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III. Kormány rendeletek

A Kormány
89/2009. (IV. 14.) Korm.

rendelete

a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében vállalható
állami garancia eljárási szabályairól

A Kor mány a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak 
erõ sí té sé rõl  szóló 2008. évi CIV. tör vény 19.  §-ának
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak erõ sí té -
sé rõl  szóló 2008. évi CIV. tör vény (a továb biak ban: Stv.)
5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja és 7.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rin ti ga ran cia vál la lás irán ti igényt a ga ran cia vál la lást 
ké rel me zõ hi tel in té zet nek (a továb biak ban: Hi tel in té zet)
az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság hoz (a továb biak ban: ÁKK) kell há rom
ere de ti pél dány ban be nyúj ta nia.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell há rom ere de ti pél dány -
ban:

a) az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti, ki töl tött
igény lõ la pot;

b) a hi tel szer zõ dés, il let ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír ki bo csá tá si do ku men tá ci ó já nak ter ve ze tét, az
Stv. ha tály ba lé pé sét köve tõen meg valósult for rás be vo nás -
hoz kap cso ló dó igény ese tén a meg kö tött hi tel szer zõ dést,
il let ve a ki bo csá tá si do ku men tá ci ót;

c) a hi tel nyúj tó, il let ve zárt kö rû ér ték pa pír-ki bo csá tás
ese tén a le en dõ ér ték pa pír-jo go sult (a továb biak ban: Jo go -
sult) nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Hi tel in té zet ál tal csa tolt
ter ve zet sze rint vál lal ja a Hi tel in té zet tar to zá sa i nak fi nan -
szí ro zá sát;

d) mind azo kat az in for má ci ó kat (kü lö nö sen üz le ti ter -
ve ket), ame lyek meg ala poz hat ják a Ma gyar Nem ze ti Bank 
(a továb biak ban: MNB) el nö ke 2.  § (4) be kez dés ben fog -
lalt, to váb bá a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: PSZÁF) Fel ügye le ti Ta ná csá nak el nö ke
2.  § (5) be kez dés ben fel so rolt kér dé sek re vo nat ko zó ja vas -
la tát;

e) az Stv. 6.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg ál la -
po dás nak az Stv. 6.  § (2) be kez dés b)–d) pont ja i ban fog lal -
tak ra vo nat ko zó ter ve ze tét;

f) a Hi tel in té zet nek a 4.  § (3) be kez dés sze rin ti vál la lá -
sa i nak ter ve ze tét.

(3) A ga ran cia igé nye ket – az Stv. 7.  § (3) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ga ran cia ke ret tel jes fel hasz ná lá sá ig – min -
den nap tá ri hó nap utol só mun ka nap já ig le het be nyúj ta ni.

(4) A két be adá si ha tár idõ kö zött e ren de let alap ján be -
nyúj tott va la mennyi ga ran cia igényt együt te sen kell meg -
vizs gál ni.

2.  §

(1) Az ÁKK a ga ran cia vál la lá si igény nek és az 1.  §
(2) be kez dé se sze rin ti mel lék le te i nek 1-1 pél dá nyát a
 hiánytalan ren del ke zés re ál lást kö ve tõ elsõ mun ka na pon
to váb bít ja az MNB el nö ké nek és a PSZÁF Fel ügye le ti
 Tanácsa el nö ké nek az Stv. 7.  § (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti ja vas lat té tel ér de ké ben.

(2) Az MNB el nö ke és a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná csá -
nak el nö ke a ga ran cia vál la lá si igé nye ket az (1) be kez dés
sze rin ti igény és mel lék le tek, va la mint az egyéb, ren del ke -
zé sé re álló in for má ci ók alap ján vizs gál ja meg.

(3) Az MNB el nö ke és a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná csá -
nak el nö ke a ga ran cia vál la lá sá ra vagy el uta sí tá sá ra vo nat -
ko zó ja vas la tát az ÁKK ál tal – az (1) be kez dés sze rint –
meg kül dött igény és mel lék le tek kéz hez vé te lét kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül az ÁKK út ján kül di meg az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek.

(4) Az MNB el nö ké nek in dok lás sal el lá tott ja vas la ta
tar tal maz za, hogy:

a) a Hi tel in té zet lik vi di tá si hely ze te a ga ran cia vál la lást
in do kolt tá te szi-e;

b) a Hi tel in té zet nek a pénz ügyi rend szer ben be töl tött
sze re pe a ga ran cia vál la lást in do kolt tá te szi-e;

c) az adott Hi tel in té zet ese té ben az a) és b) pont sze rin ti 
szem pon to kat te kint ve összes sé gé ben a ga ran cia vál la lást
ja va sol ja-e.

(5) A PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná csa el nö ké nek in dok lás -
sal el lá tott ja vas la ta tar tal maz za, hogy:

a) a Hi tel in té zet szol ven cia hely ze te a ga ran cia vál la lást 
le he tõ vé te szi-e;

b) a Hi tel in té zet nek a pénz ügyi rend szer ben be töl tött
sze re pe a ga ran cia vál la lást in do kolt tá te szi-e;

c) az adott Hi tel in té zet ese té ben az a) és b) pont sze rin ti 
szem pon to kat te kint ve összes sé gé ben a ga ran cia vál la lást
ja va sol ja-e.

(6) A ga ran ci á ra vo nat ko zó ké re lem el bí rá lá sá ig mind
az MNB el nö ke, mind a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná csá nak
el nö ke ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz tert és az ÁKK-t, amennyi ben olyan in for má ció bir -
to ká ba jut, amely ér de mi ha tás sal le het a ké re lem el bí rá lá -
sá ra.

(7) Ha az MNB el nö ke vagy a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná -
csá nak el nö ke a ga ran cia vál la lást nem ja va sol ja, ak kor er -
rõl az ÁKK az elsõ el uta sí tó vé le mény kéz hez vé te lét kö ve -
tõ mun ka na pon ér te sí ti a Hi tel in té ze tet.
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3.  §

(1) Ha az MNB el nö ke és a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná -
csá nak el nö ke a ga ran cia vál la lást ja va sol ja, az ÁKK az
1.  § (2) be kez dés a)–d) pont ja i ban sze rep lõ mel lék le te ket
– fi gye lem mel a 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – ál lam -
adós ság-ke ze lé si és pénz ügyi szem pont ból vé le mé nye zi.

(2) Az ÁKK a 2.  § (4) és (5) be kez dé sei sze rin ti ja vas la -
tok be ér ke zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek meg kül di:

a) a PSZÁF Fel ügye le ti Ta ná csa el nö ké nek és az MNB
el nö ké nek a ga ran cia vál la lás ra vo nat ko zó 2.  § (4) és
(5) be kez dé sek sze rin ti ja vas la tát;

b) az ÁKK (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vé le mé nyét;
c) az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti igénylõ -

lapot;
d) a Jo go sult és a Hi tel in té zet ál tal vég le ge sí tett, és az

ÁKK ál tal vé le mé nye zett hi tel szer zõ dés ter ve ze tét, hi tel -
vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ese té ben a ki bo csá tá si
do ku men tá ció ter ve ze tét, az Stv. ha tály ba lé pé sét köve tõen 
meg valósult for rás be vo nás ese tén a hi tel szer zõ dést, il let ve 
a ki bo csá tá si do ku men tá ci ót;

e) az 1.  § (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban meg ha tá -
ro zott do ku men tu mo kat.

(3) Az ÁKK az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 113/A.  § (2) be kez dés k) pont ja sze rin ti
díj ma xi mu má ra jo go sult a ga ran cia vál la lás irán ti ké re lem
el uta sí tá sa ese tén is, ha az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
 miniszter ré szé re hi ány ta la nul és ha tár idõ ben meg küld te
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat. Az
ÁKK-t meg il le tõ dí ja zás meg fi ze té sé rõl a Pénz ügy mi nisz -
té ri um gon dos ko dik.

4.  §

(1) A ga ran cia vál la lás ról az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter a 3.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men -
tu mok kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül dönt.

(2) Az ÁKK-nak és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nek a ga ran cia igé nyek el bí rá lá sá nál az aláb bi szem pon -
to kat is figye lembe kell ven nie, hogy:

a) a hi tel szer zõ dés hez, il let ve a hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír hoz kap cso ló dó an az e ren de let sze rin ti
 garanciavállaláson túl egyéb biz to sí ték ki kö té sé re nem
 került-e sor;

b) az ese dé kes fi ze té si kö te le zett ség nem tel je sí té se
ese tén az ál la mi ga ran cia csak az ese dé kes sé vált összeg
ere jé ig vált ha tó-e be, és a Jo go sult nem te szi-e le járt tá
a tel jes tar to zást;

c) az is szer zõ dés sze rû tel je sí tés nek mi nõ sül-e, ha
a  Jogosult az ál la mi ga ran cia be vál tá sá val jut hoz zá a kö -
ve te lé sé hez;

d) nem mi nõ sül-e fel mon dá si ok nak, ha a Ma gyar
 Állam az Stv. alap ján be fo lyást vagy egyéb mó don tu laj -
dont sze rez a Hi tel in té zet ben;

e) a hi tel szer zõ dés re, il let ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí -
tõ ér ték pa pír ra az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak,
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé get lét re ho zó meg ál la po -
dás ban ré szes más ál lam jo ga-e az irány adó, és ilyen ál lam
jog ha tó sá gát kö ti-e ki.

