve zett sor együt tes összege kerül.

A kö vet ke zõ hó nap ban ez a hal mo zott összeg ke rül a meg elõ zõ hó nap vé gé ig ter ve zett elõ irány zat 1. so rá ba.

A 4. sor „Havi elõ irány zat” szá mí tott adat, a költ ség ve tés ben sze rep lõ be vé te lek éves elõ irány za tá nak 1/12-e.

Az 5. „Idõ ará nyos elõ irány zat” sor szá mí tott adat (ak tu á lis hó × 1/12).

A 6–7. sor a havi, il let ve az idõ ará nyos elõ irány zat tól való el té rést mu tat ja.

A 8. sor „Éves elõ irány zat” a költ ség ve tés ben sze rep lõ éves be vé tel.

A „köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok” címû osz lop tar tal maz za az E FIN–04. adat lap ha von kén ti össze gét a köz -
gyógy el lá tás meg té rí té se jogcím kivételével.

Az „Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos be vé te lek” címû osz lop to váb bi bon tást is tar tal maz. A vi zit díj,
kór há zi na pi díj be vé tel jog cí men tárgy ha vi be vé telt csak arra a hó nap ra le het ter vez ni, ame lyen a kü lön jog sza bály ál tal
sza bá lyo zott pénz for ga lom nélküli elszámolás végrehajtásra kerül.

A „Nem az Ala pot ter he lõ el lá tá sok meg té rí té se” osz lop ba kell ter vez ni a köz gyógy el lá tás köz pon ti és ön kor mány za ti
meg té rí té se i nek együttes összegét.

E FIN–03. Ki adá sok – a ter ve zett ki adá so kat össze fog la ló adatlap

A táb lá zat so ra i nak ki töl té se azo nos az E FIN–02. Be vé te lek adat lap nál leírtakkal.

A „Pénz be ni el lá tá sok” osz lo pá ban ter ve zett összeg nek meg kell egyez ni az E.A.-Ht.3. hát tér táb la össze sen so rá val.
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E FIN–03/A Gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tá sok kiadásai

Nem túl lép he tõ elõ irány za tok, jó vá ha gyás ra ke rü lõ adatlap.

Az 1. sor „Meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha gyott/meg nyi tott elõ irány zat”, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap fi nan szí ro -
zá si ter vé ben sze rep lõ Kincs tár ál tal ki töl tött 8. sor ada ta it tar tal maz za (ja nu ár hó ban üre sen ma rad).

A 2. sor „Meg elõ zõ hó nap vé gé ig vár ha tó fel hasz ná lás” az OEP tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ki adá sa i ra vo nat ko zó
prog nó zi sát tartalmazza.

A 3. sor ban „Tárgy ha vi igé nyelt elõ irány zat” az ak tu á lis hó nap ter ve zett elõ irány za ti ke ret szük ség le tét tartalmazza.

A 4. sor ban „Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig ter ve zett elõ irány zat” a meg elõ zõ hó nap vé gé ig meg nyi tott és a tárgy ha vi
ter ve zett ki adás sor együt tes össze gét kell kimutatni.

Az 5. sor ban „ Meg elõ zõ hó nap vé gé ig vár ha tó ma rad vány” az OEP prog nó zi sát tar tal maz za a tárgy hó na pot meg elõ zõ 
hó nap vé gé ig vár ha tó ki adá sa i nak alakulása alapján.

A 6., 7., 8. sort a terv vissza iga zo lá sa kor a Kincs tár töl ti ki.

A 9. sor „Havi elõ irány zat” a költ ség ve tés ben sze rep lõ ki adá sok éves elõ irány za tá nak 1/12-e.

A 10. „Idõ ará nyos elõ irány zat” sor szá mí tott adat (ak tu á lis hó × 1/12).

A 11–12. sor a tárgy ha vi, il let ve az idõ ará nyos elõ irány zat tól való el té rést mutatja.

A 13. sor „Éves elõ irány zat” a költ ség ve tés sze rin ti, il let ve a mó do sí tott éves elõ irány zat.

E FIN–03/B Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tá sok ki adá sai

Nem túl lép he tõ elõ irány za tok, jó vá ha gyás ra ke rü lõ adatlap.

A „Fel me rü lé si hely re el nem szá molt ki adás” osz lop ban kell sze re pel tet ni a gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás elõ re ho zott
ki adá sa it és azok vissza tör lesz té se it az E.A.-Ht.4. jelû táblázat alapján.

E FIN–04. Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok és a köz gyógy el lá tás megtérítése

A költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek éves fi nan szí ro zá si ter vét a meg té rí tés idõ pont ja i nak meg je lö -
lé sé vel tárgy évet meg elõ zõ hó 25-éig a Pénz ügy mi nisz té ri um ba kell benyújtani jóváhagyásra.

A ter vet az év so rán mó do sí ta ni kell, ha azt jog sza bá lyi vál to zás in do kol ja, vagy a meg té rí tés tar tó san el tér a tény le ges
ki adás tól. Év köz be ni mó do sí tás ese tén az adat la pot fo lya ma tos sorszámmal kell ellátni.

E.A.-Ht.1. Be vé te lek

A hát tér táb la az E FIN–02. be vé te lek el ne ve zé sû fõ táb la tárgy ha vi ter ve zett be vé te lek so rá nak fi nan szí ro zá si na pok ra
tör té nõ bontását tartalmazza.

E.A.-Ht.2. Ki adá sok

A hát tér táb la a ter ve zett havi ki adá sok fi nan szí ro zá si na pok ra tör té nõ bon tá sát tar tal maz za. A gyó gyí tó-meg elõ zõ el -
lá tás és a gyógy szer tá mo ga tás jog cím cso port ki adá sa i nak napi bon tá sá ban az igény be vett elõ le gek tárgy ha vi vissza pót -
lá sát is figye lembe kell ven ni.

E.A.-Ht.3. Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sa i nak túl lép he tõ elõirányzatai

Az „Éves elõ irány zat” 1. osz lop ban a költ ség ve tés ben sze rep lõ éves ki adá si elõ irány za tot kell sze re pel tet ni.

A 2. osz lop „Meg elõ zõ hó nap vé gé ig meg nyi tott*/ter ve zett ki adás” a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap fi nan szí ro zá si
ter ve i ben sze rep lõ meg nyi tott elõ irány za ti ke re te ket tar tal maz za (ja nu ár hó ban üre sen ma rad). A Kincs tár a túl lép he tõ
ki adá si elõ irány za tok ese té ben ha von ta a ter ve zett elõ irány za ti ke re te ket nyitja meg, de csak az éves elõirányzat
mértékéig.

A 3. osz lop tar tal maz za a tárgy hó ra ter ve zett ki adást.

A 4. osz lop a má so dik és a har ma dik osz lop össze ge.

Éves elõ irány za tot meg ha la dó ter ve zés ese tén a 2. és 4. osz lop ban ter ve zett ki adás hal mo zott össze gét kell sze re pel tet ni.

Az 5. és 7. osz lo po kat a terv vissza iga zo lá sa kor a Kincs tár töl ti ki.

A 6. osz lop a ter ve zett és az éves elõ irány zat kü lönb sé gét tar tal maz za.

E.A.-Ht.4. Elõ re ho zott ki adá sok

A hát tér táb la a gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás elõ re ho zott ki adá sa it és a gyógy szer tá mo ga tás fi nan szí ro zá si elõ le gé nek
igény be vé te lét és vissza pót lá suk ütemezését tartalmazza.

E.A.-Ht.5. Össze vont szak el lá tás alá bon tá sa

A hát tér táb la az össze vont szak el lá tás bel sõ rész le te zé sét tar tal maz za.
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Kitöltési útmutató az NY FIN 01–04. és NY.A.-Ht.1–4. számú ûrlapokhoz

1. Ál ta lá nos tud ni va lók

– Az adat la po kat az év elsõ 11 hó nap já ban egész szá mok ban mil li ós nagy ság rend ben kell ki töl te ni az NY FIN–04.,
NYA-Ht.4. adat la pok ki vé te lé vel. De cem ber hó nap ra vo nat ko zó an a terv do ku men tá ci ót egy ti ze des pon tos ság gal, a ke -
re kí tés sza bá lya i nak figye lembe véte lével kell kitölteni.

– A fi nan szí ro zá si terv adat lap ja i nak fej lé cé ben az ak tu á lis hó nap ke rül megjelölésre.

– Az NY FIN je lö lé sû adat la pok az ún. fõ táb lák, a be vé te lek, a ki adá sok és a lik vi di tás ter ve zé sé re szol gál nak. A fõ -
táb lák ke rül nek jóváhagyásra.

– Az NY.A.-Ht. je lö lé sû adat la pok az ún. hát tér táb lák a be vé te lek és ki adá sok fi nan szí ro zá si na pok ra tör té nõ bon tá -
sát, az egyéb és a költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sé nek havi ütemezését tartalmazzák.

– A terv egy pél dá nyát a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) alá írá sá val vissza iga zol ja a Nyug díj biz to -
sí tá si Alap részére.

– A terv hó kö zi mó do sí tá sát a mó do sult fõ táb lák ra és az érin tett hát tér táb lák ra vo nat ko zó an jó vá ha gyás ra a PM szak -
fõ osz tá lyá ra kell megküldeni.

2. Az adat la pok ada tai

NY FIN–01. Nyug díj biz to sí tá si Alap lik vi di tá sá nak ter ve zé se a fi nan szí ro zá si terv hónapjában

A napi bon tás ban ké szült be vé te li (NY.A.-Ht.1.) és ki adá si (NY.A.-Ht.2.) táb lá za tok napi össze sen so ra i nak e táb la
be vé te li-ki adá si ada ta i val kell meg egyez ni ük. A „Napi lik vi di tás (+/–)” a „Be vé tel”-ek és a „Ki adás”-ok kü lön bö ze te.
Ha az ered mény ne ga tív hi tel igény be vé tel, ha po zi tív vissza tör lesz tés tör té nik. Az adat la pot „tárgy hót meg elõ zõ hó vé gi
egyen leg” hal mo zott tény ada tá val, va la mint az eb bõl szá mí tott napi hi tel/be tét ál lo má nyi ada tok kal a vissza iga zo lás al -
kal má val a Kincs tár egé szí ti ki. A be tét ál lo mány (+), a hi tel ál lo mány (–) elõ jel al kal ma zá sá val ke rül kitöltésre.

NY FIN–02. Be vé te lek

Az 1. sor „Elõ zõ hó nap vé gé ig vissza iga zolt elõ irány zat” a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó na pig a Kincs tár ál tal vissza iga -
zolt össze ge ket tar tal maz za (ja nu ár hóban üresen marad).

A 2. sor „Tárgy ha vi ter ve zett be vé tel” az ak tu á lis hó nap vár ha tó be vé te lét tar tal maz za. Ez az összeg meg kell egyez -
zen a napi bon tás ban ké szült be vé te li hát tér táb lá zat (NY.A.-Ht.1.) tárgyhó összesen sorával.

A 3. a „Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig ter ve zett elõ irány zat” sor ba a meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha gyott és a tárgy ha vi
ter ve zett sor együt tes összege kerül.

A 4. sor „Havi elõ irány zat” szá mí tott adat sor. A költ ség ve tés ben sze rep lõ be vé te lek éves elõ irány za tá nak 1/12-ét kell
ki mu tat ni a „köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok” osz lop ki vé te lé vel. En nél az adat nál a meg té rí tés üte me zé sé nek
költ ség ve té si tör vény sze rin ti elõ írása figyelembevéte lével ki töl tött NY FIN–04. adat lap ak tu á lis havi meg té rí té se
alapján kell meghatározni a havi elõirányzatot.

Az 5. „Idõ ará nyos elõ irány zat” sor is szá mí tott adat. A havi elõ irány zat szo roz va a hó na pok szá má val. A „köz pon ti
költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok” jog cím idõ ará nyos elõ irány za tá nak meg ha tá ro zá sá nál az elõ zõ ek sze rint szá mí tott meg -
térítést kell figye lembe ven ni.

A 6–7. sor a havi, il let ve az idõ ará nyos elõ irány zat tól való el té rést mu tat ja.

A 8. sor „Éves elõ irány zat” a költ ség ve tés ben sze rep lõ éves be vé tel.

A „köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok” osz lop az NY FIN–04. adat lap ak tu á lis havi jó vá ha gyott össze gét tar tal -
maz za az el lá tá sok utá ni költ ség té rí tés kivételével.

A „mû kö dé si célú be vé te lek” osz lop nak a sa ját be vé tel mel lett tar tal maz nia kell az NY FIN–04. adat lap ak tu á lis havi
jó vá ha gyott „El lá tá sok utá ni költ ség té rí tés” összegét is.

A „Nem az Ala pot ter he lõ el lá tá sok meg té rí té se” osz lop ban kell fel tün tet ni az Egész ség biz to sí tá si Alap pal tör té nõ el -
szá mo lás be vé te lét, a költ ség ve té si és egyéb for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sé nek (NY.A.-Ht.3., 4. adat lap)
ak tu á lis havi össze sen so rá ból szá mí tott együt tes össze get.
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NY FIN–03. Ki adá sok

Az 1. sor „Elõ zõ hó nap vé gé ig vissza iga zolt elõ irány zat”, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó na pig jó vá ha gyott elõ irány za -
tot tar tal maz za (ja nu ár hóban üresen marad).

A 2. sor „Tárgy ha vi ter ve zett ki adás” az ak tu á lis hó nap ter ve zett ki adá sa it tar tal maz za. Ez az összeg meg kell egyez -
zen az NY.A.-Ht.2. fi nan szí ro zá si na pon kén ti bon tás ban ké szült ki adá si táb lá zat tárgyhó összesen adatával.

A 3. sor ba „Tárgy év ben a tárgy hó vé gé ig ter ve zett elõ irány zat” a meg elõ zõ hó nap vé gé ig jó vá ha gyott és a tárgy ha vi
ter ve zett ki adás sor együt tes összege kerül.

A 4. sor „Havi elõ irány zat” szá mí tott adat sor. A költ ség ve tés ben sze rep lõ ki adá sok éves elõ irány za tá nak 1/12-e. A
nyug el lá tá sok osz lop ban a – Ti zen har ma dik havi nyug díj elõ irány za tát – a ki fi ze tés üte me zé sé re vo nat ko zó jog sza bály
figye lembe véte lével kell meghatározni.

Az 5. „Idõ ará nyos elõ irány zat” sor is szá mí tott adat. A havi elõ irány zat szo roz va a hó na pok szá má val. A „Nyug el lá tá -
sok” osz lop idõ ará nyos elõ irány za tá nak meg ha tá ro zá sá nál a ti zen har ma dik havi nyug díj elõ irány za tát csak a jog sza bály
sze rin ti ki fi ze tés hónapjaiban kell figye lembe venni.

A 6–7. sor a havi, il let ve az idõ ará nyos elõ irány zat tól való el té rést mu tat ja.

A 8. sor „Éves elõ irány zat” a költ ség ve tés ben sze rep lõ éves ki adás.

A „Nem az Ala pot ter he lõ el lá tá sok ki adá sai” osz lo pá ban kell meg ter vez ni az Egész ség biz to sí tá si Ala pot ter he lõ, a
költ ség ve té si és az egyéb for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá si kiadások várható összegét.

NY FIN–04. Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

A költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek éves fi nan szí ro zá si ter vét a meg té rí tés idõ pont ja i nak meg je lö -
lé sé vel a tárgy évet meg elõ zõ hó 25-ig kell be nyúj ta ni pénz ügy mi nisz te ri jó vá ha gyás ra. A meg té rí té sek össze gét a tá mo -
ga tás uta lá sá nak költ ség ve té si tör vény szerinti elõ írása alapján kell meghatározni.

A ter vet az év so rán mó do sí ta ni kell, ha azt jog sza bá lyi vál to zás in do kol ja. Mó do sí tás kor a bi zony la tot fo lya ma tos
sor szám mal kell ellátni.

NY.A.-Ht.1. Be vé te lek

A hát tér táb la az NY FIN–02. be vé te lek el ne ve zé sû fõ táb la tárgy ha vi be vé te lek so rá nak fi nan szí ro zá si na pok ra tör té nõ 
bontását tartalmazza.

NY.A.-Ht.2. Ki adá sok

A hát tér táb la az NY FIN–03. ki adá sok el ne ve zé sû fõ táb la tárgy ha vi ki adá sok so rá nak fi nan szí ro zá si na pok ra tör té nõ
bontását tartalmazza.

NY.A.-Ht.3. Egyéb for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok ki adá sa i nak megtérítése

A hát tér táb la az Egyéb for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sé nek for rá son kén ti havi vár ha tó üte me zé sét
tartalmazza.

NY.A.-Ht.4. Költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok ki adá sa i nak megtérítése

A költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok éves vár ha tó el szá mo lá sá nak üte me zé sét tar tal maz za havi bon tás -
ban, me lyet a ja nu ár havi terv do ku men tá ci ó val együtt kell be nyúj ta ni. A ter vet az év so rán fo lya ma to san mó do sí ta ni
szük sé ges a pénz ügyi fo lya ma tok ala ku lá sá nak meg fele lõen. Az el szá molt idõ szak ra vo nat ko zó an a tényleges térítés
összegét kell a táblában szerepeltetni.
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11. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[7/e. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MPA FIN–01
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

A Munkaerõpiaci Alap tervezett likviditása
20... év .... negyedév

Hó na pok Be vé tel Ki adás Egyen leg

I.

II.

III.

I. ne gyed év együtt

IV.

V.

VI.

II. ne gyed év együtt

VII.

VIII.

IX.

III. ne gyed év együtt

X.

XI.

XII.

IV. ne gyed év együtt

Bu da pest, 20…………

Be nyúj tó: ............................................. Jó vá ha gyó: ..........................................
Alap ke ze lõ Pénz ügy mi nisz té ri um

El len õriz te: ..........................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

.... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

Be vé tel Ki adás Egyen leg

... havi tel je sí tés

... havi telj. /
fi nansz. terv (%)

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv
M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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MPA FIN–02
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Munkaerõpiaci Alap finanszírozási terve
Bevételek 20... év ....  negyedév

(Mil lió fo rint)

Meg ne ve zés
Mun ka adói

já ru lék
Mun ka vál la lói

já ru lék
Vál lal ko zói

já ru lék
Te rü le ti

egyéb be vé tel
Köz pon ti

egyéb be vé tel

Szak kép zé si
és fel nõtt-

kép zé si egyéb
be vé tel

Re ha bi li tá ci ós
hoz zá já ru lás

Re ha bi li tá ci ós
célú mun ka -
hely te rem tõ
tá mo ga tás
 tör lesz té se

Szak kép zé si
hoz zá já ru lás

Bér ga ran cia
tá mo ga tás
tör lesz té se

HEFOP
int. elõ fi nansz.

meg té rí té se
Össze sen

1 Tárgy ne gyed év elsõ hó nap já ban
ter ve zett be vé te lek

2 Tárgy ne gyed év má so dik hó nap -
já ban ter ve zett be vé te lek

3 Tárgy ne gyed év har ma dik
 hónapjában ter ve zett be vé te lek

4 Tárgy ne gyed év ben ter ve zett
be vé te lek együtt

5 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed évek ben
ter ve zett be vé tel

6 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed évek ben
tény le ges be vé tel

7 Éves elõ irány zat

8 Be vé tel a tárgy ne gyed év vé gé ig /
éves elõ irány zat (%)

.... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

9 ... havi tel je sí tés

10 ... havi tel je sí tés és fi nan szí ro zá si
terv ará nya (%)

Alap ke ze lõ cég sze rû alá írá sa:

P. H.

20….  év …. hó …. nap

Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé rõl en ge dé lyez te:

P. H.

20…. év …. hó …. nap

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl el len õriz te:

P. H.

20…. év …. hó …. nap

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv
M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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MPA FIN–03
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Munkaerõpiaci Alap finanszírozási terve
Kiadások 20... év .... negyedév

Ol dal: 2/1

(Mil lió fo rint)

Meg ne ve zés

Fog lal koz-
ta tá si és
kép zé si

tá mo ga tá sok

Szak kép zé si
és fel nõtt-

kép zé si célú
ki fi ze té sek

Passzív
el lá tá sok

Jö ve de lem-
pót ló

tá mo ga tás

Bér ga ran cia
ki fi ze té sek

Re ha bi li tá ci ós célú
ki fi ze té sek

Alap ke ze lõ -
nek át adott
pénz esz köz

ÁFSZ mû kö dé se
és fej lesz té se

ÁFSZ
köz pon to sí tott

ke re te

Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra

Össze senMun ka hely-
te rem tõ

tá mo ga tás

Meg vál to zott
mu ka kép.
sze mé lyek

fog lalk.
tá mo ga tá sa

ÁFSZ át adott
pénz esz köz

ÁFSZ fej lesz -
té si prog ram

Fog lal koz-
tat ha tó ság

Al kal maz-
ko dó ké pes ség

1 Tárgy ne gyed év elsõ hó nap-
já ban ter ve zett ki adá sok

2 Tárgy ne gyed év má so dik hó -
nap já ban ter ve zett ki adá sok

3 Tárgy ne gyed év har ma dik
hó nap já ban ter ve zett
ki adá sok

4 Tárgy ne gyed év ben ter ve zett
ki adá sok együtt

5 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed-
évek ben ter ve zett ki adás

6 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed-
évek ben tény le ges ki adás

7 Éves elõ irány zat

8 Ki adás a tárgy ne gyed év 
vé gé ig / éves elõ irány zat (%)

.... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

9 ... havi tel je sí tés

10
... havi tel je sí tés és fi nan szí -
ro zá si terv ará nya (%)

Alap ke ze lõ cég sze rû alá írá sa:

P. H.

20….  év …. hó …. nap

Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé rõl en ge dé lyez te:

P. H.

20…. év …. hó …. nap

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl el len õriz te:

P. H.   P. H.

20…. év …. hó …. nap

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv
M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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MPA FIN–03
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Munkaerõpiaci Alap finanszírozási terve
Kiadások 20... év .... negyedév

Ol dal: 2/2

(Mil lió fo rint)

Meg ne ve zés
Át ho zat:
2/1 ol dal
össze sen

OMMF-nek
pénz esz köz

át adás

NY. Alap nak
át adás

Köz mun ka
cél já ra

pénz esz köz
át adás

Nem ze ti
Szak kép zé si
és Fel nõtt -

kép zé si
In té zet nek
pénz esz köz

át adás

Non pro fit
szek tor be li
mun ka váll.
tá mo ga tá sa

HEFOP
in téz ke dés
elõ fi nan-
szí ro zá sa

Tár sa dal mi
pár be széd
prog ra mok

Or szá gos
Fogl. Köz-

ala pítv.
pénz esz köz

át adás

Egyéb
költ ség ve té si

be fi ze tés

Já ru lék ked vez mény
vissza té rí tés

Vál lal ko zói
já ra dék

Tranz ak ci ós
díj

Mind-
össze senNor ma tív

já ru lék kedv.
vissza té rí tés

Öt ven év
fe let ti ek

já ru lék kedv.

1 Tárgy ne gyed év elsõ hó -
nap já ban ter ve zett ki adá sok

2 Tárgy ne gyed év má so dik
hó nap já ban ter ve zett
ki adá sok

3 Tárgy ne gyed év har ma dik
hó nap já ban ter ve zett
ki adá sok

4 Tárgy ne gyed év ben ter ve -
zett ki adá sok együtt

5 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed -
évek ben ter ve zett ki adás

6 Elõ zõ ne gyed év / ne gyed -
évek ben tény le ges ki adás

7 Éves elõ irány zat

8 Ki adás a tárgy ne gyed év
vé gé ig / éves elõ irány zat (%)

.... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

9 ... havi tel je sí tés

10 ... havi tel je sí tés és fi nan -
szí ro zá si terv ará nya (%)

Alap ke ze lõ cég sze rû alá írá sa:

20….  év …. hó …. nap

Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé rõl en ge dé lyez te:

P. H.

20…. év …. hó …. nap

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl el len õriz te:

20…. év …. hó …. nap

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv
M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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12. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[7/h. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

KIA-FIN–01
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
20... év ... negyedév

(mil lió fo rint)

Hó na pok Be vé tel Ki adás Egyen leg Költ ség ve té si tá mo ga tás

I.

II.

III.

I. ne gyed év együtt

IV.

V.

VI.

II. ne gyed év együtt

VII.

VIII.

IX.

III. ne gyed év együtt

X.

XI.

XII.

IV. ne gyed év együtt

Éves elõ i rány zat

Bu da pest, 20...........

Be nyúj tó: ............................................. Jó vá ha gyó: .............................................
Alap ke ze lõ Pénz ügy mi nisz té ri um

El len õriz te: .............................................
Ma gyar Ál lam kincs tár

... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

Be vé tel Ki adás Egyen leg

... havi tel je sí tés

... havi telj./fi nansz. terv (%)

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv
M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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KIA-FIN–02
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
Bevételek

20... év ... negyedév

(mil lió fo rint)

Ter ve zett idõ szak In no vá ci ós já ru lék
Költ ség ve té si

tá mo ga tás

Vissz ter hes
tá mo ga tá sok
tör lesz té sei

Egyéb be vé tel Be vé tel össze sen

1 Tárgy ne gyed év elsõ hó nap ja

2 Tárgy ne gyed év má so dik hó nap ja

3 Tárgy ne gyed év har ma dik hó nap ja

4 Tárgy ne gyed év össze sen

5 Elõ zõ ne gyed év/ne gyed évek terv ada ta

6 Elõ zõ ne gyed év/ne gyed évek tel je sí té se

7 Éves elõ irány zat

8 Elõ irány zat fel hasz ná lás %-ban (4+6/7×100)

... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

9 ... havi tel je sí tés

10 ... havi tel je sí tés és fi nan szí ro zá si terv ará nya
(%)

Alap ke ze lõ cég sze rû alá írá sa:

P. H.

20... év ... hó ... nap

Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé rõl

en ge dé lyez te:

P. H.

20... év ... hó ... nap

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl

el len õriz te:

P. H.

20... év ... hó ... nap

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv

M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv
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KIA-FIN–03
E*

Ma gyar Ál lam kincs tár M**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve
Kiadások

20... év ... negyedév

(mil lió fo rint)

Ter ve zett idõ szak Ha zai in no vá ció
tá mo ga tá sa

Nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ben meg va -

ló su ló in no vá ció
tá mo ga tá sa

Ku ta tás-fej lesz tést
és in no vá ci ót tá mo -

ga tó EU társ fin.
prog r. ha zai tám.

Tud. és techn.
at ta sék mun ká já nak

tá mo ga tá sa

Nem ze ti Ku ta tás -
nyilv. Rend szer

tá mo ga tá sa

Tu do mány- és Techn.
T. T. mun ká já na

 tá mo ga tá sa

Alap ke ze lõ nek
át adott pénz esz köz

Új fej lesz té si ter vek -
re való fel ké szü lés,

ér té ke lés
Ki adás össze sen

1 Tárgy ne gyed év elsõ hó nap ja

2 Tárgy ne gyed év má so dik hó nap ja

3 Tárgy ne gyed év har ma dik hó nap ja

4 Tárgy ne gyed év össze sen

5 Elõ zõ ne gyed év/ne gyed évek terv ada ta

6 Elõ zõ ne gyed év/ne gyed évek tel je sí té se

7 Éves elõ irány zat

8 Elõ irány zat fel hasz ná lás %-ban
(4+6/7×100)

... havi tel je sí tés (Ma gyar Ál lam kincs tár töl ti ki!)

9 ... havi tel je sí tés

10 ... havi tel je sí tés és fi nan szí ro zá si terv
 aránya (%)

Alap ke ze lõ cég sze rû alá írá sa:

P. H.

20... év ... hó ... nap

Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé rõl

en ge dé lyez te:

P. H.

20... év ... hó ... nap

Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé rõl

el len õriz te:

P. H.

20... év ... hó ... nap

E*: ere de ti fi nan szí ro zá si terv

M**: mó do sí tott fi nan szí ro zá si terv

2
9

1
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/4

6
. szám



13. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.)PM rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ma gyar Ál lam kincs tár EG–05

Elõirányzat-módosítás nélküli keretnövelés engedélyezése
(PM engedéllyel)

Bi zony lat sor szá ma:
Fe je zet szá ma: Összes ol dal:
Fe je zet neve: ol dal szám:
Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la (al szám la) szá ma (1–24):

ada tok ezer Ft-ban

Sor -
szám

Költ ség ve té si elõ irány zat
ÁHT azo no sí tó ja

Tárgy évi cím be so ro lás

Ere de ti elõ irány zat
Ed dig en ge dé lye zett
ke ret nö ve lés össze ge

En ge dé lye zett ke ret nö ve lés

Ke retnö ve lés össze sen
(5+8)

Ren del ke zés re bo csá tott
ke ret együt tes
össze ge (4+9)fe je zet cím al cím

jog cím- 
csop. jog cím

elõ ir.-
csop.

kiem.
ei.

fel hasz ná lá sa
össze ge

hó nap de kád

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Össze sen: 

Fe je zet cég sze rû alá írá sa

P. H.     Ügyintézõ:

Dá tum:
20... év ... hó ... nap    te le fon:
Ik ta tó szám:

PM ré szé rõl en ge dé lyez te:
Alá írás:

P. H.

Dá tum:
20... év ... hó ... nap
Ik ta tó szám:

Ma gyar Ál lam kincs tár:
Alá írás: Rög zí tet te:

      P. H.       Ellenõrizte:

Dá tum: Dá tum:
20... év ... hó ... nap 20... év ... hó ... nap
Ik ta tó szám:
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Kitöltési útmutató

az EG–05 számú, „Elõirányzat-módosítás nélküli keretnövelés” elnevezésû ûrlaphoz

1. Az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ ki adá si elõ -
irány za tok túl lé pé se kor – a köz pon ti elõ irány za tok ki vé te lé vel – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek EG–05 adat la pot
kell be nyúj ta nia.

2. Az el já rás me ne te:

Az ûr la pot há rom pél dány ban ki tölt ve az el té rés in do ko lá sát tar tal ma zó ké re lem két pél dá nyá val együtt a Fe je zet
 megküldi a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet sze rint ille té kes Fõ osz tá lyá hoz en ge dé lye zés re.

A Pénz ügy mi nisz té ri um a nyom tat vány alsó ré szé ben kö zé pen ta lál ha tó iga zo ló rész ki töl té sé vel en ge dé lye zi az idõ -
ará nyos tól el té rõ fo lyó sí tást, ezt köve tõen a nyom tat vány két pél dá nyát és a ké re lem egy pél dá nyát to váb bít ja a Ma gyar
Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ré szé re a fi nan szí ro zás le bo nyo lí tá sa vé gett. A Kincs tár a be ér ke zést kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül a táb lá zat jobb alsó sar ká ban ta lál ha tó iga zo ló részt ki tölt ve vissza kül di az ûr lap egy pél dá nyát
a  Fejezet ré szé re, a má sik pél dány a Kincs tár nál ma rad.

3. Az ûr lap ada tai:

– A bi zony lat sor szá ma: A fe je zet ál tal a Kincs tár hoz be nyúj tott ûr la pok éven be lü li fo lya ma tos sor szá mo zá sá ra szol gál.

– Összes ol dal: Amennyi ben a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel tün te té sé re a la pon ta lál ha tó so rok szá ma nem ele -
gen dõ, a la pok szá mát kell fel tün tet ni.

– Ol dal szám: Amennyi ben a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel tün te té sé re a la pon ta lál ha tó so rok szá ma nem ele -
gendõ, az adott lap sor szá mát kell fel tün tet ni a la pon.

– Fe je zet szá ma, neve: A Ma gyar Köz tár sa ság tárgy évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben (a továb biak ban: költ ség -
ve té si tör vény) ta lál ha tó fe je zet szám és meg ne ve zés.

– Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la (al szám la) szá ma (1–24): A 24 po zí ci ós elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la (in téz mé nyi vagy fe je ze ti) szá mát kell fel tün tet ni. A szám lá ra tör té nik a tá mo ga tá si ke ret nyi tá sa.

– Sor szám: A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok sor szá mo zá sá ra szol gál. Az utol só té tel a meg elõ zõ so rok összege -
zésére szol gál.

– Költ ség ve té si elõ irány zat ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó ja: Az ál lam ház tar tá si egye di azo no sí tó szám alkalma -
zásáról  szóló PM ren de let alap ján a pénz ügy mi nisz ter ál tal adott azo no sí tó szám.

– Tárgy évi cím be so ro lás: A tárgy évi költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott azo no sí tó szá mo kat kell fel tün tet ni.

– Ere de ti elõ irány zat az adott évi költ ség ben jó vá ha gyott összeg.

– Ed dig en ge dé lye zett ke ret nö ve lés össze ge az ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó jó vá ha gyott nö ve lé sek hal mo zott
össze ge.

– En ge dé lye zett ke ret nö ve lés fel hasz ná lá sa: Az en ge dé lye zett tá mo ga tá si ke ret fel hasz ná lá sá nak üte me zé sét kell
a hó nap és azon be lül a de kád (1, 2, 3) meg adá sá val fel tün tet ni.

– En ge dé lye zett ke ret nö ve lés össze ge: Az adott hó nap ban en ge dé lye zett ke ret össze gét kell meg ad ni.

– Ke ret nö ve lés össze sen a már ed dig hal mo zott + a tárgy ha vi eme lés össze ge.

– Ren del ke zés re bo csá tott ke ret együt tes össze ge: Az ere de ti elõ irány zat és a ke ret nö ve lés együt tes össze ge.

4. Az ûr lap al ján ta lál ha tó ro va tok a fe je zet cég sze rû alá írá sá ra és az adat köz lés hez kap cso ló dó in for má ci ók meg -
adására, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um en ge dé lyé nek fel tün te té sé re szol gál nak.
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14. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

Ké szült:      
Ma gyar Ál lam kincs tár Lap szám:     

Kiadások és bevételek elõirányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02/ )

Idõ szak:                

In téz mény neve:

      címe:

In téz mény azo no sí tó:
Szám la szám:

(Ft-ban)

Meg ne ve zés Sor szám Ere de ti
elõ irány zat

Ak tu á lis
elõ irány zat

Tárgy ha vi
for ga lom

Hal mo zott
for ga lom

In dex %-ban

Rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok 01.

Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok 02.

Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok 03.

Sze mé lyi jut ta tá sok (01+02+03) 04.

Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 05.

Mun ka adói já ru lék 06.

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék (05+06) 07.

Do lo gi ki adá sok 08.

Egyéb fo lyó ki adá sok (ka mat ki adá sok nél kül) 09.

Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok (08+09) 10.

El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 11.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re 12.

Tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai jut ta tá sok és egyéb tár sa da lom -
biz to sí tá si el lá tá sok

13.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re
(12+13)

14.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás tár sa da lom biz to sí tá si
ala pok nak és ke ze lõ i nek

15.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás el kü lö ní tett ál la mi
ala pok nak

16.

Tám. ért. mûk. kiad. kp-i kv. szerv nek, fej. kez. ei.-nak, Uni ós
le bony.szlá ra

17.

Tám. ért. mûk. kiad. h. ön korm-nak, többc. kis térs. társ-nak, h-i
és orsz. ki sebbs. ön korm-nak

18.

Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó ki fi ze tés ál lam ház -
tar tá son be lül re

19.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás (15+16+17+18+19) 20.

Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok (11+14+20) 21.

Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa 22.

Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa 23.

Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány át adá sa (22+23) 24.

Ka mat ki adás 25.

In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26.

Fel újí tás 27.

Köz pon ti be ru há zás 28.
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Meg ne ve zés Sor szám Ere de ti
elõ irány zat

Ak tu á lis
elõ irány zat

Tárgy ha vi
for ga lom

Hal mo zott
for ga lom

In dex %-ban

La kás tá mo ga tás 29.

La kás épí tés 30.

Köz pon ti be ru há zá sok (28+29+30) 31.

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re 32.

In téz mé nyi egyéb fel hal mo zá si ki adás 33.

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re
(32+33)

34.

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás tb ala pok nak
és ke ze lõ i nek

35.