(3) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek a garan -
ciaigények el bí rá lá sá nál – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon
túl – fi gye lem mel kell len nie az Stv. 6.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rin ti meg ál la po dás kap csán a Hi tel in té zet

a) hi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la tos, il let ve egyéb
vál la lá sa i ra,

b) az a) pont sze rin ti vál la lá sai meg sze gé sé nek kö vet -
kez mé nye i re.

(4) Amennyi ben a 3.  § (2) be kez dé se sze rint az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek meg kül dött ga ran cia igé -
nyek együt tes össze ge meg ha lad ja az Stv. 7.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ál la pí tott ga ran cia-ke ret még fel nem hasz nált
össze gét, ak kor az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter gaz -
da ság po li ti kai szem pon tok alap ján rang so rol.

(5) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a garancia -
vállalással kap cso la tos dön té sé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti
a Hi tel in té ze tet, az MNB el nö két és a PSZÁF Fel ügye le ti
Ta ná csá nak el nö két és az ÁKK-t.

5.  §

(1) A ga ran cia vál la lás jó vá ha gyá sát köve tõen a Jo go -
sult az ÁKK út ján meg kül di az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter nek

a) a fe lek ál tal alá írt hi tel szer zõ dést, hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír ese té ben a ki bo csá tá si do ku men tá ci ót;

b) a Jo go sult ne vé ben alá írás ra jo go sul tak meg ne ve zé -
sét, és azok kép vi se le ti jo go sult sá gá nak iga zo lá sát.

(2) Az ál la mi ga ran cia vál la lá si szer zõ dést az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter dön té sét köve tõen, a dön tés nek
meg fe le lõ tar ta lom mal a Pénz ügy mi nisz té ri um ké szí ti elõ
a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ min ta alap ján.

(3) Az Stv. 6.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti meg -
ál la po dás ban az Stv. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott tar tal mi ele mét a 3. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ min ta alap ján kell meg ha tá roz ni.

(4) A ga ran cia vál la lá si szer zõ dést, il let ve az Stv. 6.  §
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg ál la po dást az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter dön té sé tõl szá mí tott 90 na pon
be lül le het meg köt ni.
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6.  §

(1) Az ál la mi ga ran cia vál la lás lét re jöt tét köve tõen a
 Hitelintézet és a Jo go sult kö zöt ti hi tel szer zõ dés nek, il let ve 
a Hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír fel té te le i nek mó do sí tá sá hoz a Ma gyar Ál lam
jó vá ha gyá sa szük sé ges. A mó do sí tás jó vá ha gyá sa te kin te -
té ben a Ma gyar Ál lam ne vé ben az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter jár el.

(2) A hi tel szer zõ dés, il let ve a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 
ér ték pa pír fel té te le i nek fe lek ál tal ja va solt mó do sí tá sát
a Hi tel in té zet az ÁKK-nak kül di meg.

(3) A mó do sí tás hoz az MNB el nö ké nek és a PSZÁF
Fel ügye le ti Ta ná csa el nö ké nek a ja vas la ta is szük sé ges,
ha a mó do sí tás a Hi tel in té zet lik vi di tá si hely ze tét, il let ve
szol ven ci á ját érin ti. Az MNB el nö ké nek és a PSZÁF Fel -
ügye le ti Ta ná csa el nö ké nek ja vas la tá ra a 2.  § ren del ke zé -
sei meg fele lõen irány adó ak.

(4) Az ÁKK a mó do sí tá si ja vas la tot a 3.  § (1) be kez dé -
sé nek meg fele lõen vé le mé nye zi, ezt köve tõen kül di meg
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek, amely nek so rán
a 3.  § (2) be kez dé se meg fele lõen irány adó.

7.  §

Az Stv. 7.  § (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ga ran cia-
ke ret fel hasz ná lá sá ról az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nyil ván tar tást ve zet.

8.  §

(1) A Hi tel in té zet tar to zá sa i nak ál la mi ga ran cia vál la lás
mel lett meg valósult fi nan szí ro zá sa ese té ben a Hi tel in té zet
– kü lön fel hí vás nél kül – kö te les a nap tá ri ne gye dé vet
 követõ hó nap 20. nap já ig elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ni
a Ma gyar Ál lam kincs tárt (a továb biak ban: Kincs tár) a hi -
tel szer zõ dés bõl vagy a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pír ki bo csá tá sá ból szár ma zó kö te le zett sé gé nek ada ta i ról,
és a ga ran cia be vál tá sá nak  valószínûségére vo nat ko zó szá -
mí tá sa i ról.

(2) A Hi tel in té zet nek, leg ké sõbb az elsõ adat szol gál ta -
tá si kö te le zett ség ha tár ide jét meg elõ zõ 20. nap tá ri na pig
a Kincs tár tól kell kér ni az adat szol gál ta tó ként tör té nõ nyil -
ván tar tás ba vé telt. A Kincs tár 5 mun ka na pon be lül meg -
kül di a Hi tel in té zet ré szé re az adat szol gál ta tás tel je sí té sé -
hez szük sé ges azo no sí tót és az adat szol gál ta tás rész le tes
el já rá si sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást.

9.  §

(1) Amennyi ben a Hi tel in té zet  valószínûsíti az ál la mi
ga ran cia be vál tá sát, kö te les er rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert és az ÁKK-t.

(2) A Jo go sult ál la mi ga ran cia be vál tá sa irán ti ké rel mét
– az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti tar ta lom mal –,
a be vál tás ra okot adó kö rül mény fel me rü lé sét kö ve tõ
30 mun ka na pon be lül az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nek kell meg kül de ni.

(3) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter – a Kincs tár
út ján – gon dos ko dik a be vál tá si ké re lem kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül a ki fi ze tés tel je sí té sé rõl.

(4) A be vál tás össze gé rõl, a Hi tel in té zet adó igaz ga tá si
azo no sí tás ra al kal mas ada ta i ról (név, cím, cég jegy zék -
szám, adó szám) és a be haj tás el ren de lé sé rõl az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a ki fi ze tés tel je sí té sé tõl szá mí -
tott 35 nap tá ri na pon be lül ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá got.

(5) Nem kell al kal maz ni a (4) be kez dés ben fog lal ta kat,
ha a Hi tel in té zet a be vál tás alap ján ki fi ze tett össze get
a Ma gyar Ál lam nak meg té rí tet te, ide ért ve azt az ese tet is,
ami kor a Ma gyar Ál lam a be vál tás ból ke let ke zõ kö ve te lés
fe jé ben az zal azo nos ér té kû esz köz tu laj don jo gá nak meg -
szer zé sé rõl ál la po dott meg a Hi tel in té zet tel.

(6) Az ál la mi adó ha tó ság az ál la mi ga ran cia be vál tá sa
 miatt ke let ke zett, ál lam mal szem be ni tar to zás be haj tá sá ról 
– a Hi tel in té zet adó igaz ga tá si azo no sí tás ra al kal mas ada -
tainak (név, cím, cég jegy zék szám, adó szám) és a be haj tott
összeg köz lé sé vel – ér te sí ti az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz tert.

10.  §

Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke -
zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a pénz ügyi köz -
vetítõ rend szer sta bi li tá sá nak erõ sí té sé rõl  szóló 2008. évi
CIV. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja és
7.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi garanciaválla -
lásra.”

11.  §

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

(2) Az 1–10.  §, a 11.  § (3) be kez dé se és az 1–4. szá mú
mel lék let 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti az zal,
hogy ren del ke zé se it a 2009. de cem ber 31-e elõtt meg kö -
tött ga ran cia szer zõ dé sek te kin te té ben to vább ra is al kal -
maz ni kell.

(3) A ga ran cia igé nye ket elsõ al ka lom mal e ren de let
 hatálybalépését kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül le het be -
nyúj ta ni.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez

Igénylõlap a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl  szóló
2008. évi CIV. törvény szerinti állami garancia vállalásához

(Hitelintézet küldi az ÁKK részére)

1. A Hi tel in té zet ada tai (meg ne ve zé se, szék he lye, adó szá ma, te vé keny sé gi en ge dély ki adó ja és szá ma).

2. A le en dõ hi tel nyúj tó, il let ve hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír zárt kö rû ki bo csá tá sa ese tén a le en dõ ér ték pa -
pír-jo go sult ada tai (meg ne ve zé se, szék he lye, kép vi se le té re jo go sul tak meg ne ve zé se és azok kép vi se le ti jo go sult sá gá nak 
iga zo lá sa).

3. Az ál la mi ga ran cia vál la lás mel lett be von ni ter ve zett for rás mér té ke, de vi za ne me, a hi tel vagy ér ték pa pír ter ve zett
fu tam ide je.