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás el kü lö ní tett ál la mi
ala pok nak

36.

Tám. ért. felh. kiad. kp-i kv. szerv nek, fej. kez. ei.-nak, Uni ós
le bony. szlá ra

37.

Tám. ért. felh. kiad. h. ön korm-nak, többc. kis térs. társ-nak,
h-i és orsz. ki sebbs. ön korm-nak

38.

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás (35+36+37+38) 39.

Egyéb be ru há zá sok és fej lesz té si tá mo ga tá sok 40.

Egyéb fel hal mo zá si ki adá sok (34+39+40) 41.

Köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 42.

Hi tel tör lesz tés 43.

Köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se, hi tel tör lesz tés (42+43) 44.

Tör vény sze rin ti ki adá sok
(04+07+10+21+24+25+26+27+31+41+44)

45.

Mû kö dé si be vé tel 46.

Ka mat be vé tel 47.

Költ ség ve té si ki egé szí té sek, vissza té rü lé sek 48.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl 49.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól 50.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel  kül föld rõl 51.

Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel, be vé te lek ál lam ház tar tá son
kí vül rõl (48+49+50+51)

52.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek tb ala pok tól és
ke ze lõ i tõl

53.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek el kü lö ní tett ál la mi
ala pok tól

54.

Tám. ér té kû mûk. be vé tel kp-i kv. szerv tõl, fej. kez. ei-ból,
Uni ós le bony-i szlá ról

55.

Tám. ért. mûk. bev. h-i ön korm-tól, többc. kis térs. társ-tól,
h-i és orsz. ki sebbs-i ön korm-tól

56.

Ga ran cia és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó meg té rü lé sek
ál lam ház tar tá son be lül rõl

57.

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé te lek (53+54+55+56+57) 58.

Mû kö dé si célû pénz esz köz át vé tel, be vé te lek (52+58) 59.

Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 60.

Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel 61.

Elõ zõ évi  elõ irány zat-ma rad vány át vé tel (60+61) 62.

Fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé tel 63.

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl 64.

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól 65.

Fe lé hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel  kül föld rõl 66.

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel, be vé te lek ál lam ház tar -
tá son kí vül rõl (63+64+65+66)

67.
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Meg ne ve zés Sor szám Ere de ti
elõ irány zat

Ak tu á lis
elõ irány zat

Tárgy ha vi
for ga lom

Hal mo zott
for ga lom

In dex %-ban

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek tb ala pok tól
és ke ze lõ i tõl

68.

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé te lek el kü lö ní tett ál la mi
ala pok tól

69.

Tám. ér té kû felh. be vé tel kp-i kv. szerv tõl, fej. kez. ei-ból,
Uni ós le bony-i szlá ról

70.

Tám. ért. felh. bev. h-i ön korm-tól, többc. kis térs. társ-tól,
h-i és orsz. ki sebbs. ön korm-tól

71.

Tá mo ga tás ér té kû fel ha lmo zá si be vé te lek (68+69+70+71) 72.

Fel hal mo zá si célû pénz esz köz át vé tel, be vé te lek (67+72) 73.

Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se 74.

Hi tel fel vé tel 75.

Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rü lé se, hi tel fel vé tel
(74+75)

76.

Adók és adó jel le gû be vé te lek 77.

Tör vé ny sze rin ti be vé te lek (45+46+58+61+72+73+76+77) 78.

Tör vény sze rin ti ki adá sok és be vé te lek egyen le ge (45-78) 79.

Költ ség ve té si tá mo ga tás (szá mí tott elõ irány zat, ke ret nyi tás) 80.

Eb bõl köz tar to zás miatt zá rolt tá mo ga tás 81.

Ke ret át adás-át vé tel (fõ és al in téz mény) 82.

Ke ret át adás-át vé tel (sa ját szám la) 83.

Nem azo no sít ha tó be vé tel 84.

Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány
igény be vé te le

85.

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok 86.

Bér fi ze tés hez kap cso ló dó át fu tó ki adá sok 87.

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé te lek 88.

Ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó át fu tó be vé te lek 89.

Nyi tó e gyen leg és kor rek ci ói 90.

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó és ki egy. bev-k ren de zé se 91.

Elõ zõ évi ma rad vány fel füg gesz tett ki fi ze té sé hez kap cso ló dó
be fi ze tés

92.

Elõ zõ évi ha tó sá gi jel le gû jog kör höz kap cso ló dó be vé te lek
ren de zé se

93.

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó és ki egy. ki ad-k ren de zé se 94.

Elõ zõ évi há zi pénz tár záró p.k. tárgy évi felh. 95.

Elõzõ évi de vi za záró ál lo mány tárgy évi felh. 96.

Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si)
célú mû kö dé si ki adás

97.

Ál lam ház tar tá son be lül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si)
célú fel hal mo zá si ki adás

98.

Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si)
célú mû kö dé si ki adás

99.

Ál lam ház tar tá son kí vül rõl ka pott to vább adá si (le bo nyo lí tá si)
célú fel hal mo zá si ki adás

100.

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház -
tar tá son be lül rõl

101.

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam -
ház tar tá son be lül rõl

102.

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ál lam ház -
tar tá son kívül rõl

103.

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel ál lam -
ház tar tá son kívül rõl

104.

Rö vid le já ra tú ér ték pa pír vá sár lás 105.
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15. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/a. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Munkaerõpiaci Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dá tum:
E Ft

B e v é te l e k Elõ irány zat Tel je sí tés Telj. %

Mun ka adói já ru lék

Mun ka vál la lói já ru lék

Vál lal ko zói já ru lék

Egyéb be vé tel

 Te rü le ti egyéb be vé tel

 Köz pon ti egyéb be vé tel

 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel

Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás

Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té se

Szak kép zé si hoz zá já ru lás

Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se

HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sá nak meg té rí té se

Pénz ma rad vány igény be vé tel

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL

Kép zé si Alap rész be fi ze tõ re nem azo no sí tott be vé tel

Költ ség ve té si be vé tel

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Be vé te li for ga lom össze sen

Nyi tó e gyen leg

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át vé tel

K i a d á s o k

Ak tív fog lal koz ta tá si esz kö zök

 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok

Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek

Passzív el lá tá sok

Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás

Bér ga ran cia ki fi ze té sek

Re ha bi li tá ci ós célú ki fi ze té sek

 Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás

 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa

Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz

Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû kö dé se és fej lesz té se

 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz

 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram
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Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te
Át adás EU társ fi nan szí ro zás ra
 Fog lal koz tat ha tó ság
 Al kal maz ko dó ké pes ség
OMMF-nek pénz esz köz át adás
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás
Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás
NSZFI-nek pénz esz köz át adás
Non-pro fit szek tor be li mun ka vál la lás tá mo ga tá sa
HEFOP in téz ke dés elõ fi nan szí ro zá sa
Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok
OFA-nak pénz esz köz át adás
Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés
Já ru lék ked vez mény vissza té rí té se
 Nor ma tív já ru lék ked vez mény vissza té rí té se
 Öt ven év fe let ti ek já ru lék ked vez mé nye
Vál lal ko zók pénz ügyi el lá tá sa és tá mo ga tá sa
 Vál lal ko zói já ra dék
Tranz ak ci ós díj
Költ ség ve té si ki adás
 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
Ki adá si for ga lom össze sen
Zá ró e gyen leg
 Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret át adás

15/a. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/b. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételek és kiadások elõirányzatának
és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dá tum:
E Ft

B e v é te l e k Elõ irány zat Tel je sí tés Telj. %

Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té se
Pak si Atom erõ mû Rt.
Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se
Költ ség ve té si tá mo ga tás
Egyéb be vé tel
Pénz ma rad vány igény be vé tel
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL
Költ ség ve té si be vé tel
Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
Be vé te li for ga lom össze sen
Nyi tó e gyen leg
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K i a d á s o k    Elõ irány zat   Tel je sí tés Telj. %

Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõ ké szí té se
Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõ ké szí té se
Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai
Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tás
Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se, fel újí tá sa
Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se
Nuk le á ris lé te sít mé nyek le sze re lé sé nek elõ ké szí té se
Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se
Hul la dék tá ro lók és RHK Kht. üze mel te té si ki adá sai
Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok tá mo ga tá sa
Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra
Költ ség ve té si ki adás
Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
Ki adá si for ga lom össze sen
Zá ró e gyen leg

16. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/c. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

ADATSZOLGÁLTATÁS
a Nyugdíjbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésérõl

………… év …………………… hó

(ada tok ezer Ft-ban)

Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés

BEVÉTELEK

1. Nyug díj biz to sí tá si já ru lék be vé tel

2. Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

3. Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai

4. Köz te her jegy után be folyt já ru lék

5. Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyu gell.
ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás

6. MPA ál tal Start kár tya ki egé szí tés

7. Ké se del mi pót lék, bír ság

8. Já ru lék be vé te lek és hoz zá já ru lá sok össze sen
(1–7.)

9. GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben ré sze sü lõk
utá ni közp. kv.-i. té rí tés

10. Ma gánny.pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék ki esés
pót lá sá ra kv.-i tám.

11. Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénzeszköz -
átadás

12. Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át vett
pénz esz köz

13. Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok össze sen
(9–12.)

14. Ki fi ze té sek vissza té rü lé se és egyéb be vé te lek

15. NYB. költ ség ve té si szer vek be fi ze té se

16. Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le
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Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés

17. NYB. te vé keny ség egyéb be vé te lei össze sen
(14–16.)

18. Nyug el lá tá sok fe de ze té re az E. Alap tól át vett
pénz esz köz

19. Va gyon gaz dál ko dás be vé te le

20. Mû kö dé si célú be vé te lek

21. NY. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN

KIADÁSOK

22. Nyug el lá tá sok

– eb bõl 13. havi nyug díj

23. Fel me rü lé si hely re el nem szá molt nyug el lá tá sok
(hó kö zi)

24. Nyug el lá tá sok össze sen (22–23.)

25. Pos ta költ ség

26. Egyéb el lá tá si ki adá sok

27. Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai össze sen
(25–26.)

28. Va gyon gaz dál ko dás ki adá sa

29. Mû kö dés re for dí tott ki adá sok

30. NY. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

31. NY. ALAP EGYENLEGE (be vé tel-ki adás)

Nem az alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok

Be vé te lek

32. Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis
tá mo ga tás

33. Pénz be li kár pót lás

34. Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ
kár pót lás

35. NFA ter mõ föld élet já ra dék

36. ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék

37. Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro -
zott el lá tás

38. Pol gár mes ter nyug dí ja és köz szog. já ra dé ka

39. Munk. be fiz.-bõl ko reng. nyug díj tárgy évi be vé tel

40. E. Alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok meg té rí té sei

41. Nem az alap ból fin. el lá tá sok meg té rí té sei össze -
sen (32–40.)

Ki adá sok

42. Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis
tá mo ga tás

43. Pénz be li kár pót lás

44. Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ
kár pót lás

45. NFA ter mõ föld élet já ra dék ki adás

46. ÁPV Rt. ál tal fi nan szí ro zott élet já ra dék

47. Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro -
zott el lá tás

48. Pol gár mes ter nyug dí ja és köz szog. já ra dé ka

49. Mun kál ta tói be fi ze tés bõl kor en ged mé nyes nyug -
díj tárgy évi ki adás
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Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai Ny. Alap ada tai el té rés

50. E. Alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok

51. Nem az alap ból fin. el lá tá sok ki adá sai össze sen
(42–50.)

52. Nem az alap ból fin. el lá tá sok tárgy évi egyen le ge
(41–51.)

53. Nem az ala pot ter he lõ ell. elõ zõ évi el szá mo lá sai
(be vé tel-ki adás)

54. Munk. be fiz.-bõl ko reng. nyug díj kö vet ke zõ évi
for rás vál to zá sa

Egyéb és passzív-ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok

55. El lá tá si szek tor nem azo no sí tott be vé te le

56. El lá tá si szek tor egyéb és passzív-ak tív pénz ügyi
el szá mo lá sai

57. Mû kö dé si szek tor nem azo no sí tott be vé te lei

58. Mû kö dé si szek tor passzív-ak tív pénz ügyi
 elszámolásai

59. Egyéb el szá mo lá sok össze sen (55–58.)

60. NY. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI 
EGYENLEGE (31+52+53+54+59.)

61. NY. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

62. NEM TB ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI
HITELÁLLOMÁNYA

63. El lá tá si szek tor pénz tá ra i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya

64. Ny. Alap kincs tá ri szám lá i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya

65. Mû kö dé si szek tor pénz tá ra i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya

66. Pénz for ga lom egyez te té se (60–65.)

………………………, ………… év ……………………… hó ………… nap

P. H.

………………………………………
cég sze rû alá írás
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17. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/d. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

ADATSZOLGÁLTATÁS
az Egészségbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésérõl

………… év …………………… hó

(ada tok ezer Ft-ban)

Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés

BEVÉTELEK

1. Egész ség biz to sí tá si já ru lék be vé tel

2. Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai

3. Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás

4. Köz te her jegy után be folyt já ru lék

5. MPA ál tal Start kár tya ki egé szí tés

6. Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

7. Ké se del mi pót lék, bír ság

8. Já ru lék be vé te lek és hoz zá já ru lá sok össze sen
(1–7.)

9. Ter hes ség meg sza kí tás sal kap cso la tos költség -
vetési té rí tés

10. Eü. fel ada tok el lá tá sá val kapcs. közp. kv.-i hoz zá -
já ru lás

11. Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át vett
pénz esz köz

12. GYED fo lyó sí tás ki adá sa i nak meg té rí té se a közp.
kv.-bõl

13. Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok össze sen
(9–12.)

14. Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja

15. Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek

16. Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek

17. Szer zõ dé sek sze rin ti gyógy szer gyár tói és for gal -
ma zói be fi ze té sek

18. Fo lya ma tos gyógy szer el lá tást bizt. gy.gyár tói
és for gal ma zói be fiz.

19. Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té sei
össze sen (17–18.)

20. EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok

21. Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok

22. Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ ell. meg tér.
össze sen (20–21.)

23. Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se

24. Vi zit díj, kór há zi na pi díj be vé tel

25. EB. költ ség ve té si szer vek be fi ze té se

26. Mû kö dé si elõ irány zat-ma rad vány át vé te le

27. EB. te vé keny ség egyéb be vé te lei össze sen
(14–16.+19+22–26.)

28. Va gyon gaz dál ko dás be vé te le

29. Mû kö dé si célú be vé te lek

30. E. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN
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Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés

KIADÁSOK

31. Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély

32. Táp pénz

33. Kül föl di gyógy ke ze lés

34. Egy sze ri se gély

35. Bal ese ti és kár té rí té si já ra dék

36. Gyer mek gon do zá si díj

37. Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai össze sen
(31–36.)

38. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím re el nem
 számolt ki adá sa

39. Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás

40. Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek- és if jú ság -
vé de lem

41. Fo gá sza ti el lá tás

42. Gon do zó in té ze ti gon do zás

43. Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû halott -
szállítás

44. Mû ve se ke ze lés

45. Ott ho ni szak ápo lás

46. Mû kö dé si költ ség elõ leg

47. Cél elõ irány za tok

48. Men tés

49. La bo ra tó ri u mi el lá tás

50. Össze vont szak el lá tás

51. Cél tar ta lék

52. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás össze sen (38–51.)

53. Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás
 támogatása

54. Anya tej-el lá tás

55. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai

56. Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás

57. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék

58. Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa

59. Gyógy szer tá mo ga tás elõ leg

60. Gyógy szer tá mo ga tás össze sen (55–59.)

61. Köt szer tá mo ga tás

62. Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zés tá mo ga tá sa

63. Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

64. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás össze sen
(61–63.)

65. Uta zá si költ ség té rí tés

66. EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok

67. Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok

68. Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés

69. Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ ell. ki adá sai
össze sen (66–68.)

70. Ter mé szet be ni el lá tá sok össze sen
(52–54.+60+64+65+69)

71. Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés

72. Pos ta költ ség

73. Egyéb ki adá sok
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Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés

74. Or vos spe ci fi kus vé nyek

75. Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se, el szá mo lá si
kül. ren de zé se

76. Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai össze sen
(71–75.)

77. Va gyon gaz dál ko dás ki adá sa

78. Mû kö dés re for dí tott ki adá sok

79. Nyug el lá tá sok fe de ze té re a Ny. Alap nak át adott
pénz esz köz

80. E. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

81. E. ALAP EGYENLEGE (be vé tel-ki adás)

Nem az alap ból fi nan szí ro zott el lá tá sok

Be vé te lek

82. Köz gyógy el lá tás meg té rí té se

83. Köz gyógy el lá tás ön kor mány za ti meg té rí té se

84. Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás meg té rí té se

85. E. Ala pot nem ter he lõ egyéb át fu tó be vé tel

86. Nem az alap ból fin. el lá tá sok meg té rí té sei
 összesen (82–85.)

Ki adá sok

87. Köz gyógy el lá tás

88. Ön kor mány za tok ál tal fin. köz gyógy el lá tás
 kiadása

89. Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás ki adá sa

90. E. Ala pot nem ter he lõ egyéb át fu tó ki adás

91. Nem az alap ból fin. el lá tá sok ki adá sai össze sen
(87–90.)

92. Nem az alap ból fin. el lá tá sok tárgy évi egyen le ge
(86–91.)

93. Nem az ala pot ter he lõ ell. elõ zõ évi el szá mo lá sai
(be vé tel-ki adás)

Egyéb és a passzív-ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok

94. El lá tá si szek tor nem azo no sí tott be vé te le

95. El lá tá sok ra biz to sí tott elõ le gek ki adá sa

96. El lá tá si szek tor egyéb és passzív-ak tív pénz ügyi
el szá mo lá sai

97. Mû kö dés nem azo no sí tott be vé te lei

98. Mû kö dés passzív-ak tív pénz ügyi el szá mo lá sai

99. Egyéb el szá mo lá sok össze sen
(94–95+96+97+98.)

100. E. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI
EGYENLEGE (81+92+93+99.)

101. E. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

102. NEM TB ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI
HITELÁLLOMÁNYA

103. El lá tá si szek tor pénz tá ra i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya

104. E. Alap kincs tá ri szám lá i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya
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Sor szám Jog cím
Elõ irány zat Tel je sí tés

Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés Kincs tár ada tai E. Alap ada tai el té rés

105. Mû kö dé si szek tor pénz tá ra i nak éves nyi tó-hó vé gi
záró ál lo má nya

106. Pénz for ga lom egyez te té se (100–105.)

………………………, …………… év ……………………… hó ………… nap

P. H.

…………………………………
cég sze rû alá írás

Kitöltési útmutató a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 12/c. és 12/d. számú mellékleteihez

Az adat szol gál ta tás az Alap éves költ ség ve té sé nek vég re haj tá sa, az Alap 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 si ki adá sok és be vé te lek kincs tá ri és könyv vi te li el szá mo lá sá nak össze ha son lí tá sá ra,
az  eltérések ki mu ta tá sá ra szol gál.

Az adat szol gál ta tás ban a ki emelt költ ség ve té si be vé te li és ki adá si elõ irány za ti jog cí mek ada ta it, va la mint a meg té rí -
ten dõ el lá tá sok tel je sí té sét

– a Kincs tár az elõ irány zat-nyil ván tar tá sa, va la mint az Alap kincs tá ri szám lá in bo nyo ló dó pénz for ga lom KTK
 szerinti el szá mo lá sa és a cél szám lák be vé te li és ki adá si for gal ma alap ján;

– az Alap az elõ irány za ti és tel je sí té si ada ta it a fõ köny vi nyil ván tar tá sok ban rög zí tet tek sze rint, a 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. ren de let 142.  § (1) bek.-ben elõ írt adat szol gál ta tás sal egye zõ en kell ki töl te ni.

Az Egyéb és passzív-ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok kö zött kell ki mu tat ni az el lá tá si és a mû kö dé si szek tor Nem azono -
sított be vé te le i nek hó vé gi, meg fe le lõ jog cím re még el nem szá molt ál lo má nyát, a ki emelt költ ség ve té si jog cí mek hez
nem so rol ha tó (pl. vissza ér ke zett el lá tá sok, kész pénz fel vé tel el lá tás ra) be vé te lek és ki adá sok kü lön bö ze tét. Itt kell ki mu -
tat ni a szám vi te li sza bá lyok sze rint a 39. szám la cso port ban el szá mol ha tó tb-el lá tá sok ra biz to sí tott elõ le gek tárgy évi
 kiadásait és meg té rü lé se it, va la mint az egyéb füg gõ-, át fu tó- és ki egyen lí tõ be vé te lek és ki adá sok tárgy évi állomány -
változását. A jog cím cso port so ra i ban ki mu ta tott adat ne ga tív, amennyi ben a ki adá sok na gyob bak, mint a be vé te lek.

A Nyug díj biz to sí tá si Alap nál az 54. sor ban kell rész le tez ni a kor en ged mé nyes nyug díj jal kap cso lat ban a mun kál ta tói
for rás ál lo mány vál to zá sát, mely össze von tan tar tal maz za a mun kál ta tók ál tal a kö vet ke zõ évek ki fi ze té se i nek fe de ze te -
ként be fi ze tett tárgy évi be vé telt, va la mint a tárgy év re vo nat ko zó an elõ zõ évek ben kor en ged mé nyes nyug díj jog cí men
be fi ze tett összeg tech ni kai szám lá ra tör té nõ át ve ze té sét.

Az Ala pok tárgy évi hi tel ál lo má nya és a Nem tb-el lá tá sok tárgy évi hi tel ál lo má nya so rok ban az el lá tá sok fo lya ma tos
tel je sí té se ér de ké ben igény be vett tárgy évi hi tel fel vé tel és tör lesz tés kü lön bö ze tét kell ki mu tat ni. (Az összeg po zi tív,
ha a tárgy idõ szak ban igény be vett hi tel ál lo mány na gyobb, mint a hi tel tör lesz té sek össze ge.)

Az adat lap 63–65, il let ve 103–105 so rai a pénz for ga lom egyez te té sé re szol gál nak. Itt kell be mu tat ni a kincs tá ri
 számlák, va la mint a pénz tá rak éves nyi tó és hó vé gi zá ró ál lo má nyá nak kü lön bö ze tét. (Az adat ne ga tív, ha a tárgy idõ szak
vé gén a pénz kész let na gyobb az éves nyi tó ál lo mány nál.)

A Pénz for ga lom egyez te té se sor ban ki mu ta tott adat he lyes ki töl tés ese tén nul lát ered mé nyez. (Pénz for ga lom egyez -
tetése = az Alap szám lá i nak pénz for gal mi egyen le ge + hi tel ál lo má nyok + pénz esz köz-vál to zá sok).
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18. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/e. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dá tum:

E Ft

B e v é t e l e k Elõ irány zat Tel je sí tés Telj. %

Rend sze res be fi ze tés

Ön kén tes, nem rend sze res be fi ze té sek és ado má nyok

Költ ség ve té si tá mo ga tás

Egyéb be vé tel

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL

Pénz ma rad vány igény be vé tel

Költ ség ve té si be vé tel

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Be vé te li for ga lom össze sen

Nyi tó e gyen leg

K i a d á s o k

Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás ki fi ze té se

Mû kö dé si ki adá sok

Költ ség ve té si ki adás

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Ki adá si for ga lom össze sen

Zá ró e gyen leg
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19. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.)PM rendelethez

[12/f. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételek és kiadások elõirányzatának
és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dá tum:
E Ft

B e v é t e l e k Elõ irány zat Tel je sí tés Telj. %

In no vá ci ós já ru lék

Költ ség ve té si tá mo ga tás

Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei

Egyéb be vé tel

Pénz ma rad vány igény be vé tel

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL

Költ ség ve té si be vé tel

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Be vé te li for ga lom össze sen

Nyi tó e gyen leg

K i a d á s o k

Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa

Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sa

Ku ta tás-fej lesz tést és in no vá ci ót tá mo ga tó EU társ fi nan szí ro zá sú prog ra mok ha zai tá mo ga tá sa

Tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká já nak tá mo ga tá sa

Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sa

Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let mun ká já nak tá mo ga tá sa

Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz

Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa

Át adott pénz esz köz, egyéb ki adás

Költ ség ve té si ki adás

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Ki adá si for ga lom össze sen

Zá ró e gyen leg
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20. számú melléklet a 6/2007. (IV. 13.) PM rendelethez

[12/g. szá mú mel lék let a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez]

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR AJ03

Havi jelentés a Szülõföld Alap bevételek és kiadások elõirányzatának és teljesítésének alakulásáról

Aktuális elõirányzatokkal

Dá tum:
E Ft

B e v é t e l e k Elõ irány zat Tel je sí tés Telj. %

Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok

Költ ség ve té si tá mo ga tás

Ado mány-ki egé szí tés

SZJA 1%-a

Egyéb be vé tel

Pénz ma rad vány igény be vé tel

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL

Költ ség ve té si be vé tel

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel

Be vé te li for ga lom össze sen

Nyi tó e gyen leg

K i a d á s o k

Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak fõ cél ja i ra nyúj tott tá mo ga tás

Egyéb tá mo ga tá sok

Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei

Át adott pénz esz köz, egyéb ki adás

Költ ség ve té si ki adás

Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás

Ki adá si for ga lom össze sen

Zá ró e gyen leg
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A szociális és munkaügyi miniszter
15/2007. (IV. 13.) SZMM

rendelete

a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl
felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes

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.  §-a (4) be kez dé sé nek d) 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 1.  §-ának g) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va – a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter, valamint az is ko lai rend sze rû szak kép zést érin -
tõ en az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vé le mé nyé nek ki -
ké ré sé vel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el já ró pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a Mun ka erõ pi a ci Alap kép -
zé si alap ré sze – az Szht. 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott – köz pon ti ke re té bõl (a továbbiak ban: ke ret) is -
ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zés hez nyújt ha tó tá mo ga -
tá sok ra.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ál lam i tá mo ga tás: az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl

nyúj tott, illetve az ál lam ház tar tá si al rend sze rek költ ség ve -
té sei szá má ra ki adást vagy be vé tel ki esést je len tõ tá mo ga -
tás, valamint a 8–9.  §-ban, a 17. §-ban   és a 19–20.  §-ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ese té ben az Euró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó Szer zõ dés (a továb biak ban: EK Szer zõ dés)
87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és a Szer zõ -
dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való
al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK ren de let – HL L so ro -
zat 379. szám, 2006. 12. 28. – (a továb biak ban:
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cik ke sze rin ti cse -
kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás;

b) fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett fej lesz tõ te vé keny -
ség: mind az a te vé keny ség vagy prog ram, amely

ba) az élet hosszig tar tó ta nu lás elõ se gí té sé hez kap cso -
ló dó an is me ret ter jesz tés re, tá jé koz ta tás ra,

bb) a fel nõtt kép zés, a fel nõtt kép zé si szol gál ta tás,
valamint a fel nõtt kép zés rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re,
mi nõ sé gi szín vo na lá nak eme lé sé re, illetve en nek elõ se gí -
té se ér de ké ben fel nõtt kép zé si há ló za tok ki épí té sé re,

bc) a fel nõtt kép zés mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek
kor sze rû sí té sé re,

bd) a fog lal koz tat ha tó ság elõ se gí té sé re, az e-le ar ning
és az ati pi kus fog lal koz ta tá si for mák bõ ví té sé re,

be) a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek
mun ka erõ pi a ci hely ze té nek ja ví tá sá ra,

bf) fel nõtt kép zé si prog ram, tan anyag, kép zé si mo dul,
valamint adat bá zis kor sze rû sí té sé re és ki dol go zá sá ra,

bg) a fel nõtt kép zés be való be kap cso ló dás elõ se gí té sé re 
irá nyuló kom mu ni ká ci ós prog ra mok meg va ló sí tá sá ra,

bh) fel nõtt kép zé si fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sa 
ér de ké ben vég zett szer ve zé si rész fel ada tok el lá tá sá ra,

bi) a mun ka erõ pi a ci kép zé si szük ség le tek fel tá rá sá ra,
elem zé sé re, vagy

bk) a mes ter kép zés, illetve mes ter to vább kép zés és
vizs gáz ta tás rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re
irá nyul;

c) ál ta lá nos kép zés: az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -
nek a kép zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló 68/2001/EK ren de let – HL L so ro zat 10. szám,
2001. 01. 13. – (a továb biak ban: 68/2001/EK bi zott sá gi
ren de let) 2. cikk e) pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

d) spe ci á lis kép zés: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk d) pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

e) tá mo ga tá si in ten zi tás: az Euró 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 lam i
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 1.  §-a 24. pont já ban meg ha tá ro zott ér ték;

f) kis- és kö zép 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.  § (1)–(2) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fe le lõ vál lal ko zás (a továb biak ban:
KKV);

g) kül sõ kép zés: az a kép zés, ame lyet a mun kál ta tó a 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 köz re mû kö dé sé vel – szol gál ta tá si szer -
zõ dés alap ján – va ló sít meg;

h) bel sõ kép zés: az Fktv. 29.  §-a 13. pont já ban meg ha -
tá ro zott kép zés;

i) hát rá nyos hely ze tû mun ka vál laló: a 68/2001/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cikk g) pont já ban meg ha tá ro zott mun -
ka vál laló.

FELNÕTTKÉPZÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A felnõttképzésben részt vevõ felnõtt részére nyújtható
támogatások

3.  §

(1) Pá lyá za ti el já rás alap ján a fel nõtt kép zés ben részt
vevõ fel nõtt ré szé re tá mo ga tás ként az Fktv. 20.  §-a sze rin ti 

2928 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/46. szám



fel nõtt kép zé si szer zõ dés alap ján fi ze tett kép zé si díj rész -
ben vagy egész ben meg té rít he tõ.

(2) Pá lyá za ti el já rás alap ján a fel nõtt kép zés ben részt
vevõ fel nõtt ré szé re tá mo ga tás nyújt ha tó a kép zé sé hez
szük sé ges tan esz kö zök, in for ma ti kai esz kö zök be szer zé -
sé hez és szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez.

4.  §

Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó a Kor mány
vagy a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium (a továb -
biak ban: Mi nisz té rium) ál tal in dí tott, egyes mun ka vál la lói 
ré te gek mun ka erõ pi a ci hely ze té nek ja ví tá sát szol gá ló
prog ram hoz, az ab ban részt vevõ fel nõtt fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé hez szük sé ges kép zés dí já nak rész ben vagy 
egész ben tör té nõ meg té rí té sé re.

5.  §

Egye di dön tés sel tá mo ga tás nyújt ha tó a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél vég re haj tott 500 fõt meg ha la -
dó lét szám le épí tés sel érin tett mun ka vál laló el he lyez ke dé -
sét elõ se gí tõ kép zés dí já nak rész ben vagy egész ben tör té -
nõ meg té rí té sé re.

A felnõttképzést folytató intézmények részére nyújtható
támogatások

6.  §

Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó az Fktv.
12.  §-a sze rint akk re di tált fel nõtt kép zést foly ta tó in téz -
mény nek (a továb biak ban: akk re di tált fel nõtt kép zé si in -
téz mény), az ál ta la szer ve zett kép zés meg va ló sí tá sá val
össze füg gõ költ sé ge i hez.

7.  §

(1) Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó akk re -
di tált fel nõtt kép zé si in téz mény ré szé re a fel nõtt kép zés ér -
de ké ben vég zett, a 2.  § b) pont já nak ba)–bg) al pont ja i ban
meg ha tá ro zott olyan fej lesz tõ te vé keny ség hez, amely nek
ered mé nye min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás egye -
di dön tés alap ján is nyújt ha tó ab ban az eset ben, ha a tá mo -
ga tást nyúj tó ál tal meg ha tá ro zott fej lesz tõ te vé keny sé get
egye di jel le gé bõl adó dó an egy akk re di tált fel nõtt kép zé si
in téz mény va ló sít hat ja meg.

8.  §

Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó az akk re -
di tált fel nõtt kép zé si in téz mény ré szé re az in téz mény tech -
ni kai fel té te le i nek fej lesz té sé hez.

9.  §

Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó akk re di -
tált fel nõtt kép zé si in téz mény ré szé re az Euró pai Unió fel -
nõtt kép zé si prog ram ja i ban tör té nõ rész vé tel hez.

10.  §

Egye di dön tés sel – a 7–9.  §-ban fog lal ta kon kí vül – tá -
mo ga tás nyújt ha tó a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok szá má ra a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz, 
valamint tech ni kai fel té te lei fej lesz té sé hez.

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, valamint
kutató és fejlesztõ-szolgáltató tevékenységet ellátó

költségvetési szerv támogatása

11.  §

(1) Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó 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 a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett, a
2.  § b) pont já nak ba)–bi) al pont ja i ban meg ha tá ro zott fej -
lesz tõ te vé keny ség hez.

(2) Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó a szak -
ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter – a szak kép zés rõl  szóló
1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott – fel ada tai el lá tá sát elõ se gí tõ ku ta tó és fej -
lesz tõ-szol gál ta tó te vé keny sé get foly ta tó költ ség ve té si
szerv ré szé re a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett, a 2.  §
b) pont já nak be)–bf), illetve bi) al pont ja i ban meg ha tá ro -
zott fej lesz tõ te vé keny sé gé hez.

Képzési, képzésfejlesztési célú közalapítvány támogatása

12.  §

(1) Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó kép zé -
si, kép zés fej lesz té si célú köz ala pít vány (a továb biak ban:
köz ala pít vány) ál tal szer ve zett kép zés meg va ló sí tá sá val
össze füg gõ költ sé ge i hez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás egye -
di dön tés alap ján is nyújt ha tó ab ban az eset ben, ha a kép -
zé si prog ra mot egye di jel le gé bõl adó dó an egy köz ala pít -
vány va ló sít hat ja meg.
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13.  §

Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó köz ala pít -
vány ré szé re a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett, a 2.  §
b) pont já nak ba)–bi) al pont ja i ban meg ha tá ro zott olyan fej -
lesz tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz, amely nek ered mé nye
min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ.

Társadalmi szervezet, közhasznú társaság, alapítvány
és nonprofit gazdasági társaság támogatása

14.  §

(1) Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó tár sa -
dal mi szer ve zet, köz hasz nú tár sa ság, ala pít vány és kü lön
tör vény sze rint köz hasz nú jog ál lás sal ren del ke zõ non pro -
fit gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban együtt: non pro fit
szer ve zet) ál tal szer ve zett kép zés meg va ló sí tá sá val össze -
füg gõ költ sé ge i hez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás egye -
di dön tés alap ján is nyújt ha tó ab ban az eset ben, ha a kép -
zé si prog ra mot egye di jel le gé bõl adó dó an egy non pro fit
szer ve zet va ló sít hat ja meg.

15.  §

(1) Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó non -
pro fit szer ve zet ré szé re a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett,
a 2.  § b) pont já nak ba)–bi) al pont ja i ban meg ha tá ro zott
olyan fej lesz tõ te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz, amely nek
ered mé nye min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás egye -
di dön tés alap ján is nyújt ha tó ab ban az eset ben, ha a tá mo -
ga tást nyúj tó ál tal meg ha tá ro zott fej lesz té si prog ra mot
egye di jel le gé bõl adó dó an egy non pro fit szer ve zet va ló sít -
hat ja meg.

Gazdasági kamarák támogatása

16.  §

(1) Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó a gaz da -
sá gi ka ma rák ré szé re a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett, a
2.  § b) pont já nak bb)–bd), valamint bh)–bk) al pont ja i ban
meg ha tá ro zott fej lesz tõ te vé keny ség el lá tá sá hoz.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fej lesz tõ te vé -
keny ség el lá tá sá hoz a gaz da sá gi ka ma rák ré szé re pá lyá zat
ke re té ben is nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a fel nõtt kép zés ér de -
ké ben vég zett fej lesz tõ te vé keny ség vagy kép zés tá mo ga -
tá sá ra ki írt pá lyá zat alap ján nem ki zá ró lag gaz da sá gi ka -
ma rák ré sze sít he tõk tá mo ga tás ban.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett
támogatása

17.  §

Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó az Szht.
2.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak kép zé -
si hoz zá já ru lás ra kö te le zett (a továb biak ban: szak kép zé si
hoz zá já ru lás ra kö te le zett) ré szé re, az ál ta la fog lal koz ta tott
mun ka vál laló kül sõ, illetve bel sõ kép zés for má já ban szer -
ve zett ál ta lá nos és spe ci á lis kép zé sé hez.