4. A hi tel szer zõ dés ben vagy ér ték pa pír-ki bo csá tá si do ku men tá ci ó ban sze rep lõ, az ál la mi ga ran cia vál la lás szem pont -
já ból fon tos pénz ügyi fel té te lek (ka ma to zás, ju ta lé kok stb.) össze fog la lá sa.

5. Nyi lat ko zat a for rás be vo ná si ügy let re irány adó jog ról és jog ha tó ság ki kö tés rõl.

2. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez

Garanciavállalási szerzõdés

(Minta)

amely lét re jött egy rész rõl .................................... mint jo go sult (a továb biak ban: Jo go sult), más rész rõl a pénz ügyi
köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak erõ sí té sé rõl  szóló 2008. évi CIV. tör vény, a pénz ügyi rend szer sta bi li tá sa ér de ké ben
vál lal ha tó ál la mi ga ran cia el já rá si sza bá lya i ról  szóló 89/2009. (IV. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de -
let) és a  Polgári Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 28.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a pénz ügy mi nisz ter, mint ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal kép vi selt Ma gyar Ál lam, mint ga ran tõr (a továb -
biak ban: Ga ran tõr) kö zött, az aláb bi fel té te lek kel:

1. A szer zõ dõ fe lek ki je len tik, hogy tu do má suk van a Jo go sult és a ....................................................... (cím:
.................................................... adó szám: .......................................................... cég jegy zék szám: ...............................) 
(a továb biak ban: Kö te le zett) kö zött .............-én kelt, ................. szá mú hitelszerzõ désrõl (a továb biak ban: Hi tel szer zõ -
dés). A je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés mel lék le té ben el he lye zett, az aláb bi fel té te lek kel kö tött Hi tel szer zõ dés, il let ve
ér ték pa pír ki bo csá tá si do ku men tá ció a je len szer zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét  képezi.
Tõ ke tar to zás: .....................................................................................................................................................................
Ka mat bá zis: .......................................................................................................................................................................
Ka mat fel ár: ........................................................................................................................................................................
Ke ze lé si költ ség: ...............................................................................................................................................................
Ké se del mi ka mat: ..............................................................................................................................................................
Ren del ke zés re tar tá si ju ta lék: ...........................................................................................................................................
Vég sõ le já rat: ....................................................................................................................................................................
Tör lesz té si idõ pont(ok): ....................................................................................................................................................

A Ga ran tõr ki je len ti, hogy a fen ti hi tel szer zõ dést és az ab ból szár ma zó jo go kat és kö te le zett sé ge ket ma ra dék ta la nul
meg is mer te.

2. A Ga ran tõr je len szer zõ dés alá írá sá val, a Kö te le zett nek a Hi tel szer zõ dés alap ján a Jo go sult tal szem ben fenn ál ló
1. pont sze rin ti tar to zá sa meg fi ze té sé ért ezen nel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) 33/D.  § a) pont ja sze rin ti ga ran ci át vál lal, amely nek alap ján a Ma gyar Ál lam a je len szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén, amennyi ben a Kö te le zett nem tel je sít, a Jo go sult nak fi ze tést tel je sít.

3. A Ga ran tõr 2. pont sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé ge az 1. pont ban sze rep lõ tõ ke-, ka mat- és ju ta lék jog cí mén fel me -
rült, a Hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint szá mí tott kö ve te lé sek re ter jed ki, leg fel jebb ......... összeg ha tá rig.
A je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés alap ján a Jo go sult azt kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül nyújt hat ja be a Korm. ren de -
let nek meg fe le lõ ga ran cia kö ve te lé sét, hogy a Kö te le zett nem tett ele get az elõb bi ek sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gé nek,
vagy azok egy ré szé nek, és az aláb bi fel té te lek együt te sen fenn áll nak:
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3.1. a Jo go sult a be vál tás irán ti ké rel met az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re ere de ti pél dány ban be nyújt ja;
3.2. a Jo go sult a Kö te le zett ré szé re az ese dé kes sé get meg elõ zõ en meg kül dött, és a Kö te le zett ál tal kéz hez vett eset le -

ges fi ze té si em lé kez te tõt az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re be nyújt ja;
3.3. a fen ti ek ben meg je lölt összeg ha tár a Ga ran tõr ál tal a je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés alap ján tel je sí tett ki fi ze -

té sek össze gé vel Fe lek min den to váb bi jog cse lek mé nye nél kül csök ken.

4. A Jo go sult tu do má sul ve szi, hogy a fo lyó sí tott köl csön össze gét vagy an nak egy ré szét nem le het a hi tel fe de ze tét
je len tõ óva dék nak mi nõ sí te ni.

5. A Kö te le zett kü lön fel hí vás nél kül tel je sí ti a Korm. ren de let 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti, il let ve egyéb jog sza bály -
nak meg fe le lõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét.

6. A Jo go sult ha la dék ta la nul írás ban ér te sí ti a Ga ran tõrt a Hi tel szer zõ dés bár mi lyen ter ve zett mó do sí tá sá ról (ide ért ve
a ka mat meg ha tá ro zás mód já nak, a ka mat fel ár mér té ké nek vál to zá sát is), va la mint a Hi tel szer zõ dés fel mon dá sá ról.

6.1. A Ga ran tõr az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a Jo go sul tat és a Kö te le -
zet tet ar ról, hogy hoz zá já rul-e a 6. pont ban meg ha tá ro zott szer zõ dés mó do sí tás hoz.

6.2. A 6. pont sze rin ti hoz zá já ru lás-ké rés el mu lasz tá sa ese tén a Hi tel szer zõ dés mó do sí tá sá ról  való tu do más szer zést
kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül a Ga ran tõr a je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mond hat ja.

6.3. A 6.1. pont sze rin ti hoz zá já ru lás meg ta ga dá sa ese tén a ga ran cia vál la lás az ere de ti fel té te lek mel lett ma rad fenn.

7. Je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés bõl szár ma zó igé nyek har ma dik sze mély re – a Ga ran tõr elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
nél kül – nem en ged mé nyez he tõk és nem ru ház ha tók át.

8. A Kö te le zett szer zõ dés sze rû tel je sí té se kö vet kez té ben a Hi tel szer zõ dés meg szû né sé rõl a Jo go sult kö te les a Ga ran -
tõrt ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí te ni.

9. Je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek fel té te le az Stv. 6.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti, a Bank és
a Ga ran tõr kö zöt ti meg ál la po dás meg kö té se és a ga ran cia vál la lá si díj meg fi ze té se. Je len ga ran cia vál la lá si szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé rõl a Ga ran tõr kö te les a Jo go sul tat ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí te ni.

10. Je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés ha tá lya: a Hi tel szer zõ dés le já ra ta vagy fel mon dá sa + 30 nap.

11. A je len Ga ran cia vál la lá si Szer zõ dés re a ma gyar jog sza bá lyai az al kal ma zan dó ak. Az itt nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a vo nat ko zó ma gyar jog sza bá lyok, kü lö nö sen az Stv., az Áht. és a Ptk. ren del ke zé sei az irány adók.

12. Je len szer zõ dés ma gyar és ........ nyel ven, ...... ere de ti pél dány ban ké szült, me lyek kö zül a Ga ran tõr 3 ere de ti pél -
dányt, a Jo go sult ...... ere de ti pél dányt kap.

Bu da pest, [dá tum] ........................................................

................................................... ...................................................
Jo go sult cég sze rû alá írá sa Ga ran tõr

3. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez

A Stv. 6.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodásnak a garanciadíjra
és a garanciavállaláshoz kapcsolódó egyéb feltételekre vonatkozó rendelkezései

(Minta)

1. A Hi tel in té zet nek ................................. össze gû ga ran cia vál la lá si dí jat kell fi zet nie a Ma gyar Ál lam ré szé re
a ... nap ján meg kö tött, ... szá mú ga ran cia vál la lá si szer zõ dés alap ján.

2. A Hi tel in té zet nek az 1. pont sze rin ti ga ran cia vál la lá si dí jat a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett, 10032000-
01034004 szá mú, „Kincs tár kü lön le ges be vé te lek” szám la ja vá ra kell meg fi zet nie leg ké sõbb .............-ig.

3. A be fi ze tés rõl  szóló iga zo lást je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 3 na pon be lül a Hi tel in té zet a Ga ran tõr -
nek be mu tat ja.

4. A Hi tel in té zet tu do más sal bír ar ról, hogy a ........ szá mú ga ran cia vál la lá si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek fel té te le
a ga ran cia vál la lá si díj meg fi ze té se.
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5. A Ga ran tõr jo go sult arra, hogy a Hi tel in té zet nek .........-val kö tött, ...... szá mú hi tel szer zõ dés bõl, il let ve ér ték pa pír
ki bo csá tá si do ku men tá ci ó ból (a továb biak ban: Hi tel szer zõ dés) ere dõ kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét bár mi kor el len õriz -
ze. Ez zel össze füg gés ben a Hi tel in té zet kö te les a Ga ran tõr ré szé re min den olyan in for má ci ót és se gít sé get meg ad ni, min -
den olyan do ku men tum ba be te kin tést biz to sí ta ni, amely a Ga ran tõr el len õr zé si jo gá nak gya kor lá sát biz to sít ja.