18.  §

Pá lyá za ti el já rás alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó a szak kép -
zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett ré szé re a fel nõtt kép zés ér de -
ké ben vég zett, a 2.  § b) pont já nak ba)–bb), bd)–be) és
bi) al pont ja i ban meg ha tá ro zott olyan fej lesz tõ te vé keny -
ség hez, amely nek ered mé nye min den ki ál tal hoz zá fér he tõ.

19.  §

Egye di dön tés alap ján tá mo ga tás nyújt ha tó a szak kép -
zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek, az ál ta la vég re haj tan dó,
500 fõt meg ha la dó lét szám le épí tés ese tén a lét szám le épí -
tés ben nem érin tett mun ka vál laló mun ka he lyé nek meg tar -
tá sá hoz szük sé ges, a 17.  § sze rin ti kép zé sé hez, ha a mun -
ka vál la lót a kép zés be fe je zé sét köve tõen leg alább egy évig 
fog lal koz tat ja.

Beruházásösztönzõ képzési célú támogatás

20.  §

(1) Be ru há zá sösz tön zõ kép zé si célú tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel
és/vagy fi ók te lep pel ren del ke zõ be fek te tõ jogi sze mély,
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság
(a továb biak ban együtt: be fek te tõ), amellyel – a Kor mány
fel ha tal ma zá sa alap ján – a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a tá mo ga tás alap ve tõ fel té -
te le i re vo nat ko zó an ke ret meg ál la po dást ír alá.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás a be -
fek te tés sel lét re ho zott új mun ka he lyek, mun ka kö rök be -
töl té sé re irá nyuló, – az Fktv. ha tá lya alá tar to zó kül sõ,
illetve bel sõ kép zés for má já ban meg va ló su ló – ál ta lá nos
és spe ci á lis kép zés hez nyújt ha tó.

(3) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le,
hogy a tá mo ga tott a kép zés ben részt ve võk leg alább hat -
van szá za lé kát – a kép zés be fe je zé sét kö ve tõ en – mun ka vi -
szony ban és tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tas sa leg alább
12 hó na pon ke resz tül. A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség tel -
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je sí té se szem pont já ból a kép zés ben részt ve võk össz lét -
szá má nak meg ha tá ro zá sa so rán a több tá mo ga tott kép zés -
ben is részt vett mun ka vál laló csak egy szer ve he tõ figye -
lembe.

21.  §

(1) A 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret meg -
ál la po dás alap ján a be fek te tõ szá má ra nyújt ha tó tá mo ga tás 
tény le ges össze gé nek meg ál la pí tá sa a ren de let mel lék le tét
ké pe zõ, a be fek te tõ ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem
alap ján tör té nik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez csa tol ni kell
a) a be fek te tõ 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát,
b) bel sõ kép zés ese tén a be fek te tõ Fktv. 8.  §-a sze rin ti

nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ér te sí tés nek/iga zo lás nak a
be fek te tõ ál tal cég sze rû en hi te le sí tett má so la tát,

c) kül sõ kép zés ese tén a fel nõtt kép zé si in téz mény akk -
re di tá ci ó já ról  szóló ta nú sít vány nak a fel nõtt kép zé si in téz -
mény ál tal cég sze rû en hi te le sí tett má so la tát,

d) az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak – a ké -
re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi – iga -
zo lá sát ar ról, hogy a be fek te tõ nek az ál lam ház tar tás ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti köz tar to zá sa nincs,

e) a be fek te tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Munkaerõ -
piaci Alap felé nem áll fenn tar to zá sa,

f) a kép zé si prog ram(ok) le írá sát, is mer te té sét,
g) a tá mo ga tás ban ré sze sí ten dõ kép zés(ek) költ ség ki -

mu ta tá sát és költ ség kal ku lá ci ó ját a Mi nisz té rium ál tal ki -
dol go zott és a be fek te tõ ré szé re át adott do ku men tum
 alapján.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si ké re lem Mi nisz té ri um hoz tör té nõ be nyúj tá sát – hi á -
nyo san be nyúj tott vagy pon tat la nul ki töl tött ké re lem ese -
tén a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás tel je sí té sét – kö ve tõ
30 na pon be lül dönt a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról.

(4) A Mi nisz té rium a mi nisz ter dön té sét kö ve tõ 30 na -
pon be lül a be fek te tõ vel tá mo ga tá si szer zõ dést köt.

A TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE

22.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dé sé ben, a 4–6.  §-ban, a 12.  §-ban és
a 14.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás mér té ke nem ha lad -
hat ja meg az adott kép zés össz költ sé gé nek össze gét.

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás
mér té ke nem ha lad hat ja meg az adott esz köz, illetve szol -
gál ta tás be szer zé si ér té ké nek 50 szá za lé kát.

(3) A 8–9.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás az
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti cse kély 
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, és ki zá ró lag

a 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let tel össz hang ban nyújt -
ha tó. A tá mo ga tott nak – a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro -
zott mó don – nyi lat koz nia kell a tá mo ga tás sal érin tett, és
azt meg elõ zõ két nap tá ri év ben ka pott cse kély össze gû tá -
mo ga tá sok ról.

(4) A 7.  §-ban, a 11.  §-ban, a 13.  §-ban, a 15–16.  §-ban
és a 18.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás mér té ke nem ha -
lad hat ja meg a fej lesz tés sel össze füg gõ össz költ ség össze -
gét.

(5) A 10.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás mér té ke nem
ha lad hat ja meg a fel adat el lát ás össz költ sé gé nek, illetve az
adott fej lesz tés be ke rü lé si ér té ké nek össze gét.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá -
sok ese té ben az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét pá lyá za ti el -
já rás ese tén a pá lyá za ti ki írás, egye di dön tés ese tén a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ha tá roz za meg.

(7) A 17.  §-ban és a 19–20.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá sok a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let sze rin ti kép zé si
tá mo ga tás nak mi nõ sül nek, és ki zá ró lag a 68/2001/EK bi -
zott sá gi ren de let tel össz hang ban nyújt ha tók. Az e prog ra -
mok hoz nyúj tott tá mo ga tá sok – be le ért ve az adott prog -
ram hoz nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá so -
kat is – in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg:

a) ál ta lá nos kép zés nél:
aa) KKV-k ese té ben 70%,
ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 50%,
b) spe ci á lis kép zés nél:
ba) KKV-k ese té ben 35%,
bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 25%

mér té ket.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tást 10%-kal nö vel ni le het hát rá nyos hely ze -
tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés ese tén.

(9) A (7) és (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis
tá mo ga tá si in ten zi tá so kat 5 szá za lék pont tal nö vel ni kell a
Pest me gyé ben és Bu da pes ten mû kö dõ tá mo ga tot tak ese -
té ben, és 10 szá za lék pont tal nö vel ni kell Pest me gyén és
Bu da pes ten kí vül mû kö dõ tá mo ga tot tak ese té ben.

(10) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ese -
tén, a kép zés sel össze füg gõ aláb bi költ sé gek számol -
hatók el:

a) az ok ta tók költ sé gei és a kép zé si pro jekt tel kap cso la -
tos ta nács adói szol gál ta tá sok költ sé gei együt te sen leg fel -
jebb az össze sen el szá molt költ sé gek 10%-a mér té ké ig,

b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ -
ségei,

c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint anya gok, el lát mány,
d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan

mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû rá for dí tá -
sai az a)–d) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé -
gek össze gé vel egye zõ össze gig. Csak a kép zés ben tény le -
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ge sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés -
ben el töl tött idõ vagy annak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

Kül sõ kép zés ese tén ki zá ró lag az a)–d) pont ban fel so -
rolt költ sé gek szá mol ha tók el.

(11) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek ki zá -
ró lag át te kint he tõ, té te le sen rész le te zett do ku men tu mok
alap ján szá mol ha tók el.

A PÁLYÁZAT, ILLE T ÕLEG EGYEDI DÖNTÉS
ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK KÖZÖS

SZABÁLYAI

23.  §

E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl a
mi nisz ter dönt. A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
Ta nács az Szht. 12.  §-ában meg ha tá ro zott dön tés-elõ ké szí -
tõ fel ada tai ke re té ben – a 20.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás ki vé te lé vel – vé le mé nye zi a ke ret bõl nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok ra irá nyuló elõ ter jesz téseket, és en nek alap ján tá -
mo ga tá si ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek.

24.  §

(1) A ke ret bõl nyúj tott tá mo ga tás sal meg va ló sí tott
prog ram tá mo ga tás sal érin tett ré szé hez to váb bi ál lam i tá -
mo ga tás nem ve he tõ igény be.

(2) A ke ret bõl vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyújt ha -
tó. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra a 3.  § alap ján a fel nõtt szá -
má ra nyúj tott, valamint a nem költ ség ve té si szerv ként mû -
kö dõ akk re di tált fel nõtt kép zé si in téz mény, szak kép zé si
hoz zá já ru lás ra kö te le zett, és a 20.  §-ban meg ha tá ro zott be -
fek te tõ szá má ra nyúj tott tá mo ga tás ese tén utó fi nan szí ro -
zás sal, költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ akk re di tált fel -
nõtt kép zé si in téz mény, az NSZFI, köz ala pít vány, non pro -
fit szer ve zet, valamint gaz da sá gi ka ma ra tá mo ga tá sa ese -
tén utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel ke rül sor.

(3) Utó fi nan szí ro zás ese tén tá mo ga tá si elõ leg in do kolt
eset ben és leg fel jebb a tá mo ga tás össze gé nek 25 szá za lé ka 
mér té ké ig nyújt ha tó. Elõ leg igény be vé te le ese tén, to váb -
bá, ha a tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján a fo lyó sí tás több
rész let ben tör té nik, a tá mo ga tás csak ak kor fo lyó sít ha tó,
ha a tá mo ga tott a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tet tek sze -
rint a tá mo ga tó felé el szá mol.

25.  §

(1) A ke ret bõl nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó szer -
zõ dést – a (2) be kez dés ben, valamint a 27.  § (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az NSZFI köti meg.

(2) A 11.  § (1) be kez dé sé ben és a 20.  §-ban meg ha tá ro -
zott tá mo ga tás ra vo nat ko zó an a szer zõ dést a Mi nisz té rium 
köti meg. A 10.  § és a 11.  § (2) be kez dé se alap ján nyúj tott

tá mo ga tás ra vo nat ko zó an – mi nisz ter dön té se alap ján – a
Mi nisz té rium vagy az NSZFI köti meg a szer zõ dést.

(3) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás annak,
a) aki az adott pá lyá zat ki írá sát, illetve tá mo ga tá si ké -

re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két éven be lül ál lam ház tar tá si 
for rás ból az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés hez kap cso ló -
dó an tá mo ga tás ban ré sze sült és a pá lyá zat ban, illetve tá -
mo ga tá si ké re lem ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to kat
szol gál ta tott, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dést ön hi bá já ból
ma ra dék ta la nul nem tel je sí tet te,

b) aki nek a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé vel,
illetve fog lal koz ta tá si alap ré sze is ko la rend sze ren kí vü li
fel nõtt kép zé si célú ke re té vel szem ben le járt kö te le zett sé ge 
van,

c) aki nek az ál lam ház tar tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint köz tar to zá sa van,

d) aki a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le it nem
tel je sí tet te, illetve azok tel je sü lé sé nek iga zo lá sá ra nem
vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
ke rült sor.

(4) A ke ret bõl nyúj tott tá mo ga tás ról  szóló szer zõ dés nek 
a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a szer zõ dést kötõ fe lek
aa) ne vét (cég ne vét),
ab) szék he lyét, lak cí mét,
ac) sta tisz ti kai szám je lét,
ad) adó szá mát (adó azo no sí tó je lét),
ae) kép vi se le té re jo go sult, illetve a szer zõ dés tel je sí té -

sé vel össze füg gés ben el já ró sze mély ne vét;
b) a tá mo ga tott cég jegy zék szá mát, vagy egyé ni vál lal -

ko zói iga zol vány szá mát, vagy bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá -
mát, valamint fel nõtt kép zé si in téz mény ese tén akk re di tá -
ci ós szá mát;

c) a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nek az ál lam i adó ha tó ság -
nál be je len tett azt a bank szám la szá mát, és szám la ve ze tõ
pénz in té ze té nek meg ne ve zé sét, aho va a tá mo ga tás össze -
ge át utal ha tó;

d) a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rész le tes le írá sát;
e) a tá mo ga tás össze gét, fo lyó sí tá sá nak mód ját és üte -

me zé sét;
f) a tá mo ga tott prog ram meg kez dé sé nek és be fe je zé sé -

nek ter ve zett idõ pont ját, valamint a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ról tör té nõ szak mai és pénz ügyi el szá mo lás mód ját és
idõ pont ját;

g) fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett fej lesz tõ te vé keny -
ség hez nyúj tott tá mo ga tás ese tén a fej lesz tés ered mé nyé -
hez való hoz zá fé rés biz to sí tá sá nak mód ját;

h) a tá mo ga tott nak a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és el -
szá mo lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge it, fel ada ta it;

i) a tá mo ga tó szer zõ dés tõl való el ál lá sá nak, illetve fel -
mon dá sá nak ese te it;

j) a szer zõ dés sze gés, illetve a tá mo ga tás nem ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog kö vet kez mé nye it;

k) a tá mo ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs le járt ha -
tár ide jû, az ál lam ház tar tás sal össze füg gõ jog sza bá lyok
sze rin ti köz tar to zá sa.
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(5) A tá mo ga tott a prog ram le zá rá sát köve tõen a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá ról – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – kö te les el szá mol ni az (1) és (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szerv nek. Az el szá mo lás ki ter -
jed a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi és szak mai
szem pon tú be mu ta tá sá ra egy aránt.

(6) Az NSZFI e ren de let alap ján el lá tan dó fel ada tai el lá -
tá sá hoz, illetve a tá mo ga tá si prog ram hoz szük sé ges for rás
biz to sí tá sá ra 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 vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let 
[a továb biak ban: 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let]
12.  §-ának (4)–(5) be kez dé se i ben fog lal ta kat meg fele lõen
al kal maz ni kell.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

26.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás alap ján nyújt ha tó tá mo ga tá sok
ese tén a nyil vá nos pá lyá za tot az NSZFI írja ki, és – a mi -
nisz ter dön té se és uta sí tá sa alap ján – el lát ja a pá lyá za ti
prog ram tel jes körû vég re haj tá sát.

(2) Az NSZFI ál tal az (1) be kez dés alap ján el lá tan dó
fel ada tok ra, pá lyá za tok ér té ke lé sé re vo nat ko zó an a
13/2004. (IV. 27.) OM ren de let 12.  §-ának (3) és (6) be -
kez dé sé ben, valamint a 14.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek
az irány adók az zal, hogy e ren de let alap ján nyúj tott tá mo -
ga tá sok ese té ben a pá lyá za tok bí rá la tá ba az Ok ta tá si Hi va -
talt nem kell be von ni.

(3) A pá lyá za ti ki írás nak a kö vet ke zõ ket kell tartal -
maznia:

a) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét,
b) a pá lyá zat cél ját,
c) a tá mo gat ha tók kö rét,
d) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,

be le ért ve a nyer tes pá lyá zók kal kö ten dõ szer zõ dé si fel té -
te le ket is,

e) a tá mo ga tás to váb bi fel té te le it,
f) a pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide jét és he lyét,
g) az el bí rá lás nál elõnyt je len tõ szem pon to kat,
h) a pá lyá zat hoz be nyúj tan dó do ku men tu mok kö rét,
i) a pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás mód ját,

ha tár ide jét.

(4) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó ne vét (cég ne ve), cí mét (szék he lye), adó -

szá mát és sta tisz ti kai szám je lét,
b) a bank szám la szá mát, aho vá a tá mo ga tás össze ge

uta lan dó,
c) a meg va ló sí tan dó prog ram le írá sát, cél ját,
d) az igé nyelt tá mo ga tás össze gét,
e) a prog ram meg va ló sí tá sá nak ter ve zett kez dõ és be fe -

je zõ idõ pont ját.

(5) A pá lyá zó tól – 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

a) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku -
men tu mok va ló di sá gá ról és hi te les sé gé rõl, valamint ar ról,
hogy az adott tárgy ban pá lyá za tot ko ráb ban mi kor és hol
nyúj tott be,

b) annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy köz tar to zás fenn ál -
lá sa 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
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 92.  §-ának
(5) be kez dé se sze rint fel füg gesz tés re ke rül, illetve 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 tart ha tó,

c) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá -
sok – az Áht. 13/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a Kr.
92.  §-ának (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, tár sa da lom biz -
to sí tá si fo lyó szám la szá mát 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,

d) annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár gya, a tá -
mo ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he -
lye e ren de let ben sza bá lyo zott mó don nyil vá nos ság ra hoz -
ha tó,

e) ar ról, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó -
sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to -
zá sa nincs,

f) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul,

g) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett, illetve más
gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben ar ról, hogy a pá lyá zat el bí -
rá lá sá ig, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len ti,
ha el le ne csõd- vagy vég el szá mo lá si, illetve fel szá mo lá si
el já rás in dult.

(6) A tá mo ga tá si elõ leg nyúj tá sá nak a 24.  § (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl fel té te le, hogy a tá mo ga tá si
elõ leg igény lé sé re vo nat ko zó le he tõ sé get a pá lyá za ti ki írás 
tar tal maz za, az erre vo nat ko zó igényt a pá lyá zó már a pá -
lyá za tá ban is je lez ze, és azt a tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal -
maz za.

EGYEDI DÖNTÉSSEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

27.  §

(1) Az egye di dön tés alap ján nyújt ha tó tá mo ga tás ról a
mi nisz ter az erre irá nyuló ké re lem, illetve elõ ter jesz tés
alap ján dönt.
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(2) Egye di dön tés alap ján nyúj tott tá mo ga tás ese tén – az 
(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a 25.  § (2) be kez -
dés alap ján az NSZFI vagy a Mi nisz té rium a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tot tak ré szé re tör -
té nõ uta lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

b) dönt a tá mo ga tot tak ál tal be nyúj tott be szá mo lók el -
fo ga dá sá ról,

c) in téz ke dik a tá mo ga tot tak kal szem ben a vissza fi ze -
té si kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a vissza fi ze té -
sek bõl be folyt be vé te le ket.