6. A Hi tel in té zet kö te le zett sé get vál lal arra, hogy:
a) Hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi fi ze té si kö te le zett ség nek ha tár idõ ben ele get tesz;
b) va gyo ná ban és tár sa sá gi szer zõ dé sé ben be kö vet ke zett lé nye ges vál to zá sok ról a Ga ran tõrt azon nal tá jé koz tat ja;
c) nem hajt vég re olyan, a ga ran cia nyúj tás cél já val el len té tes lé pést, mely lik vi di tá sát ne ga tív irány ban lé nye ges mér -

ték ben be fo lyá sol ja;
d) az e Meg ál la po dás alap ján a Ga ran tõr nek va la mennyi do ku men tu mot ma gyar nyel ven adja át (hi te le sí tett fordí -

tásban);
e) a Hi tel in té zet kü lön fel hí vás nél kül tel je sí ti a Korm. ren de let 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti, il let ve egyéb jog sza bály -

nak meg fe le lõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét.

7. A Hi tel in té zet ki je len ti, hogy a Ga ran tõr rel tör tént elõ ze tes meg ál la po dás hi á nyá ban nem adja el, ille tõ leg bár mely
más mó don nem ide ge ní ti el tel jes va gyo nát, il let ve an nak lé nye ges ré szét.

8. A Hi tel in té zet tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben a ga ran cia vál la lás alap ján a Ga ran tõr tesz ele get a ga ran cia vál la -
lá si szer zõ dés alap ján a fi ze té si kö te le zett sé gek nek, a köz pon ti költ ség ve tés ál tal ki fi ze tett összeg az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33.  § (13) be kez dé se ér tel mé ben a Hi tel in té zet nek az ál lam mal szem be ni tar to zá sá vá
vá lik, és en nek be haj tá sa adók mód já ra tör té nik.

9. A fe lek egyet ér te nek ab ban és vál lal ják, hogy úgy jár nak el, hogy ma ga tar tá suk kal a Hi tel szer zõ dés ben, ille tõ leg
a je len Meg ál la po dás ban fog lalt jo gok és kö te le zett sé gek tel je sí té sét elõ se gít sék.

10. A Meg ál la po dás ra egye bek ben a ma gyar jog és kü lö nö sen a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 
ren del ke zé sei az irány adó ak.

11. Je len Meg ál la po dás ma gyar nyel ven, 5 ere de ti pél dány ban ké szült, me lyek kö zül a Kö te le zett 2 ere de ti pél dányt
kap.

12. E Meg ál la po dás a Fe lek ál tal tör té nõ alá írást köve tõen lép ha tály ba és mind ad dig fenn áll, amíg a Hi tel in té zet nek
a Hi tel szer zõ dés bõl ere dõ bár mi fé le olyan fi ze té si kö te le zett sé ge áll fenn, amely re az ál la mi ga ran cia vál la lás ki ter jed.

4. számú melléklet a 89/2009. (IV. 14.) Korm. rendelethez

Az Stv. szerinti állami garancia beváltásához szükséges adatok és dokumentumok

1. A Hi tel in té zet ada tai (pl. meg ne ve zé se, szék he lye)

2. A Jo go sult ada tai (pl. meg ne ve zé se, szék he lye)

3. A Jo go sult bank szám la szá ma

4. Az ál la mi ga ran cia vál la lá si szer zõ dés szá má nak meg je lö lé se

5. A be vál ta ni kí vánt összeg meg je lö lé se, kü lön fel tün tet ve a tõ ke-, ka mat- és az eset le ges to váb bi já ru lé kok össze gét
oly mó don, hogy a hi tel szer zõ dés bõl vagy az ér ték pa pír-ki bo csá tá si do ku men tá ció alap ján el len õriz he tõ le gyen a szá mí -
tás.

A ka ma tok össze gét a be vál tá si ké rel men sze rep lõ dá tum idõ pont já ig kell meg ad ni, az ezt köve tõen járó ka ma tok
 kiszámítása ér de ké ben fel kell tün tet ni az egy nap ra esõ ka ma tok össze gét.

6. Amennyi ben sor ke rült a hi tel szer zõ dés mó do sí tá sá ra, csa tol ni kell az egy sé ges szer ke ze tû mó do sí tott szer zõ dést.

7. Amennyi ben van, ak kor a Jo go sult ál tal a Hi tel in té zet ré szé re az ese dé kes sé get meg elõ zõ en kül dött, és a Hitel -
intézet ál tal kéz hez vett eset le ges fi ze té si em lé kez te tõ.
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A miniszterelnök
3/2009. (IV. 14.) ME

rendelete

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
hatáskörét gyakorló miniszter kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 40.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö röm ben el jár va, a 76.  § (3) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ha tás kö ré -
nek gya kor lá sá val a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi 
mi nisz tert bí zom meg.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét köve tõen meg ala ku ló
elsõ Kor mány meg ala ku lá sá val egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ki hir de té sét köve tõen meg ala ku ló
elsõ Kor mány nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz te ré -
nek hi va tal ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
9/2009. (IV. 14.) IRM

rendelete

a Budapesti Rendõr-fõkapitányság, a Fõvárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház

és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának
vissza nem térítendõ lakáscélú támogatásáról  szóló

21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet módosításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
342.  § (2) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és 

ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § e),  f) és n) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Fõ vá ro si Bün te -
tés-vég re haj tá si In té zet és a Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön
tiszt he lyet tes és zász lós ál lo má nyá nak vissza nem té rí ten -
dõ la kás cé lú tá mo ga tá sá ról  szóló 21/2008. (IX. 23.) IRM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Fõ vá ro si
Bün te tés-vég re haj tá si In té zet, a Bu da pes ti Fegy ház és
Bör tön, va la mint az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó -
gyí tó In té zet tiszt he lyet tes és zász lós ál lo má nyú tag ja írás -
ban be nyúj tott ké rel mé re a tu laj do ná ba ke rü lõ Bu da pes -
ten, il let ve 50 km-es kör ze tén be lül ta lál ha tó új vagy hasz -
nált la kás, la kó ház (a továb biak ban együtt: la kás) vá sár lá -
sa cél já ból, szol gá la ti ér dek bõl vissza nem té rí ten dõ la kás -
cé lú tá mo ga tás ban (a továb biak ban: tá mo ga tás) ré sze sül
– ha meg fe lel a 2.  § (1) be kez dés a)–f) pont já ban és
a (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek és vál lal ja a 2.  §
(1) be kez dés g)–h) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gek tel je sí té sét – a mun kál ta tó nak erre a cél ra ren del ke zés -
re álló költ ség ve té si elõ irány za ta ere jé ig. A ren del ke zés re
álló költ ség ve té si for rás ki me rü lé se ese tén, erre uta ló in -
do ko lás sal a tá mo ga tá si ké rel met el kell uta sí ta ni.”

2.  §

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

[A tá mo ga tás ak kor nyújt ha tó, ha a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ sze mély (a továb biak ban: tá mo ga tott)]

„f) va la mint a vele egy ház tar tás ban élõ há zas tár sa,
élet tár sa, kis ko rú gyer mek e, vele együtt köl tö zõ más kö ze -
li hoz zá tar to zó ja az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
he lyen a mél tá nyol ha tó la kás igényt ki elé gí tõ la kás tu laj -
don nal vagy la kás hasz ná la tát biz to sí tó jog vi szonnyal nem 
ren del ke zik;”

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

[A tá mo ga tás ak kor nyújt ha tó, ha a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ sze mély (a továb biak ban: tá mo ga tott)]

„h) hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás igény be vé te lé -
vel vá sá rolt la kás ra az in gat lan-nyil ván tar tás ba jel zá log jo -
got a mun kál ta tó ja vá ra a tá mo ga tá si összeg ere jé ig be je -
gyez zék.”

3.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A tá mo ga tást egy összeg ben 60 na pon be lül vissza kell
fi zet ni, és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát azon nal meg kell szün -
tet ni, ha a tá mo ga tott]

„b) a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság ról, a Fõ vá ro si
Bün te tés-vég re haj tá si In té zet bõl, a Bu da pes ti Fegy ház és
Bör tön bõl, il let ve az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó -
gyí tó In té zet bõl sa ját ké ré sé re más szol gá la ti hely re át he -
lye zés re ke rül;”

(2) Az R. 5.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét, il let ve
a tá mo ga tot tal tör tént el szá mo lást köve tõen a jel zá log jog
in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé nek tör lé sé rõl
a mun kál ta tó gon dos ko dik.”

4.  §

Az R. 3. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó -
dosul.

5.  §

Ez a ren de let 2009. má jus 1-jén lép ha tály ba és 2009.
má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 9/2009. (IV. 14.) IRM rendelethez

Az R. 3. mel lék le té ben a vissza nem té rí ten dõ la kás cé lú
tá mo ga tás ról és an nak fel té te le i rõl  szóló Meg ál la po dás
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„4. A tá mo ga tás biz to sí té ka
A Tá mo ga tott hoz zá já rul ah hoz, hogy a tá mo ga tás biz -

to sí té ká ul, a 2.2. al pont ban meg je lölt in gat lant
a ............ tá mo ga tá si összeg ere jé ig jel zá log jog ter hel je,
és ezen jog a Tá mo ga tó ja vá ra az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be jegy zés re ke rül jön.”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

18/2009. (IV. 14.) KHEM
rendelete

a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
mó do sí tá sá ról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont 18. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
 feladatkörömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si szak em -
be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 14.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) A vizs ga iga zo lá son a kü lön jog sza bály sze rin ti kód
vagy az an nak meg fe le lõ szö ve ges be jegy zés al kal ma zá sá -
val kell fel tün tet ni azt a kö rül ményt, ha a vizs gá zó bár mely 
jár mû ve ze té si vizs gát (jár mû ke ze lé si, ru tin vagy for ga -
lom)

a) ten gely kap cso ló-pe dál (A, Akorl, A1 ka te gó ria ese -
té ben kéz zel mû köd te tett ten gely kap cso ló-kar) nél kü li jár -
mû vön,

b) au to ma ta se bes ség vál tó val ren del ke zõ jár mû vön
(amely ben nin csen ten gely kap cso ló-pe dál, vagy A, Akorl,
A1 ka te gó ria ese té ben kéz zel mû köd te tett tengelykap -
csoló-kar)
tet te le.”

2. §

Az R. 41.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Azok ra a jár mû vek re, ame lyek re ok ta tó jár mû-iga -
zo lást kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint 2003. de cem -
ber 1-je elõtt ál lí tot tak ki és a jár mû 2008. jú li us 18-át meg -
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elõ zõ en ren del ke zett ok ta tó jár mû-iga zo lás sal, 2013. szep -
tem ber 30-ig a 4. szá mú mel lék let ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.”

3.  §

Az R. 42.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a)  a Ta nács 91/439/EGK irány el ve (1991. jú li us 29.)
a ve ze tõi en ge dé lyek rõl, va la mint az azt mó do sí tó
2000/56/EK bi zott sá gi irány elv és 2008/65/EK bi zott sá gi
irány elv a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról,
a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és visszavo -
násáról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let tel együtt;”

4.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te a mel lék let sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az  R. 18.  § (1) be kez dé sé ben, a 19.  §-ában, 21.  §
(2) be kez dé sé ben, 24.  §-ában, 30.  §-ában, 31.  § (2) be kez -
dé sé ben,  32.  § (2) be kez dé sé ben, 33.  § (1) be kez dé sé ben,
33/D.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 37.  § (1) be kez dé sé -
ben, 13. szá mú mel lék let 7.1. és 7.2. pont já ban az „NKH
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg -
ré szek he lyé be az „NKH Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga”
szö veg, az R. 40. §-ában a „2009. de cem ber 31-én” szö -
veg rész he lyé be a „2013. ok tó ber 1-jén” szö veg lép.

6.  §

Ez a ren de let a ve ze tõi en ge dé lyek rõl  szóló
91/439/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2008. jú ni us
27-i 2008/65/EK bi zott ság irány elv nek  való meg fe le lést
szol gál ja a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról,

a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná -
sá ról  szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let tel együtt.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 18/2009. (IV. 14.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól  szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
7. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 7. szá mú mel lék let I. fe je zet A) pont 2.1.3. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.3. Az út test:
– a jár mû vek kö zöt ti biz ton sá gos tá vol ság, a fék tá vol -

sá gok és a biz ton sá gos út tar tás kü lön bö zõ idõ já rá si és út -
vi szo nyok kö zöt ti meg tar tá sá ra vo nat ko zó leg fon to sabb
el vek,

– a ve ze tés nek az út test kü lön bö zõ ál la po ta i hoz kap -
cso ló dó koc ká za ti té nye zõi, kü lö nö sen az út test idõ já rás -
sal és nap szak kal össze füg gõ ál la pot vál to zá sai,

– a kü lön bö zõ út tí pu sok jel lem zõi a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen,

– biz ton sá gos ve ze tés a köz úti alag út ban.”

2. Az R. 7. szá mú mel lék let I. fe je zet B) pont 6.3.8. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.3.8. Kü lön le ges út tu laj don sá gok (ha ren del ke zés re
áll ilyen): alag út, kör for ga lom, szint be li vas úti át já ró,
 villamos-, au tó busz-meg ál ló, gya log át ke lõ hely, ha la dás
hosszú emel ke dõn, lej tõn.”

3. Az R. 7. szá mú mel lék let I. fe je zet B) pont 7.4.8. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.4.8. Kü lön le ges út tu laj don sá gok (ha ren del ke zés re
áll ilyen): alag út, kör for ga lom, szint be li vas úti át já ró,
 villamos-, au tó busz-meg ál ló, gya log át ke lõ hely, ha la dás
hosszú emel ke dõn, lej tõn.”

4. Az R. 7. szá mú mel lék let I. fe je zet B) pont 8.3.8. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.3.8. Kü lön le ges út tu laj don sá gok (ha ren del ke zés re
áll ilyen): alag út, kör for ga lom, szint be li vas úti át já ró,
 villamos-, au tó busz-meg ál ló, gya log át ke lõ hely, ha la dás
hosszú emel ke dõn, lej tõn.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2009. (IV. 14.) KvVM

rendelete

a vízgazdálkodási tanácsokról

A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 45.  § 
(8) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  § 

(1) A víz gaz dál ko dás or szá gos és rész te rü le te it érin tõ
víz gyûj tõ gaz dál ko dá si ter ve zé sé nek szak mai és tu do má -
nyos meg ala po zott sá ga, va la mint a tár sa dal mi rész vé tel
biz to sí tá sa ér de ké ben Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
(a továb biak ban: TVT), Rész víz gyûj tõ Víz gaz dál ko dá si
Ta nács (a továb biak ban: RVT) és Or szá gos Víz gaz dál ko -
dá si Ta nács (a továb biak ban: OVT) (to váb bi ak ban együtt:
víz gaz dál ko dá si ta nács) mû kö dik.

(2) A víz gaz dál ko dá si ta nács jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ, ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ tes tü let, mely te vé -
keny sé ge az e ren de let ben meg ha tá ro zott mû kö dé si te rü -
let re ter jed ki.

(3) A víz gaz dál ko dá si ta nács vál lal ko zá si tevékeny -
séget nem foly tat hat.

(4) A TVT és az RVT el ne ve zé sét és szék he lyét a mel -
lék let tar tal maz za, az OVT szék he lye Bu da pest.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács

2.  § 

A TVT mû kö dé si te rü le te meg egye zik a ter ve zé si al -
egy ség re vo nat ko zó víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv készí -
tésére kü lön jog sza bály ban ki je lölt kör nye zet vé del mi és
víz ügyi igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le té vel.

3.  § 

(1) A TVT tag ja
a) a kör nye zet vé de le mért  fe le lõs mi nisz ter nek, va la -

mint a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter nek,
b) az il le té kes  környezetvédelmi és víz ügyi igaz ga tó -

ság nak,
c) az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és

víz ügyi fel ügye lõ ség nek,

d) az ille té kes nem ze ti park igaz ga tó ság nak, he lyi
 jelentõségû vé dett ter mé szet vé del mi te rü let ese tén az ille -
té kes jegy zõ nek, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek,

e) az ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szer vé nek,

f) a mû kö dé si te rü le tén lévõ he lyi ön kor mány za tok nak,
g) az ille té kes me gyei te rü let fej lesz té si ta nács nak,
h) az ille té kes Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bizott -

ságnak,
i) az ille té kes ag rár-, ipa ri-, va la mint mérnökkama -

rának,
j) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok nak, valamint  a köz mû -

ves ivó víz el lá tást és szenny víz el ve ze tést vég zõ gazdál -
kodó szer ve ze tek nek
a ki je lölt kép vi se lõ je.

(2) A TVT leg fel jebb 25 tag ból áll.

(3) A TVT ülé se in a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
kép vi se lõ je ál lan dó meg hí vott ként, ta nács ko zá si jog gal
vesz részt.

4.  § 

(1) A TVT a te vé keny sé gét ön ál ló an, a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta náccsal össze han gol tan vég zi.

(2) A TVT elõ se gí ti a te rü le ti szin tû víz gaz dál ko dás
szak mai fel ada ta i nak egy sé ges vég re haj tá sát, va la mint
a víz ügyi ter ve zés, a víz épí tés és a szol gál ta tó te vé keny ség 
össze han golt mû kö dé sét.