(3) A tá mo ga tá si elõ leg nyúj tá sá nak a 24.  § (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl fel té te le, hogy a tá mo ga tá si
elõ leg re vo nat ko zó igényt a ké re lem, ille tõ leg az elõ ter -
jesz tés – összeg sze rû en és rész le te sen meg in do kol va – je -
lez ze, és azt a tá mo ga tá si szer zõ dés tar tal maz za.

(4) A 4–5.  §-ban meg ha tá ro zott prog ram ban részt vevõ
fel nõtt ré szé re a fog lal koz ta tá sa elõ se gí té sé hez szük sé ges
kép zés dí já nak rész ben vagy egész ben tör té nõ meg té rí té se
te kin te té ben a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról,
valamint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság -
hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról  szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM ren de let nek a fog lal koz ta tást elõ -
se gí tõ kép zés ben tör té nõ rész vé tel tá mo ga tá sá ra vo nat ko -
zó sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni a 3.  § (2) be kez -
dé sé nek f) pont ja és a 6.  § (3) be kez dé se ki vé te lé vel az zal,
hogy a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb biak ban:
mun ka ügyi köz pont) el lát ja a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val és
el len õr zé sé vel, valamint el szá mol ta tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat. A mun ka ügyi köz pon tok pénz esz kö zök kel
való el lá tá sa, valamint a kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo -
zás, el len jegy zés, ér vé nye sí tés a Mun ka erõ pi a ci Alap ke -
ze lé sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok
sze rint tör té nik a mi nisz te ri dön tés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével.

ELLENÕRZÉS

28.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
nak jog sze rû sé gét a Mi nisz té rium, illetve – a 11.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ki vé te lé vel – az
NSZFI ellen õr zi. Ezen túl me nõ en a 4. és 5.  §-ban meg ha -
tá ro zott prog ram ban részt vevõ fel nõtt ré szé re nyúj tott tá -
mo ga tás ese tén a mun ka ügyi köz pont is el len õr zést vé gez.

(2) Az ellen õr zés so rán az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott szer ve zet, illetve sze mély a tá mo ga tá si meg álla po dás
tel je sü lé sé vel, a tá mo ga tá si összeg jog sze rû fel hasz ná lá sá -
val kap cso lat ban vizs gá la tot tart hat, ira to kat és más do ku -
men tá ci ó kat kér het, azok ról má so la tot, illetve ki vo na tot
ké szít het.

(3) A tá mo ga tott kö te les
a) az el len õr zés re jo go sult meg ke re sé sé nek so ron kí vül 

ele get ten ni,
b) az el len õr zés re jo go sult ré szé re szó ban vagy írás ban

tá jé koz ta tást adni, és a do ku men tá ci ós anya gok ba a be te -
kin tést le he tõ vé ten ni,

c) az el len õr zést vég zõ sze mély ké ré sé re az ál ta la szol -
gál ta tott ada tok és ren del ke zés re bo csá tott do ku men tá ció
tel jes sé gé rõl nyi lat ko za tot ten ni,

d) az ellen õr zés za var ta lan el vég zé sé hez szük sé ges
egyéb fel té te le ket meg te rem te ni.

(4) A tá mo ga tott kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott szer ve zet, illetve sze mély el len õr zé si jog kö re gya kor -
lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben az e ren de let alap ján nyúj -
tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó do ku men tu mo kat – a tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé tõl
szá mí tott – 5 évig, a 8–9.  §, a 17.  § és a 19–20.  §-ok sze rin ti 
tá mo ga tás ese tén 10 évig meg õriz ni.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

29.  §

(1) A tá mo ga tot tat a ré szé rõl fel me rült jog sza bály sér tés, 
to váb bá a tá mo ga tá si szer zõ dés ál tal elõ írt kö te le zett sé gek
nem szer zõ dés sze rû tel je sí té se, valamint a tá mo ga tás jog -
sze rût len fel hasz ná lá sa ese tén vissza fi ze té si és ka mat fi ze -
té si kö te le zett ség ter he li.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken túl me -
nõ en vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le zett ség ter he li a
tá mo ga tot tat ab ban az eset ben is, ha

a) az el len õr zést szán dé ko san meg hi ú sí tot ta, vagy az
ellen õr zés le foly ta tá sát aka dá lyoz ta, vagy

b) az el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mo kat fel hí -
vás ra nem bo csá tot ta ren del ke zés re.

(3) A vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le zett ség a tá -
mo ga tot tat a jog sza bály sér tés, a tá mo ga tá si meg ál la po dás -
ban rög zí tett kö te le zett sé gek nem szer zõ dés sze rû tel je sí té -
se, a tá mo ga tá si összeg jog sze rût len fel hasz ná lá sa kez de -
té nek, illetve az ellen õr zés meg hi ú sí tá sa, aka dá lyo zá sa
idõ pont ja ként meg ál la pít ha tó idõ pont tól ter he li. A ka mat
napi mér té ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd
ré szé nek két sze re se.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30.  §

(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 a ha tály ba lé pé sét köve tõen ho zott
mi nisz te ri dön tés, ille tõ leg a 20.  § alap ján meg kö tött ke ret -
meg ál la po dás alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok te kin te té ben
kell al kal maz ni.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mun ka -
erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is ko la rend sze ren kí -
vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel hasz ná lá sá ról  szóló
8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let alap ján az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó cse kély össze gû (de mi ni mis) tá -
mo ga tá sok ra vo nat ko zó an tá mo ga tá si dön tést 2013. de -
cem ber 31-ig le het hoz ni.

(4) E ren de let alap ján a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let
sze rint nyúj tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si dön -
tést – a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK
ren de let nek az al kal ma zá si idõ szak ki ter jesz té se te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 1976/2006/EK bi zott sá gi
ren de let alap ján – 2008. jú ni us 30-ig le het hoz ni.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez

Támogatási kérelem
a beruházásösztönzõ képzési célú támogatás megállapításához

1. A be fek te tõ

neve: ..............................................................................................................................................................................................

szék he lye: ......................................................................................................................................................................................

te lep he lye/fi ók he lyei: ....................................................................................................................................................................

le ve le zé si címe: .............................................................................................................................................................................

te le fon szá ma, fax szá ma, e-ma il címe: ...........................................................................................................................................

adó szá ma: ......................................................................................................................................................................................

szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve és bank szám la szá ma: ............................................................................................................

cég bí ró sá gi be jegy zé sé nek szá ma: ................................................................................................................................................

te vé keny sé gi köre: .........................................................................................................................................................................

kép vi se le té re jo go sult neve, be osz tá sa, te le fon szá ma és e-ma il címe: ..........................................................................................

meg bí zott kap cso lat tar tó já nak neve, te le fon szá ma és e-ma il címe: ...............................................................................................

2. A be ru há zás

meg va ló sí tá sá nak he lye: ................................................................................................................................................................

meg va ló sí tá sá nak kez de te és be fe je zé sé nek idõ pont ja: .................................................................................................................

a be ru há zás sal lét re ho zott új mun ka he lyek szá ma: .......................................................................................................................

a be ru há zás hoz kap cso ló dó kép zé si prog ram kez de te és be fe je zé sé nek idõ pont ja: ......................................................................

3. A be ru há zás hoz kap cso ló dó tá mo ga tás ban ré sze sí ten dõ kép zé sek

A kép zés meg ne -
ve zé se és OKJ-s
vagy akk re di tált
kép zés ese tén a

kép zés azo no sí tó 
szá ma

A kép zés meg -
kez dé sé nek és 

le zá rá sá nak ide je

A kép zést 
le bo nyo lí tó 

in téz mény neve,
nyil ván tar tá si,

és/vagy akk re di -
tá ci ós szá ma

A kép zés 
tí pu sa (ál ta lá -
nos/spe ci á lis)

A kép zés összes 
óra szá ma

A kép zés ben
részt vevõ 
fel nõt tek
lét szá ma

Eb bõl hát rá nyos
hely ze tû 
fel nõt tek
lét szá ma

Össze sen:

A kép zé sek tel jes költ sé ge: ................................................................................................................................................................

A kép zé sek hez igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ......................................................................................................................................

4. Fog lal koz ta tá si kö te le zett ség

A kép zés ben részt ve võk össz lét szá má ból a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség szem pont já ból figye lembe ve he tõ lét szám:

A vál lalt fog lal koz ta tot tak szá ma:

Dá tum: ..........................................................

P. H.

..............................................................
cég sze rû alá írás



A szociális és munkaügyi miniszter
16/2007. (IV. 13.) SZMM

rendelete

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról  szóló

2003. évi LXXXVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról

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.  § (4) be kez dé sé nek a)–d) pont -
ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, valamint a 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va – a 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
2.  § b) pont ja alap ján az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel
és a 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  § b) pont ja
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 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
vég re haj tá sá ról  szóló 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A be je lent ke zé si nyom tat vány a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:)

„e) cég jegy zék szám, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány
szá ma, nyil ván tar tá si szám,”

(2) A Ren de let 1.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

(A be je lent ke zé si nyom tat vány hoz a kö vet ke zõ ere de ti
ok ira to kat, vagy azok cég sze rû alá írás sal hi te le sí tett má -
so la tát kell csa tol ni:)

„d) a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá nak az ok ta tott szak ké pe -
sí tés te kin te té ben ille té kes gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti
szer ve zet tel együtt mû köd ve ki adott és ér vény ben lévõ be -
ve ze tõ ellen õr zés ha tá ro za tát 6 hó na pon be lül, de leg ké -
sõbb az el szá mo lás be nyúj tá sá nak idõ pont já ig a ta nú sít vá -
nyát ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a szak mai gya -
kor la ti kép zés hez jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel.”

(3) A Ren de let 1.  §-a (6) be kez dé sé nek a) és c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás nak a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:)

„a) az együtt mû kö dé si meg ál la po dást kötõ fe lek
aa) ne vét (cég ne vét),
ab) szék he lyét,
ac) adó szá mát,
ad) sta tisz ti kai szám je lét,
ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány

szá mát, nyil ván tar tá si szá mát,

af) szak kép zõ is ko lá nak a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. ren de let 12/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti azo -
no sí tó ját, illetve 

ag) fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a 2005. évi CXXXIX.
tör vény 35.  § (2) be kez dé se sze rin ti in téz mé nyi azo no sí tó -
ját (a továb biak ban: OM azo no sí tó),”

„c) a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény szak mai prog ram já ban, tan ter vé ben sze rep lõ gya -
kor la ti kép zés idõ tar ta mát, valamint a ki egé szí tõ gya kor la -
ti kép zés ará nyát a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél tan -
évenként,”

(4) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az Szht. 7.  § (9) be kez dé se alap ján a gya kor la ti
kép zést tel je sen meg szün te tõ, vagy egy ok ta tá si éven túl
szü ne tel te tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek, ha ezt köve tõen
az Szht. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zés szer -
ve zé sé vel tel je sí ti szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé -
gét, az (1) be kez dé se sze rint kell el jár nia.”

2.  §

(1) A Ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 1. és 2.  §-ok ban
meg je lölt ok ira to kat 5 évig kö te les meg õriz ni és ellen õr zés 
so rán ren del ke zés re bo csá ta ni.”

(2) A Ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben a hoz zá já ru lás ra kö te le zett két egy -
mást kö ve tõ év ben nem nyújt be az (1) be kez dés alap ján
be val lást és el szá mo lást, az NSZFI tör li a nyil ván tar tá sá -
ból, és er rõl ér te sí ti a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet, valamint
az APEH ille té kes igaz ga tó sá gát.

(7) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a (6) be kez dés ben
em lí tett idõ szak alatt, illetve azt köve tõen a be val lás és el -
szá mo lás pót lá sá ig gya kor la ti kép zést szer ve zett, ak kor a
kö te le zett ség tel je sí té sé ig az Szht. 5.  § ha tá lya alá tar to zó
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek kell te kin te ni, ezért nem
csök kent he ti az Szht. 4.  § (2) be kez dé se alap ján brut tó kö -
te le zett sé gét, nem ér vé nye sít het költ ség el szá mo lást,
illetve nem nyújt hat az Szht. 4.  § (8) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott költ ség-hoz zá já ru lást. Az el mu lasz tott évek re vo -
nat ko zó be val lá sát az APEH ille té kes igaz ga tó sá gá hoz
kell be nyúj ta nia, és ha ezt köve tõen az Szht. 4.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel kí -
ván ja tel je sí te ni szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, 
e ren de let 1.  § (1) be kez dé se sze rint kell el jár nia.”

3.  §

A Ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) Ha a szak kép zé si hoz zá já ru lást az Szht. 4.  §

(1) be kez dé se alap ján gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel 
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tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett a cso por tos gya kor la ti
kép zést köz vet le nül szol gá ló, az Szht. 19.  §-ának 4. pont ja
sze rin ti tár gyi esz köz (a továb biak ban: tár gyi esz köz) be -
szer zés re for dí tott költ sé gét az Szht. 4.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján szá mol ja el, ak kor a tár gyi esz közt kö te -
les el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni és 5 évig – in gat lan ese tén
10 évig – gya kor la ti kép zés cél ja i ra hasz nál ni. Tár gyi esz -
köz ként el szá molt bi o ló gi ai ala pok, te nyész ál la tok és sza -
po rí tó anya gok ese té ben az idõ tar tam 5 év nél rö vi debb is
le het, ha azt ter mesz té si, illetve te nyész té si okok in do kol -
ják.

(2) A tár gyi esz köz – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ tar ta mon be lül – csak az NSZFI elõ ze tes írás be li hoz zá -
já ru lá sá val ter hel he tõ meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz ese té ben, ha a
ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé tel hó nap já tól szá mí tott
60 hó na pon, illetve – ha a tár gyi esz köz in gat lan – 120 hó -
na pon be lül

a) a tár gyi esz közt ér té ke sí tik, a jel zett idõ szak hátra -
lévõ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték nek,

b) a tár gyi esz köz bér be adá sa ese tén a jel zett idõ szak
hát ra lé võ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték bõl
a bér be adás ide jé re jutó ré szé nek
azt a há nya dát kell a Ma gyar Ál lam kincs tár nál (a továb -
biak ban: Kincs tár) ve ze tett NSZFI-Mun ka erõ pi a ci Alap
(a továb biak ban: MPA) te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra (a továb biak ban: EFK szám la) be fi zet ni,
ami lyen arány ban a tár gyi esz köz be szer zé se a hoz zá já ru -
lá si kö te le zett ség ter hé re el szá mo lás ra ke rült.

(4) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az (1) és (3) pon tok ban
meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le zett sé gét az éves be val lá -
sá ban, el szá mo lá sá ban vall ja be és fi ze ti meg. A be fi ze té si
kö te le zett ség össze ge nem hasz nál ha tó fel a több let költ ség 
vissza té rí té si igény ren de zé sé re.

(5) Az Szht. 4.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján el -
szá mol ha tó összeg az Szt. 54/B.  § 24. pont ja sze rin ti tan -
mû hely (a továb biak ban: tan mû hely) gya kor la ti kép zés sel
hasz no sí tott idõ tar ta má ra vo nat ko zó, a tan mû hely adott sá -
ga i hoz vi szo nyí tott, ok ta tott ta nu ló lét szám mal ará nyos
iga zolt és el len õriz he tõ össze ge.

(6) Az Szht. mel lék le té nek 1. d) pont ja alap ján a ked -
vez mé nyes ét kez te tés költ sé ge, ide ért ve az is ko lai rend -
sze rû szak kép zés ben részt vevõ ta nu lók jut ta tá sa i ról  szóló
4/2002. (II. 26.) OM ren de let 3.  § (4) be kez dés ben fog lal -
ta kat, ha von ta a gya kor la ti kép zé si na pok ará nyá ban szá -
mol ha tó el. Sa ját kony ha üze mel te té se ese tén a költ sé gek
el szá mo lá sa a gya kor la ti kép zé si na pok ra köz vet len ön -
költ sé gen tör té nik.

(7) Az Szht. mel lék le té nek 1. d) pont já ban sze rep lõ
vizs gáz ta tás költ sé ge ként csak a 4/2002. (II. 26.) OM ren -
de let 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott úti költ ség szá -
mol ha tó el szám la alap ján.

(8) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Szt. 15.  § (4) be kez -
dé se alap ján az ál ta la meg szer ve zett szint vizs gá val kap -
cso lat ban két köz re mû kö dõ szak ér tõ dí ja zá sát szá mol hat ja 
el iga zolt költ ség ként a szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té -
sé nél a kö te le zõ leg ki sebb havi mun ka bér (mi ni mál bér) és
a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról  szóló 316/2005.

(XII. 25.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö te -
le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) leg fel jebb 2 szá za -
lé ká nak mér té ké ig szak ér tõn ként és vizs gá zón ként.

(9) Fõ ál lá sú ok ta tó ese té ben – figye lembe véve az Szht.
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ok ta tó ré szé re nyúj tott dí ja -
zást – egy tel jes ok ta tói dí ja zás ak kor szá mol ha tó el, ha a
tel jes mun ka ide jé ben az ál ta la ok ta tott ta nu lók, valamint a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény alap ján
hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett hall ga tók át lag lét szá ma el -
éri a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény ben
meg ha tá ro zott át lag cso port lét szá mot, illetve osz tály lét -
szá mot (a továb biak ban: cso port lét szám) az el szá mo lá si
idõ szak ban.

(10) Nem fõ ál lá sú ok ta tó ese té ben – figye lembe véve az
Szht. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ok ta tó ré szé re nyúj tott
dí ja zást – mun ka bé ré nek az a rész e szá mol ha tó el ok ta tói
dí ja zás ként, ami lyen arány ban áll a gya kor la ti ok ta tás ide -
je a tel jes mun ka ide jé vel. Amennyi ben az ál ta la ok ta tott
ta nu lók, hall ga tók lét szá ma nem éri el a (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott cso port lét szá mot, ak kor az e be kez dés ben
meg ha tá ro zott ok ta tói dí ja zást olyan arány ban kell to vább
csök ken te ni, ami lyen arány ban ke ve sebb a tény le ges lét -
szám a cso port lét szám nál az el szá mo lá si idõ szak ban.”