(3) A TVT a mû kö dé si te rü le tén
a) vé le mé nye zi
aa) a víz gaz dál ko dás-fej lesz té si ter ve ket,
ab) a víz kész let-meg osz tá si ter ve ket,
ac) az ivó víz mi nõ ség-ja ví tó, a szenny víz tisz tí tá si és

szenny víz el ve ze té si prog ra mo kat,
ad) a tér ség szem pont já ból je len tõs he lyi vízgazdál -

kodási be ru há zá so kat, fej lesz té se ket és prog ra mo kat,
ae) a ha tár ví zi együtt mû kö dés sel kap cso la tos felada -

tokat,
af) a mû kö dé si te rü le tét érin tõ víz mi nõ sé gi kárelhárí -

tási ter ve ket és te vé keny sé ge ket (kü lö nö sen az ár víz, bel -
víz, aszály),

ag) szak mai szem pont ból a pá lyá za ti úton tá mo ga tott
ön kor mány za ti be ru há zá sok meg valósíthatósági ta nul má -
nya it;

b) ja vas la tot tesz
ba) a jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra,
bb) a ha tár ví zi együtt mû kö dés sel kap cso la tos fel ada -

tok te kin te té ben pri o ri tá sok meg fo gal ma zá sá ra,
bc) a több TVT mû kö dé si te rü le tét érin tõ vízgazdál -

kodási prob lé mák ke ze lé sé re,
bd) – Ma gyar or szág te le pü lé si ivó víz mi nõ ség – ja ví tó,

va la mint szenny víz el ve ze té si és szenny víz tisz tí tá si prog -
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ram já nak irány el vei alap ján – a prog ra mok összehango -
lására.

5.  § 

(1) A TVT ala ku ló ülé sét a 2.  § sze rin ti kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi igaz ga tó ság ve ze tõ je hív ja össze.

(2) A TVT tag jai az ala ku ló ülé sen a ta gok több sé gé nek
sza va za tá val ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak.

(3) A TVT  a fel ada tai tel je sí té sé nek elõ se gí té se ér de ké -
ben ál lan dó vagy ese ti bi zott sá go kat hoz hat lét re.

6.  § 

(1) A TVT a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zés so rán
a tár sa dal mi rész vé tel biz to sí tá sa ér de ké ben egy vagy – ha
a he lyi te rü le ti, tár sa dal mi vi szo nyok in do kol ják – több
víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zé si bi zott sá got hoz lét re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti bi zott ság 15 tag ból áll,
 tagjai

a) a mû kö dé si te rü le ten ille té kes
aa) kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság,
ab) kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi

fel ügye lõ ség,
ac) nem ze ti park igaz ga tó ság,
ad) Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti

szer ve,
ae) me gyei te rü let fej lesz té si ta nács,
af) va la mint a he lyi ön kor mány za tok
ál tal ki je lölt 1-1 fõ;
b) a mû kö dé si te rü le ten te vé keny sé get foly ta tó
ba) tár sa dal mi szer ve ze tek,
bb) a víz gaz dál ko dás ról  szóló tör vény sze rin ti víz hasz -

ná lók,
bc) szak mai-tu do má nyos szer ve ze tek

ál tal ki je lölt 3-3 fõ.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti bi zott ság az 1.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti szem pon tok ér vé nye sí té se ér de ké ben ál lást
fog lal a TVT mû kö dé si te rü le té re esõ ter ve zé si al egy sé -
gek re vo nat ko zó víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv rõl.

7.  § 

(1) A TVT el nö ke a TVT mû kö dé sé rõl tá jé koz tat ja
a) a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz tert a tárgy évet

kö ve tõ év már ci us 31-ig,
b) a köz vé le ményt az ülé se ket kö ve tõ 30 na pon be lül.

(2) A TVT tit kár sá gi fel ada ta it az azt lét re ho zó kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság lát ja el.

A Részvízgyûjtõ Vízgazdálkodási Tanács

8.  § 

(1) Az RVT mû kö dé si te rü le te meg egye zik a Duna köz -
vet len, a Ti sza, a Drá va és a Ba la ton rész víz gyûj tõ jé re vo -
nat ko zó víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ké szí té sé re kü lön
jog sza bály ban ki je lölt kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz -
ga tó ság mû kö dé si te rü le té vel.

(2) Az RVT tag ja
a) a rész víz gyûj tõ te rü le tén mû kö dõ TVT-k ál tal ki je -

lölt 1-1 fõ,
b) a 6.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, az

RVT mû kö dé si te rü le tén lévõ ál lam igaz ga tá si szer vek
 által ki je lölt 6 fõ,

c) a mû kö dé si te rü le ten te vé keny sé get foly ta tó, rész -
víz gyûj tõ-gaz dál ko dás sal érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek
ál tal ki je lölt 3 fõ,

d) a mû kö dé si te rü le ten te vé keny sé get foly ta tó, a víz -
gaz dál ko dás ról  szóló tör vény sze rin ti víz hasz ná lók ál tal
ki je lölt 3 fõ,

e) a mû kö dé si te rü le ten te vé keny sé get foly ta tó szak -
mai-tu do má nyos szer ve ze tek ál tal ki je lölt 3 fõ.

9.  § 

(1) Az RVT te vé keny sé gét ön ál ló an, a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta náccsal össze han gol tan vég zi.

(2) Az RVT a mû kö dé si te rü le tén
a) vé le mé nye zi a vi zek jó ál la po tá nak el éré sé hez szük -

sé ges in téz ke dé sek sor rend jét,
b) össze han gol ja a rész víz gyûj tõ te rü le tén mû kö dõ

TVT-k kö zött a tár sa dal mi sze rep lõk rész vé te lé nek meg -
szer ve zé sé vel járó fel ada tok el lá tá sát,

c) elõ se gí ti az or szá gos és a te rü le ti szin tû víz gaz dál ko -
dá si ta ná csok kö zöt ti kap cso lat tar tást,

d) el len õr zi a tár sa dal mi szer ve ze tek és egyéb ér de kel -
tek ré szé rõl ér ke zett ész re vé te lek figye lembevételét,

e) az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti szem pon tok érvénye -
sítése ér de ké ben ál lást fog lal a rész víz gyûj tõ szin tû víz -
gyûjtõ-gazdálkodási terv rõl.

10.  § 

(1) Az RVT ala ku ló ülé sét a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti
kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság ve ze tõ je hív ja
össze.

(2) Az RVT tag jai az ala ku ló ülé sen a ta gok több sé gé -
nek sza va za tá val ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak.

(3) Az RVT tit kár sá gi fel ada ta it az azt lét re ho zó kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság lát ja el.
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Az Országos Vízgazdálkodási Tanács

11.  § 

(1) Az OVT a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zés sel kap -
cso la tos fel ada ta it or szá gos szint en lát ja el.

(2) Az OVT tag jai
a) a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt ál -

la mi ve ze tõ,
b) a rész víz gyûj tõ szin tû víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv

ké szí té sé re kü lön jog sza bály ban ki je lölt kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi igaz ga tó ság kép vi se lõ je,

c) a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó -
ság kép vi se lõ je,

d) az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség kép vi se lõ je,

e) a kör nye zet vé de le mért, a ter mé szet vé de le mért, to -
váb bá a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter nek a kör nye -
zet vé de lem, a ter mé szet vé de lem, a víz gaz dál ko dás te rü le -
té rõl ki je lölt 1-1 kép vi se lõ je,

f) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je,
g) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért fe le lõs

 miniszter kép vi se lõ je,
h) a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je,
i) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je,
j) a köz le ke dé sért, to váb bá ener gia po li ti ká ért fe le lõs

mi nisz ter nek a köz le ke dés, az ener gia po li ti ka te rü le té rõl
ki je lölt 1-1 kép vi se lõ je,

k) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je,
l) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség kép vi se lõ je,
m) a he lyi ön kor mány za tok or szá gos ér dek kép vi se le ti

szer ve i nek kö zös kép vi se lõ je,
n) a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal fel kért
na) tár sa dal mi szer ve ze tek,
nb) gaz da sá gi sze rep lõk,
nc) szak mai-tu do má nyos szer ve ze tek

ál tal de le gált 5-5 fõ.

12.  § 

Az OVT fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zés fel ada ta i ról

a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa, és ezen fel ada tok be épí té se
a fej lesz té si ter ve zés be,

b) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ter ve ze té nek vé le mé -
nye zé se, ja vas lat té tel a terv ki ja ví tá sá ra, ki egé szí té sé re,

c) az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti szem pon tok ér vé nye sí -
té se ér de ké ben ál lás fog la lás az or szá gos szin tû víz -
gyûjtõ-gazdálkodási terv rõl.

13.  § 

(1) Az OVT ala ku ló ülé sét a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ hív ja össze.

(2) Az OVT el nö ke a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ.

(3) Az OVT tit kár sá gi fel ada ta it a víz gaz dál ko dá sért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um lát ja el.

A vízgazdálkodási tanácsok mûködésének közös
szabályai

14.  § 

(1) A víz gaz dál ko dá si ta nács e ren de let, a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat és az éves mun ka terv alap ján mû -
ködik.

(2) A víz gaz dál ko dá si ta nács az ülé se it szük ség sze rint,
de éven te leg alább két al ka lom mal tart ja.

(3) Az ülést a víz gaz dál ko dá si ta nács el nö ke vagy öt
tag ja hív hat ja össze. A meg hí vó hoz mel lé kel ni kell mind -
azo kat a do ku men tu mo kat, ame lyek nek is me re te a ta nács -
ko zás hoz szük sé ges.