4.  §

A Ren de let 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Az Szht. 4.  § (5) be kez dé sé ben, illetve 5.  §

(2) be kez dé sé nek a) pont já ban sza bá lyo zott fej lesz té si tá -
mo ga tás ról kö tött fej lesz té si meg ál la po dás nak a kö vet ke -
zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a meg ál la po dást kötõ fe lek
aa) ne vét (cég ne vét),
ab) szék he lyét,
ac) adó szá mát,
ad) sta tisz ti kai szám je lét,
ae) cég jegy zék szá mát, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány

szá mát, nyil ván tar tá si szá mát,
af) bank szám la szá mát,
ag) szak kép zõ is ko lá nak, a köz ok ta tás ról  szóló 1993.

évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. ren de let 12/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti azo -
no sí tó ját,

ah) OM azo no sí tó,
b) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett szak kép zõ is -

ko lá ban, valamint a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont
(a továb biak ban: TISZK) ke re té ben mû kö dõ köz pon ti
kép zõ he lyen (a továb biak ban: köz pon ti kép zõ hely),
illetve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben (a továb biak ban
együtt: fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett) fo lyó kép zés
ese té ben a tá mo ga tan dó szak ma cso port, szak, szak ké pe sí -
tés meg ne ve zé sét és a gya kor la ti ok ta tá si és gya kor la ti
kép zés hely szí nét és idõ tar ta mát,

c) a tárgy év ben gya kor la ti ok ta tás ban és gya kor la ti
kép zés ben ré sze sü lõ ta nu lók szak ma cso por ton kén ti, szak -
ké pe sí té sen kén ti lét szá mát, illetve az érin tett hall ga tók
sza kon kén ti, év fo lya mon kén ti lét szá mát,
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d) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal az Szht. és e ren de let 
ke re tei kö zött nyúj tan dó fej lesz té si tá mo ga tás össze gét, át -
adás mód ját,

e) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a gya kor la ti
kép zés tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sát szol gá ló ter ve zett fej -
lesz té sek fel so ro lá sát, illetve tár gyi esz köz át adá sa ese tén
az át adás ra ke rü lõ tár gyi esz köz meg ne ve zé sét, könyv sze -
rin ti ér té két, egye di azo no sí tó ada ta it,

f) a fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és a fej lesz -
té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett nek az er rõl  szóló, a tá mo ga tó
ré szé re meg kül den dõ be szá mo lás nak a ha tár ide jét.

(2) A köz pon ti kép zõ hely ak kor jo go sult fej lesz té si tá -
mo ga tás fo ga dá sá ra, ha meg fe lel a szak kép zés meg kez dé -
sé nek és foly ta tá sá nak fel té te le i rõl, valamint 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 18.  §-ában meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek, és ezt a TISZK-et lét re ho zó is ko la -
fenn tar tó, több fenn tar tó együtt mû kö dé sé vel lét re ho zott
TISZK ese té ben a ko or di ná ci ós sze re pet be töl tõ fenn tar tó
(a továb biak ban: is ko la fenn tar tó) be je len tet te az
NSZFI-nek, amely alap ján az NSZFI a köz pon ti kép zõ he -
lyet nyil ván tar tás ba vet te. A fej lesz té si meg álla po dás csak
a szak kép zõ is ko lát fenn tar tó, köz pon ti kép zõ hely ese té -
ben az is ko la fenn tar tó egyet ér tõ nyi lat ko za tá val és a meg -
álla po dás el len jegy zé sé vel vá lik ér vé nyes sé.

(3) A fej lesz té si meg ál la po dás hoz mel lé kel ni kell az át -
adás ra ke rü lõ tár gyi esz köz nek a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
szám vi te li nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ do ku men tum má so -
la ti pél dá nya it, az át adó cég sze rû alá írá sá val hi te le sít ve.

(4) A pénz be li fej lesz té si tá mo ga tást a tá mo ga tás ban ré -
sze sí tett kö te les az át vé tel évét köve tõen kez dõ dõ év de -
cem ber 31-éig fel hasz nál ni. Amennyi ben a fej lesz té si tá -
mo ga tást az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig nem
hasz nál ja fel a gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te le i nek fej -
lesz té sé re, ak kor kö te les har minc na pon be lül a tá mo ga tás
fel nem hasz nált ré szét a Kincs tár nál ve ze tett EFK szám lá -
ra be fi zet ni.

(5) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást, illetve a fej lesz té si
tá mo ga tás ke re té ben át vett tár gyi esz közt a fej lesz té si tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett el kü lö ní tet ten kö te les nyil ván tar ta -
ni. A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell a tár gyi esz köz
egye di azo no sí tó ada ta it, a fej lesz té si tá mo ga tás meg -
valósulásának do ku men tu ma it (fej lesz té si meg álla po dás,
be szer zést iga zo ló szám la, tár gyi esz köz-kar ton), valamint 
a tárgy évi fej lesz té si tá mo ga tás át adá sá nak dokumentu -
mait.

(6) Amennyi ben a szak kép zõ is ko la, illetve a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény jog el le ne sen az Szht. 7.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott nál ma ga sabb mér té kû fej lesz té si tá mo ga -
tást fo ga dott, ak kor az elõ írt mér té ken fe lül át vett részt
annak a 22/A.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû
ka mat tal nö velt össze gé vel kö te les har minc na pon be lül a
Kincs tár nál ve ze tett EFK szám lá ra be fi zet ni.

(7) A fej lesz té si tá mo ga tás át adá sa és át vé te le is nyil vá -
nos. A ka pott fej lesz té si tá mo ga tást (a tá mo ga tó ne vé nek,
cí mé nek és a tá mo ga tás össze gé nek meg je lö lé sé vel) nyil -
vá nos ság ra kell hoz ni a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31.
nap já ig a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett hon lap ján,

me lyet a tárgy évet kö ve tõ má so dik év ja nu ár 31-éig a hon -
la pon kell tar ta ni.

(8) A fej lesz té si meg álla po dás vég re haj tá sá ról a fej lesz -
té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett kö te les a vég re haj tás nap já tól 
szá mí tott 30 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ni a fej lesz té si
tá mo ga tást nyúj tó hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet.

(9) A fej lesz té si tá mo ga tás ból meg valósított gya kor la ti
kép zést szol gá ló tár gyi esz köz mû köd te té si költ sé ge i nek
fej lesz té si tá mo ga tás ból – az Szht. 4.  § (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér ték ben – tör té nõ fi nan szí ro zá sa a költ -
ség el szá mo lás sal érin tett tár gyi esz köz (6) be kez dés sze -
rin ti nyil ván tar tá sa alap ján le het sé ges.

(10) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 15-éig kö te les meg kül de ni a ren de let
1. és 2. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ adat szol gál ta tá sát
az NSZFI ré szé re. Hi bá san vagy pon tat la nul ki töl tött, ille -
tõ leg el lent mon dó ada to kat tar tal ma zó adat szol gál ta tás
ese tén az NSZFI a kö te le zet tet leg fel jebb két al ka lom mal,
öt na pos ha tár idõ biz to sí tá sá val hi ány pót lás ra szó lít ja fel.
A hi ány pót lás nem, vagy nem ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té se 
ese tén a kö te le zet tel szem ben a 7.  § (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket kell al kal maz ni.

(11) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett ab ban az
eset ben köt het a tárgy év re fej lesz té si tá mo ga tás át vé te lé rõl 
 szóló meg ál la po dást, amennyi ben a (8) és (10) be kez dés -
ben elõ írt kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

(12) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
jog utód nél kül meg szû nik, ak kor a fej lesz té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a meg szû nést meg elõ zõ 5 évre, in gat lan
ese tén 10 évre vo nat ko zó an kö te les el szá mo lást és a
(11) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást a meg -
szû nés el ha tá ro zá sát kö ve tõ 15 na pon be lül be nyúj ta ni az
NSZFI ré szé re. Az NSZFI az el szá mo lást 30 na pon be lül
ellen õr zi, a jog utód nél kül meg szû nõ fej lesz té si tá mo ga -
tás ban ré sze sí tett be fi ze té si kö te le zett sé gét meg ál la pít ja.
A meg ál la pí tott össze get a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze -
sí tett 60 na pon be lül kö te les be fi zet ni a Kincs tár nál ve ze -
tett EFK szám lá ra. A meg szû nés rõl kö te les írás ban ér te sí -
te ni az NSZFI-t és a te rü le ti leg ille té kes adó ha tó sá got. Az
adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell a meg szû nés idõ -
pont já ban ren del ke zés re álló fej lesz té si tá mo ga tás össze -
gét.

(13) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
jog utód dal  való meg szû né se ese tén a jog utód kö te les írás -
ban ér te sí te ni az NSZFI-t, és ada tot kell szol gál tat ni a jog -
utód dal  való meg szû nés idõ pont já ban ren del ke zés re álló
fej lesz té si tá mo ga tás össze gé rõl, a gya kor la ti kép zés ben
részt vevõ ta nu lók szá má ról. A jog utód az ada to kat kö te les 
a hon lap ján köz zé ten ni.”

5.  §

A Ren de let 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Az Szht. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben és az

5.  §-ának (2) be kez dé se a) pont já ban sza bá lyo zott fej lesz -
té si tá mo ga tás ból be szer zett, fel újí tott – az e ren de let 6.  §
(6) be kez dé sé nek figye lembe véte lével el kü lö ní tet ten nyil -
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ván tar tás ba vett – tár gyi esz köz nek, illetve a fej lesz té si tá -
mo ga tás ke re té ben az Szht. 7.  §-ának (3) be kez dé se sze rint 
át adott tár gyi esz köz nek leg alább 5 évig – in gat lan ese té -
ben 10 évig – a gya kor la ti kép zés cél ja it kell szol gál nia.
Tár gyi esz köz ként el szá molt bi o ló gi ai ala pok, te nyész ál la -
tok és sza po rí tó anya gok ese té ben az idõ tar tam 5 év nél rö -
vi debb le het, ha azt ter mesz té si, illetve te nyész té si okok
in do kol ják.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz csak az
NSZFI elõ ze tes írás be li en ge dé lyé vel ter hel he tõ meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz csak az in téz -
mény tan rend jé ben meg ha tá ro zott gya kor la ti kép zé si idõn
kí vül ad ha tó bér be.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tár gyi esz köz ese té ben, ha a
ren del te tés sze rû hasz ná lat ba vé tel hó nap já tól szá mí tott
60 hó na pon, illetve – ha a tár gyi esz köz in gat lan – 120 hó -
na pon be lül

a) a tár gyi esz közt ér té ke sí tik, a jel zett idõ szak hát ra lé -
võ hó nap ja i ra idõ ará nyo san esõ be ke rü lé si ér ték nek,

b) a tár gyi esz köz bér be adá sa ese tén leg fel jebb a jel zett 
idõ szak hát ra lé võ hó nap ja i ra jutó bér le ti díj össze gé nek
azt a há nya dát kell be fi zet ni az EFK szám lá ra, a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 30-ig, ami lyen arány ban a tár gyi esz köz
be szer zé se a fej lesz té si tá mo ga tás ter hé re el szá mo lás ra
 került.

(5) A (4) pont sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé gét a fej -
lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a 6.  § (11) pont já ban
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sá ban tün te ti fel.

(6) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
nem vagy csak rész ben tel je sí ti a fej lesz té si meg ál la po dás -
ban vál lalt kö te le zett sé ge it, az igény be nem vett tá mo ga tás 
egé szét, vagy a nem tel je sí tés sel ará nyos ré szét a 22/A.  §
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû ka mat tal nö velt
összeg gel kell vissza fi zet nie.

(7) A fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett meg ha tá ro zott 
idõ re – de leg fel jebb öt évre – az NSZFI kez de mé nye zé sé -
re, a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács
(a továb biak ban: Ta nács) ja vas la ta alap ján, a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter dön té sé vel ki zár ha tó a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ked vez mé nye zet te i nek kö ré bõl, ha a kö vet -
ke zõ fel té te lek bõl bár me lyik be kö vet ke zik:

a) a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett az elõ írt adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get,

b) az NSZFI a 22.  § (5) be kez dé se sze rin ti el len õr zé se
alap ján meg ál la pít ja, hogy a fej lesz té si meg ál la po dás ban
rög zí tett kö te le zett ség egy ál ta lán nem vagy rész ben tel je -
sült, és a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett a tá mo ga tá si
összeg kü lön bö ze tét a meg hi ú su lást kö ve tõ 30 na pon be lül 
nem utal ta át, illetve a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett
a fej lesz té si meg ál la po dás ban meg je lölt cél tól el té rõ fel -
ada tot  valósított meg.

A ked vez mé nye zet tek kö ré bõl tör té nõ ki zá rás köz zé té -
te lé rõl az NSZFI a hon lap ján gon dos ko dik.

(8) A ka pott fej lesz té si tá mo ga tás fel hasz nál ha tó ön -
rész ként a MPA kép zé si alap ré sze (a továb biak ban: alap -
rész) for rá sa i ból meg valósuló pá lyá zat ke re té ben.”

6.  §

(1) A Ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Szht. 4.  § (13) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
vissza igény lés re jo go sult hoz zá já ru lás ra kö te le zett vissza -
té rí té si igé nyét az adó évet kö ve tõ év má so dik hó nap já nak
15. nap já ig a 2.  § sze rint köz zé tett be val lá si nyom tat vá -
nyon nyújt hat ja be az NSZFI-hez. Amennyi ben a vissza té -
rí té si igény két egy mást kö ve tõ ne gyed év ben meg ha lad ja a 
hét száz öt ven ezer fo rin tot, a vissza té rí té si igény a tárgy -
negyedévet kö ve tõ hó nap 20. nap já ig be nyújt ha tó.”

(2) A Ren de let 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A vissza té rí té si igényt ér vé nye sí tõ hoz zá já ru lás ra
kö te le zett az éves be val lá sá hoz csa tol ja a te rü le ti gaz da sá -
gi ka ma rá nak az ok ta tott szak ké pe sí tés te kin te té ben ille té -
kes gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve zet tel együtt mû -
köd ve ki adott és ér vény ben lévõ ta nú sít vá nya má sod la tát
ar ról, hogy ren del ke zik az adott szak ké pe sí tés gya kor la ti
kép zé sé hez jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel. A ta nú sít -
vány nak tar tal maz nia kell a több mû sza kos gya kor la ti kép -
zést is figye lembe vevõ lét szám ka pa ci tást. A ta nú sít vány
ki adá sá hoz a kép zõ hely kö te les mel lé kel ni a te rü le ti ka ma -
ra ré szé re a fog lal ko zá si napló és ta nu ló szer zõ dés ese tén
fi ze ten dõ pénz be li jut ta tás ki fi ze té sét iga zo ló do ku men -
tum hi te les má so la tát.”

(3) A Ren de let 8.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A vissza té rí té si igény alap já ul szol gá ló ok ira tok
meg õr zé si ide je 5 év. Az ok ira to kat ezen idõ sza kon be lül
ellen õr zés so rán ren del ke zés re kell bo csá ta ni.”

7.  §

A Ren de let 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) Az Szht. 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott cé lok meg valósításához az alap rész bõl – ki vé ve az
Szht. 10.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott részt – 
vissza nem té rí ten dõ, illetve vissza té rí ten dõ be ru há zá si
célú tá mo ga tás ad ha tó. Az Szht. 2.  § (3) és (4) be kez dé se
sze rin ti áta lány adó zót, illetve adó alanyt a be ru há zá si célú
tá mo ga tás szem pont já ból hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek
kell te kin te ni, amennyi ben az Szht. 4.  § (1) be kez dé se
a) pont já nak meg fele lõen köz re mû kö dik szak kép zõ is ko -
lai ta nu ló gya kor la ti kép zé sé ben.

(2) Az alap rész – ki vé ve az Szht. 10.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott részt – pénz esz kö ze i bõl nyúj -
tan dó be ru há zá si célú tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó,
Szht. 14.  § (2) be kez dé se sze rin ti nyil vá nos pá lyá zat le bo -
nyo lí tá sát az NSZFI lát ja el. Az alap rész nek az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó rész e
pénz esz kö ze i bõl nyúj tan dó be ru há zá si célú tá mo ga tás
oda íté lé sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat le bo nyo lí tá sát
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium Tá mo ga tás ke ze lõ
Igaz ga tó sá ga lát ja el.

2007/46. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2939



(3) Az NSZFI a (2) be kez dés ben fog lal tak, valamint a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel nõtt kép zé si célú tá -
mo ga tá sok te kin te té ben – az Szht. 15.  §-ában fog lal tak
figye lembe véte lével és a ke ret ke ze lé sé re vo nat ko zó el -
járási rend sze rint – kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat
 látja el:

a) el ké szí ti a pá lyá za ti fel hí vást és el lát ja a pá lyá zat ki -
írá sá val, a pá lyá za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos felada -
tokat,

b) elõ ké szí ti és meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket,
c) el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõk

ré szé re tör té nõ uta lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
d) dönt a pá lyá zók ál tal be nyúj tott be szá mo lók el fo ga -

dá sá ról,
e) in téz ke dik a pá lyá zók kal szem ben a vissza fi ze té si

kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a vissza fi ze té sek -
bõl be folyt be vé te le ket.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rint tör té nõ pá lyá zat le bo nyo -
lí tá sá hoz szük sé ges for rást az SZMM az NSZFI, mint te rü -
le ti MPA egy ség ré szé re meg nyi tott EFK szám lán biz to sít -
ja. Az NSZFI az EFK szám lá ra vo nat ko zó an kö te les ki ala -
kí ta ni és meg ha tá roz ni a kö te le zett ség vál la lás, utal vá nyo -
zás, el len jegy zés és ér vé nye sí tés bel sõ rend jét.