(4) A víz gaz dál ko dá si ta nács el nö ke meg hív hat ja az
ülés re az egyes na pi ren di pon tok tár gya lá sá ban ér de kelt
szer ve ze tek kép vi se lõ it. A szer ve ze tek meg hí vott kép -
viselõi az ülé sen ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt.

15.  § 

(1) A víz gaz dál ko dá si ta nács ha tá ro zat ké pes, ha az ülé -
sen a ta gok több mint fele részt vesz. A szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat az egyes ügy tí pu sok te kin te té ben a ha tá -
ro zat ké pes ség hez en nél ma ga sabb rész vé te li arányt is
meg ha tá roz hat.

(2) A víz gaz dál ko dá si ta nács a dön té se it a je len lé võk
több mint fe lé nek a sza va za tá val hoz za meg. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén a víz gaz dál ko dá si ta nács el nö ké nek a
sza va za ta dönt.

(3) Az ülés rõl jegy zõ könyv ké szül, me lyet az ál lan dó ta -
gok nak és a meg hí vott részt ve võk nek az ülést kö ve tõ
15 na pon be lül meg kell kül de ni.

16.  § 

(1) A víz gaz dál ko dá si ta nács a fel adat kö ré be tar to zó
ügyek ben az arra ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes szerv -
nek, szer ve zet nek ja vas la to kat te het, ame lyek figye -
lembevételérõl az érin tett szer vek, szer ve ze tek ve ze tõ i tõl
tá jé koz ta tást kér het. 

(2) A víz gaz dál ko dá si ta nács tag ja a víz gaz dál ko dá si
 tanács te vé keny sé gé rõl az ál ta la kép vi selt szerv nek, szer -
ve zet nek éven te leg alább egy al ka lom mal be szá mol.
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(3) A víz gaz dál ko dá si ta nács mû kö dé sé nek pénz ügyi
fe de ze tét a tit kár sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve zet költ ség -
ve té se biz to sít ja.

(4) A víz gaz dál ko dá si ta nács szer ve ze té vel és mû kö dé -
sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat a ta gok ál tal az
ala ku ló ülé sen el fo ga dott szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat tar tal maz za.

Záró rendelkezések

17.  § 

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács -
ról  szóló 5/1998. (III. 11.) KHVM ren de let.

(3) Ez a ren de let a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel lé pés
ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2000. ok tó ber 23-i
2000/60/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 14.
cik ké nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet 
az 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelethez

A Területi Vízgazdálkodási Tanácsok 
neve és székhelye

1. Észak-du nán tú li Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Gyõr

2. Kö zép-Du na-völ gyi Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta -
nács

Szék he lye: Bu da pest

3. Al só-Du na-völ gyi Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Baja

4. Kö zép-du nán tú li Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Szé kes fe hér vár

5. Dél-du nán tú li Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Pécs

6. Nyu gat-du nán tú li Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Szom bat hely

7. Fel sõ ti sza vi dé ki Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Nyír egy há za

8. Ti szán tú li Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Deb re cen

9. Észak-ma gyar or szá gi Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si
Tanác s

Szék he lye: Mis kolc

10. Kö zép-Ti sza-vi dé ki Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si
Tanác s

Szék he lye: Szol nok

11. Al só-Ti sza-vi dé ki Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si
Tanác s

Szék he lye: Sze ged

12. Kö rös-vi dé ki Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Gyu la

A Részvízgyûjtõ Vízgazdálkodási Tanácsok
neve és székhelye

1. Duna Rész víz gyûj tõ Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Gyõr

2. Ti sza Rész víz gyûj tõ Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Szol nok

3. Drá va Rész víz gyûj tõ Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Pécs

4. Ba la ton Rész víz gyûj tõ Víz gaz dál ko dá si Ta nács
Szék he lye: Szé kes fe hér vár

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
az egészségügyi miniszter,

valamint a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendelete

a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekrõl

és a szennyezések mérésérõl

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (8) be kez dés m) pont já ban,
va la mint 110.  § (15) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) és c) pont já ban, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban, va la mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § j) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:
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Szennyezettségi határértékek

1.  § 

(1) A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) sze rin ti,
a  tevékenységek en ge dé lye zé sé re, a ki vizs gá lás ra és a kár -
men te sí tés re irá nyu ló el já rás so rán – a (2) be kez dés ben
fog lal tak figye lembe véte lével –

a) a föld ta ni kö zeg re az 1. mel lék let ben és a 3. mel lék let
A) ré szé ben,

b) a fel szín alat ti víz re a 2. mel lék let ben és a 3. mel lék -
let B) ré szé ben
meg adott (B) szennye zett sé gi ha tár ér té ke ket kell al kal -
maz ni.

(2) A K1 be so ro lá sú ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó an
a 2. mel lék let ben és a 3. mel lék let B) ré szé ben meg adott
(B) szennye zett sé gi ha tár ér té ke ket

a) e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt en ge dé lye zett te vé -
keny sé gek kö vet kez té ben ki ala kult ál la pot mi nõ sí té sé hez,

b) az R. sze rint meg ál la pí tott szennye zõ anyag be ve ze -
té sé re vo nat ko zó ti lal mak aló li ki vé te lek közé tar to zó
szennye zõ anyag-be ve ze tés en ge dé lye zé se so rán, vagy

c) kár men te sí té si el já rás so rán
kell fel hasz nál ni.

(3) Ha a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) az R.
sze rin ti elõ vizs gá lat, il let ve a tény fel tá rá si zá ró do ku men -
tá ció alap ján meg ál la pít ja, hogy az e ren de let ben fog lalt
ha tár ér té kek elõ írása ese tén a te vé keny ség ve szé lyez tet né
a fel szí ni vi zek re vo nat ko zó ha tár ér té kek tel je sü lé sét, az
R. sze rin ti ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó an a 2. mel lék -
let ben és a 3. mel lék let B) ré szé ben meg adott (B) szennye -
zett sé gi ha tár ér ték nél szi go rúbb ha tár ér té ket is meg ál la pít -
hat. E ha tár ér té kek nem le het nek szi go rúb bak, mint a
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel szí ni vi zek re vo nat -
ko zó ha tár ér té kek.

Szennyezettség vizsgálata

2.  § 

(1) A szennye zõ anyag el he lye zé sé vel, be ve ze té sé vel
járó te vé keny sé gek ha tá sá nak az R. sze rin ti mo ni to ro zá sa,
to váb bá a már be kö vet ke zett szennye zett ség ki vizs gá lá sa,
tény fel tá rá sa és mo ni tor ing ja so rán azo kat a szennye zõ
anya go kat kell vizs gál ni, me lyek elõ for du lá sa a te rü le ten
ko ráb ban és je len leg vég zett te vé keny sé gek alap ján
 valószínûsíthetõ.

(2) Az R. sze rin ti el já rá sok so rán a min ta vé telt és a min -
ták vizs gá la tát a 4. mel lék let sze rint kell vé gez ni.

3.  § 

(1) Ha a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá lat so rán a kör -
nye zet hasz ná ló vagy az ál ta la meg bí zott la bo ra tó ri um és

a fel ügye lõ ség ál tal al kal ma zott min ta vé te li el já rás, il let ve
a ka pott vizs gá la ti ered mény a szennye zett ség meg ál la pí -
tá sát ér dem ben be fo lyá so ló mó don el tér, ak kor a vizs gá la -
tot vég zõ szer ve ze tek egyez te tik a vizs gá lat so rán al kal -
ma zott min ta vé te li és ana li ti kai el já rá so kat, vizs gá la ti
 körülményeket.

(2) Ha vi tás kér dés ma rad fenn, a fel ügye lõ ség meg -
keres egy har ma dik la bo ra tó ri u mot, és a környezethasz -
náló vagy az ál ta la meg bí zott la bo ra tó ri um, va la mint a fel -
ügye lõ ség és az ál ta la meg ke re sett har ma dik la bo ra tó ri um
kö zö sen vesz min tát.

(3) A min ta vé tel után a vett min tát meg kell osz ta ni
a fel ügye lõ ség, a fel ügye lõ ség ál tal meg ke re sett har ma dik
la bo ra tó ri um, va la mint a kör nye zet hasz ná ló vagy az ál ta la
ki je lölt la bo ra tó ri um kö zött. Ha mind há rom la bo ra tó ri um
vizs gá la ti ered mé nye az ered mé nyek át la gá tól

a) leg fel jebb 25%-kal tér el, ak kor az ered mé nyek bõl
kép zett át lag ér té ket,

b) 25%-nál na gyobb mér ték ben tér el, ak kor a két egy -
más hoz leg kö ze lebb esõ ered mény bõl kép zett át lag ér té ket
kell vizs gá la ti ered mény ként el fo gad ni.

(4) Ivó víz bá zis ve szé lyez te tett sé ge ese tén a (2) be kez -
dés sze rin ti har ma dik la bo ra tó ri um ként a köz egész ség ügyi 
ha tó ság ál tal mû köd te tett la bo ra tó ri u mot kell meg ke res ni.