(5) Az NSZFI a (3)–(4) be kez dés alap ján a ke re tet il le -
tõ en kö te les:

a) az EFK szám la for gal má ról, to váb bá az MPA-t érin -
tõ kö te le zett ség vál la lá sok, fi ze té si kö te le zett ség, valamint
kö ve te lés ál lo má nyok ala ku lá sá ról ön ál ló fõ köny vi és ana -
li ti kus nyil ván tar tást ve zet ni,

b) az ál ta la tel je sí ten dõ ki fi ze té sek hez a szük sé ges for -
rás biz to sí tá sá hoz – a heti pénz igény lé si rend hez iga -
zodva – pénz igény lést be nyúj ta ni,

c) az MPA ne gyed éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vé -
nek el ké szí té sé hez adat szol gál ta tást tel je sí te ni,

d) az MPA éves ele mi költ ség ve té sé nek az el ké szí té sé -
hez adat szol gál ta tást tel je sí te ni.

(6) Az NSZFI kö te les a (3) be kez dés alap ján vég re haj -
tan dó fel ada tok szak mai elõ re ha la dá sá ról, a pá lyá zat tá -
mo ga tá si ke re té nek fel hasz ná lá sá ról ne gyed éven te rész be -
szá mo lót, illetve a pá lyá zat le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül vég be szá mo lót be nyúj ta ni a mi nisz té ri um nak. A
rész-, illetve vég be szá mo ló a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
pénz ügyi és szak mai szem pon tú be mu ta tá sá ra egy aránt ki -
ter jed. A be szá mo ló el fo ga dá sá ról a szo ciá lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter dönt.

(7) A ki zá ró lag az alap rész de cent ra li zált ke re té vel kap -
cso la tos pá lyá zat ki írá sá ra, ér té ke lé sé re és a dön tés re az
Szht. 11. és 13.  §-ában fog lal tak az irány adók.”

8.  §

A Ren de let 13.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pá lyá za tot az alap rész)

„a) köz pon ti ke re te ter hé re – ki vé ve az Szht. 10.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott részt – tör té nõ ki -
írás ese té ben az NSZFI-hez,”
(kell be nyúj ta ni.)

9.  §

A Ren de let 15.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó, aki)
„f) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház -

tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye it nem tel je sí tet te, illetve
azok tel je sü lé sé nek iga zo lá sá ra nem vagy nem a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don ke rül sor.”

10.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 15/B.  §-sal egé szül ki:
„15/B.  § (1) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo ga tás

nyújt ha tó az Szht. 14.  § (5) és (7) be kez dé se alap ján a
szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter – a Ta nács ja vas la ta alap -
ján – egye di dön té sé vel.

(2) A szak kép zé sért fe le lõs mi nisz ter az (1) be kez dés -
ben fog lal tak te kin te té ben – az Szht. 15.  § (2) be kez dé sét
figye lembe véve – kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat
 látja el:

a) elõ ké szí ti és meg kö ti a tá mo ga tá si szer zõ dé se ket,
b) el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tás ban ré sze sü lõk

ré szé re tör té nõ uta lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
c) dönt a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek ál tal be nyúj tott be -

szá mo lók el fo ga dá sá ról,
d) in téz ke dik a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel szem ben

a vissza fi ze té si kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a
vissza fi ze té sek bõl be folyt be vé te le ket,

e) kez de mé nye zi a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek ál tal be -
nyúj tott be szá mo lók nak a Ta nács ré szé re  való benyúj -
tását.”

11.  §

(1) A Ren de let 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tá mo ga tá si igény alap já ul szol gá ló vagy azt alá -
tá masz tó ok ira to kat 5 évig kell meg õriz ni és ellen õr zés so -
rán ren del ke zés re bo csá ta ni.”

(2) A Ren de let 16.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a tan mû hely ben ta nu -
ló szer zõ dés sel ren del ke zõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló
– a gaz dál ko dó ré szé re nye re sé get nem ered mé nye zõ –,
a szak ké pe sí tés te kin te té ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ
fele idõ sza ká ban foly ta tott gya kor la ti kép zé sé nek támo -
gatá sára:
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a) a ta nu lók gya kor la ti kép zé si fel ada tai tel je sí té sé hez
az esz köz- és fel sze re lé si jegy zék ben elõ írt kézi kis gé pek
és ké zi szer szá mok be szer zé si, elõ ál lí tá si, fenn tar tá si költ -
sé ge i re,

b) a tan mû hely bér le ti, mun ka vé del mi és tûz biz ton sá gi, 
valamint köz üze mi szol gál ta tá sai tárgy évi dí já nak ará nyos 
és el len õriz he tõ költ sé ge i re,

c) a ta nu ló szer zõ dés alap ján fog lal koz ta tott ta nu ló gya -
kor la ti kép zé se so rán fel hasz nált anyag költ ség re – ta -
nulónként és éven ként – a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
leg fel jebb 20 szá za lé ká nak össze gé ig, azok ban a szak ké -
pe sí té sek ben, ame lyek ben ne he zen biz to sít ha tó a szak kép -
zett mun ka erõ (a továb biak ban: hi ány-szak ké pe sí té sek)
leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér)
negy ven szá za lé ká nak meg fe le lõ össze gû költ sé ge i re,

d) az Szt. 44.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt jut ta tás ra, me -
lyet azon ban a tá mo ga tott hoz zá já ru lás ra kö te le zett a
vissza igény lé sei so rán nem ér vé nye sít het.”

12.  §

A Ren de let 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) Az együtt mû kö dé si meg álla po dás ke re té ben

fo lyó gya kor la ti kép zés ese tén a hall ga tók nak az aláb bi
jut ta tá sok jár nak kö te le zõ en:

a) úti költ ség-té rí tés a ta nul má nyok alat ti vizs gá ra uta -
zás hoz, ha arra nem a hall ga tó ál lan dó szak mai gya kor la ti
kép zé si he lyén ke rül sor,

b) úti költ ség-té rí tés, ha a hall ga tó gya kor la ti kép zé sét a 
gya kor la ti kép zést szer ve zõ át me ne ti leg szék he lyén, te lep -
he lyén kí vü li mun ka he lyen szer ve zi meg,

c) tisz tál ko dá si esz köz, ked vez mé nyes ét kez te tés, to -
váb bá ugyan olyan mun ka ru ha, kü lön jog sza bály alap ján
kö te le zõ en elõ írt egyé ni vé dõ esz köz, mint ami a vele azo -
nos mun ka he lyen, illetve mun ka fel té te lek kö zött fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lót meg il le ti. A ked vez mé nyes ét kez -
te tés ese tén e ren de let 5.  § (5) be kez dé sét kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban fel so rolt jut ta tá sok ról
– el té rõ meg álla po dás hi á nyá ban – a hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett gya kor la ti kép zést szer ve zõ ter mé szet ben gon dos -
ko dik.

(3) A gya kor la ti kép zés ben 15 hall gat ón ként le het 1 fõ
tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tó, szak ok ta tó dí -
ja zá sát el szá mol ni. A nem tel jes mun ka idõ ben fog lal koz -
ta tott mun ka vál laló dí ja zá sát a fen ti ek figye lembe véte -
lével ará nyo san le het el szá mol ni ok ta tó dí ja zá sát a fen ti ek
figye lembe véte lével ará nyo san le het el szá mol ni. Nem fõ -
ál lá sú ok ta tó ese té ben – a fen ti ek figye lembe véte lével –
mun ka bé ré nek az a rész e szá mol ha tó el ok ta tói dí ja zás -
ként, ami lyen arány ban áll a gya kor la ti ok ta tás ide je a tel -
jes mun ka ide jé vel.”

13.  §

A Ren de let 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás nyil ván tar tá sát,
be sze dé sét, el len õr zé sét, a pénz ügyi ga ran ci ák ér vé nye sí -
té sét az NSZFI, az alap rész ke ze lé sé vel össze füg gõ fel ada -
tok el lá tá sát az NSZFI és – a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint – az SZMM vég zi.

(2) Az NSZFI alap résszel kap cso la tos pénz ügyi te en dõi
le bo nyo lí tá sát az erre a cél ra a Kincs tár nál ve ze tett
NSZFI-MPA te rü le ti elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lán (10032000-01744260-70000007) vég zi. Az Szht.
4.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szám lán ezt a
szám lát kell ér te ni.

(3) Az NSZFI a szak kép zé si hoz zá já ru lás ból e ren de let
alap ján szak kép zé si cél ra nyúj tott köz pon ti és de cent ra li -
zált tá mo ga tá sok, a fej lesz té si tá mo ga tá sok, szak kép zé si
hoz zá já ru lás fel hasz ná lá sá nak, valamint a sa ját dol go zó
kép zé si költ sé ge i nek el len õr zé sé ben az APEH ille té kes
igaz ga tó sá ga i val és a mun ka ügyi köz pon tok kal együtt mû -
kö dik.”

14.  §

(1) A Ren de let 22.  §-ának (1)–(4) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„22.  § (1) Az NSZFI ál tal vég zett el len õr zés be az Szt.
ál tal meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré ben a te rü le ti gaz da -
sá gi ka ma rát és az Ok ta tá si Hi va talt be von ja.

(2) Az NSZFI el len õr zé si jo go sult sá ga ki ter jed:
a) az Szht. 4., 5., 14. és 17.  §-ai ban meg ha tá ro zot tak,
b) a kü lön jog sza bály alap ján egyes fel nõtt kép zé si célú

tá mo ga tá sok, valamint
c) az alap rész jog elõ dei ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok

fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re.
(3) Az NSZFI a (2) be kez dés sze rint az ál ta la vég zen dõ

el len õr zé sek rõl el len õr zé si ter vet ké szít, me lyet a szo ciá lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter hagy jóvá.

(4) Az el len õr zé si terv nek olyan min ta vé te li el já rá son
kell ala pul nia, amely tük rö zi a szak kép zé si hoz zá já ru lás
ter hé re el szá molt költ sé gek, illetve az alap rész ter hé re
adott tá mo ga tá sok tel jes kö ré re ki ter je dõ meg osz lá sát. En -
nek so rán – az NSZFI koc ká zat ke ze lés re vo nat ko zó bel sõ
sza bály za tá ban rög zí tet te ken kí vül – a kö vet ke zõ szem -
pon to kat kell ér vé nye sí te ni:

a) a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek TEÁOR vagy a gaz da -
sá gi tár sa sá gi for ma sze rin ti meg osz lá sa,

b) a tá mo ga tott in téz mé nyek tí pus és ré gió sze rin ti
meg osz lá sa,

c) a 6–7.  § sze rin ti fej lesz té si tá mo ga tás nagyság -
rendje.”

(2) A Ren de let 22.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A (4) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a kö vet ke zõ ket
kell figye lembe ven ni:]

„b) amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré sze sí tett az 
Szht. 7.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nál ma ga sabb
mér té kû fej lesz té si tá mo ga tást fo ga dott vagy a fej lesz té si
tá mo ga tást nem jog sze rû en hasz nál ta, ak kor a fej lesz té si
tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a jog sza bály sér tést meg ál la pí tó
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ellen õr zés idõ pont ját kö ve tõ két éven be lül az NSZFI is -
mé tel ten ellen õr zi.”

(3) A Ren de let 22.  §-ának  (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az el len õr zést vég zõ az ellen õr zés meg ál la pí tá sa i -
ról és a szük sé ges in téz ke dé sek rõl, a tá mo ga tás ban ré sze -
sí tett ál tal is alá írt jegy zõ köny vet ké szít.”

(4) A Ren de let 22.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (9) be kez -
dés sel:

„(9) Az el len õr zé sek rõl, a fo ga na to sí tott in téz ke dé sek -
rõl és azok ered mé nyé rõl az NSZFI a szo ciá lis és mun ka -
ügyi mi nisz tert, valamint az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
tert leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár hó 28. nap já ig 
össze fog la ló je len tés ben tá jé koz tat ja.”

15.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § (1) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo ga tás ban 

ré sze sí tet tet jog sza bály sér tés, illetve a fej lesz té si meg álla -
po dás és a tá mo ga tá si szer zõ dés ál tal elõ írt kö te le zett sé gek 
nem szer zõ dés sze rû tel je sí té se, valamint a tá mo ga tás jog -
sze rût len fel hasz ná lá sa ese tén vissza fi ze té si és ka mat fi ze -
té si kö te le zett ség ter he li.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken túl me -
nõ en vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le zett ség ter he li a
tá mo ga tás ban ré sze sí tet tet ab ban az eset ben is, ha

a) az el len õr zést szán dé ko san meg hi ú sí tot ta, vagy az
ellen õr zés le foly ta tá sát aka dá lyoz ta, vagy

b) az el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mo kat fel hí -
vás ra nem bo csá tot ta ren del ke zés re.

(3) A tá mo ga tás ban ré sze sí tet tet vissza fi ze té si kö te le -
zett ség az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény 
meg ál la pí tá sá tól, ka mat fi ze té si kö te le zett ség az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény meg -
valósításának kez dõ idõ pont já tól ter he li. A ka mat napi
mér té ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré szé -
nek két sze re se. A ka mat be sze dé sé rõl az NSZFI gon dos -
ko dik.”

16.  §

A Ren de let e ren de let 1. szá mú és 2. szá mú mel lék le té -
vel egé szül ki.

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) A Ren de let
a) e ren de let 1.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já val meg -

ál la pí tott 1.  §-a (6) be kez dé sé nek ag) pont ja, valamint
b) e ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott 6.  §-a (1) be kez dé -

sé nek ah) pont ja

2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let

a) 1.  §-ának (2) és (5) be kez dé se, 3.  §-ának (2) be kez -
dé se, 14.  §-ának (1) be kez dé se, 24.  §-ának (1) be kez dé se,
25.  §-a,

b) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 2.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben „és az Ok ta tá si Köz löny ben” szö veg rész,

c) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fej lesz té si tá mo ga tás -
ként,” szö veg rész,

d) 14.  §-ának (4) be kez dé sé ben „Az OSZT és” szö veg -
rész.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té -

rium Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá gán (a továb biak ban: OM
Alap ke ze lõ)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet hez (a továb biak ban: NSZFI)”
szö veg rész,

b) 1.  §-ának (1) és (7) be kez dé sé ben, 2.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 5.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (8) be kez dé sé ben, 14.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben,
16.  §-ának (3) és (6) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben, 22.  §-a (7) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban az
„OM Alap ke ze lõ” szö veg rész he lyé be az „NSZFI” szö -
veg rész,

c) 1.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben az „OM Alap ke ze lõ nek” szö veg rész he lyé be az
„NSZFI-nek” szö veg rész,

d) 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „OM Alap ke ze lõ -
höz” szö veg rész he lyé be az „NSZFI-hez” szö veg rész,

e) 16.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „OM Alap ke ze lõ -
vel” szö veg rész he lyé be az „NSZFI-vel” szö veg rész,

f) 13.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és a
14.  § (3) és (5) be kez dé sé ben a „12.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „12.  § (2) és (7) be kez dé sé ben”
szö veg rész,

g) 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, valamint (3) és 
(8) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
13.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 14.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben az „OKÉV” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si
Hi va tal” szö veg rész,

h) 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, valamint (2),
(5) és (8) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé -
ben, 11.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, 14.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben, 15/A.  §-ában, 16.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (8) be kez dé sé ben „az ok ta tá si” szö veg rész he -
lyé be „a szo ciá lis és mun ka ügyi” szö veg rész,

i) 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az Ok ta tá si Mi nisz té -
rium” szö veg rész he lyé be „a Szo ciá lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium” szö veg rész
lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let hez

Adatszolgáltatás a ........... évi fejlesztési megállapodások alapján átvett, illetve az elõzõ évi megmaradt támogatásokról

Tá mo ga tott in téz mény Ma xi má li san fo gad ha tó tá mo ga tá si összeg: Ft

neve:

címe: Tárgy évi ta nu lói át lag lét szám: fõ

OM azo no sí tó ja:

Gya kor la ti kép zés ben ré sze sü lõ hall ga tók lét szá ma: fõ

Sor-
szám

Meg álla po dás Tá mo ga tó Fej lesz té si tá mo ga tás Fel hasz ná lás

Még fel nem
hasz nált 

tá mo ga tás
össze ge

Az MPA 
kép zé si 

alap ré szé re 
vissza fi ze tett

tá mo ga tás
össze ge

szá ma dá tu ma cég ne ve címe adó szá ma

Szak/Szak ma -
cso port/Szak -

ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Gya kor la ti
ok ta tás és
gya kor la ti 

kép zés 
hely szí ne

Ta nu lói/
hall ga tói
lét szám

fõ

for má ja
(esz köz/pénz)

át vé tel 
dá tu ma

össze ge
Ft

A be szer zett/
át vett tár gyi

esz kö zök
ér té ke

Mû köd te té si
költ sé gek re
fel hasz nált
tá mo ga tá si

összeg

De cent ra li zált
pá lyá zat ra 
ön erõ ként
fel hasz nált
tá mo ga tá si

összeg

össze sen: 0 0 0 0 0 0

Kelt:” 
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2. számú melléklet a 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 13/2004. (IV. 27.) OM ren de let hez

........... évi adatszolgáltatás a fejlesztési támogatásból meg valósított és értékesített vagy bérbe adott eszközökrõl

     Tá mo ga tott in téz mény

     neve:

     címe:

     OM azo no sí tó ja:

Sor-
szám

Ér té ke sí tett, illetve bér be adott tár gyi esz köz Ér té ke sí tés Bér be adás Be fi ze té si kö te le zett ség

Az MPA kép zé si
alap ré szé re

vissza fi ze tett 
tá mo ga tásmeg ne ve zé se

egye di 
azo no sí tó ja

be szer zés/üzem be 
he lye zés éve

brut tó be ke rü lé si
ér té ke (Ft)

fej lesz té si tá mo -
ga tás ból fi nan szí -

ro zott brut tó
be ke rü lé si ér té ke

(Ft)

ér té ke sí tés/bér be -
adás nap ján a
könyv sze rin ti

ér té ke (Ft)

dá tu ma
be vé te le

(Ft) idõ tar ta ma
bér le ti díja

(Ft) ér té ke sí tés  miatt bér be adás  miatt

össze sen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kelt: 

P. H.

                                                   alá írás”
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. március hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 46. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