Záró rendelkezések

4.  § 

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.
E ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen
 indult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 3. mel lék let 2010. de cem ber 22-én lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti a fel szín alat ti víz és a föld ta ni kö zeg
mi nõ sé gi vé del mé hez szük sé ges ha tár ér té kek rõl  szóló
10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együt tes ren -
de let.

5.  § 

Ez a ren de let a fel szín alat ti vi zek szennye zés és ál la pot -
rom lás el le ni vé del mé rõl  szóló, 2006. de cem ber 12-i
2006/118/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
6. cik ké nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Sza bó Imre s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együt tes ren de let hez

Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek földtani közegre

CAS szám = Che mi cal Abst ract Ser vi ce azo no sí tó szá ma
Ki = a ve szé lyes sé get jel lem zõ be so ro lás, mely sze rint K1 a min den eset ben ve szé lyes anya go kat je lö li
B = (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték

1. Fé mek (,,összes” ki old ha tó) és fél fé mek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

7440–47–3 Króm összes 75 K2

Króm VI. 1 K1

7440–48–4 Ko balt 30 K2

7440–02–0 Nik kel 40 K2

7440–50–8 Réz 75 K2

7440–66–6 Cink 200 K2

7440–38–2 Ar zén 15 K1

7782–49–2 Sze lén 1 K2

7439–98–7 Mo lib dén 7 K2

7440–43–9 Kad mi um 1 K1

7440–31–5 Ón 30 K2

7440–39–3 Bá ri um 250 K2

7439–97–8 Hi gany 0,5 K1

7439–92–1 Ólom 100 K2

7440–22–4 Ezüst 2 K2

2. Szer vet len ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

Ci a nid 4,5 pH 2 K1

Ci a nid összes 20 K1

Ti o ci a ná tok 1 K1

3. Ali fás szén hid ro gé nek (TPH) (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

B Ki

Összes ali fás szén hid ro gén (TPH)
C5–C40

100 K1

4. Ben zol és al kil ben zo lok (BTEX) (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

71–43–2 Ben zol 0,2 K1

108–88–3 To lu ol 0,5 K1

100–41–4 Etil-ben zol 0,5 K1

1330–20–7 Xi lo lok 0,5 K1
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CAS szám B Ki

Egyéb al kil ben zo lok össze sen 0,5 K1

98–82–8 i-Pro pil-ben zol

103–65–1 n-Pro pil-ben zol

108–67–8 1,3,5-Tri me til-ben zol

98–06–6 terc. Bu til-ben zol

95–63–6 1,2,4-Tri me til-ben zol

135–98–8 sec. Bu til-ben zol

526–73–8 1,2,3-Tri me til-ben zol

99–87–6 i-Pro pil-to lu ol

141–93–5 m-Di etil-ben zol

105–05–5 p-Di etil-ben zol

104–51–8 n-Bu til-ben zol

99–62–7 1,3-Di i zop ro pil-ben zol

102–25–0 1,3,5-Tri e til-ben zol

611–14–3 1,2-Me til-etil-ben zol

620–14–4 1,3-Me til-etil-ben zol

622–96–8 1,4-Me til-etil-ben zol

5. Fe no lok (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

108–95–2 Fe nol 1 K1

1319–77–3 Kre zol 0,5 K1

120–80–9 Pi ro ka te kol 0,5 K1

108–46–3 Re zor cin 0,5 K1

Fe no lok össze sen 1 K1

6. Po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek (PAH) (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

91–20–3 Naf ta li nok* K1

208–96–8 Ace naf ti lén K1

83–32–9 Ace naf tén K1

86–73–7 Flu o rén K1

85–01–8 Fe nant rén K1

120–12–7 Ant ra cén K1

206–44–0 Flu o ran tén K1

129–00–0 Pi rén K1

56–55–3 Benz(a)ant ra cén K1

218–01–9 Kri zén K1

205–99–2 Benz(b)flu o ran tén K1

207–08–9 Benz(k)flu o ran tén K1

192–97–2 Benz(e)pi rén K1

50–32–8 Benz(a)pi rén K1

193–39–5 In de no(1,2,3-cd)pi rén K1
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CAS szám B Ki

191–24–2 Di benz(a,h)ant ra cén K1

191–24–2 Benz(g.h.i)pe ri lén K1

PAH-ok össze sen 1 K1

    * Naf ta li nok: Naf ta lin + 1-Me til-naf ta lin + 2-Me til-naf ta lin

7. Ha lo gé ne zett aro más szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

108–90–7 Klór ben zol K1

Di klór ben zo lok K1

95–50–1  1,2-Dikl ór ben zol

541–73–1  1,3-Dikl ór ben zol

106–46–7  1,4-Dikl ór ben zol

Tri klór ben zo lok K1

120–82–1  1,2,4-Trik lór ben zol

87–61–6  1,2,3-Trik lór ben zol

108–70–3  1,3,5-Trik lór ben zol

Tet rak lór ben zo lok K1

634–66–2  1,2,3,4-Tet rak lór ben zol

634–90–2  1,2,3,5-Tet rak lór ben zol

95–94–3  1,2,4,5-Tet rak lór ben zol

608–93–5 Pen ta klór ben zol K1

118–74–1 He xak lór ben zol K1

90–13–1 Klór naf ta li nok K1

108–86–1 Bróm-ben zol K1

Ha lo gé ne zett aro más szén hid ro gé nek össze sen 1 K1

8. Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

Di klór-eti lé nek K1

75–35–4  1,1-Dik lór-eti lén

540–59–0  1,2-Dik lór-eti lén

75–09–2 Di klór-me tán K1

76–13–1 1,1,2-Trik lór-trif lu or-etán K1

Di klór-etá nok K1

75–34–3  1,1-Dik ló re tán

107–06–2  1,2-Dik ló re tán

67–66–3 Klo ro form K1

107–07–3 2-Klór-eta nol K1

56–23–5 Szén tet rak lo rid K1

78–87–5 1,2-Dik lór-pro pán K1

78–88–6 2,3-Dik lór-pro pi lén K1

75–27–4 Bróm-di klór-me tán K1

79–01–6 Tri klór-eti lén K1

106–89–8 Epik lór hid rin K1

110–75–8 2-Kló re til-vi nil-éter K1
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CAS szám B Ki

542–75–6 1,3-Dik lór-pro pi lén K1

10061–01–5  cisz-1,3-Dik lór-pro pi lén

10061–02–6  transz-1,3-Dik lór-pro pi lén

79–00–5 1,1,2-Trik lór-etán K1

124–48–1 Di bróm-klór me tán K1

106–93–4 1,2-Dib róm-etán K1

127–18–4 Tet rak lór-eti lén K1

79–34–5 1,1,2,2-Tet rak ló re tán K1

Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gén össze sen 0,1 K1

75–01–4 Vi nil-klo rid 0,05 K1

9. Klór fe no lok (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

Mo nok lór fe no lok K1

95–57–8  2-Klór fe nol

108–43–0  3-Klór fe nol

106–48–9  4-Klór fe nol

Dik lór fe no lok K1

120–83–2  2,4-Dik lór fe nol

576–24–9  2,3-Dik lór fe nol

583–78–8  2,5-Dik lór fe nol

87–65–0  2,6-Dik lór fe nol

95–77–2  3,4-Dik lór fe nol

591–35–5  3,5-Dik lór fe nol

Trik lór fe no lok K1

933–78–8  2,3,5-Trik lór fe nol

933–75–5  2,3,6-Trik lór fe nol

95–95–4  2,4,5-Trik lór fe nol

88–66–2  2,4,6-Trik lór fe nol

609–19–8  3,4,5-Trik lór fe nol

17700–93–3  2,3,4-Trik lór fe nol

Tet rak lór fe no lok K1

58–90–2  2,3,4,6-Tet rak lór fe nol

935–95–5  2,3,5,6-Tet rak lór fe nol

4901–51–3  2,3,4,5-Tet rak lór fe nol

87–86–5 Pen ta klór fe nol K1

Klór fe no lok össze sen 0,1 K1

10. Po li kló ro zott bi fe ni lek (PCB) (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

1336–36–3 PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138,
PCB153, PCB180,

K1

a 7db PCB össze sen 0,1 K1
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11. Po li kló ro zott-di ben zo-di oxi nok és di ben zo-fu rá nok (PCDD/F) (mér ték egy ség: ng/kg TEQ-ban szá raz anyag ra)

CAS szám B Ki

PCDD/F (ng/kg TEQ-ban*) 5 K1

    * TEQ = To xi ci tá si Egyen ér ték

12. Nö vény vé dõ sze rek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

50–29–3  DDT K1

53–19–0  o,p’-DDD K1

72–54–8  p,p’-DDD K1

72–55–9  DDE K1

DDT/DDD/DDE 0,1 K1

309–00–2  Ald rin K1

57–74–9  Klór dán K1

60–57–1  Di eld rin K1

72–20–8  End rin K1

Összes drin 0,1 K1

319–84–6  a-HCH K1

319–85–7  b-HCH K1

319–86–8  d-HCH K1

58–89–9  g-HCH K1

608–73–1 Összes HCH 0,1 K1

Tri a zi nok 0,1 K1

Fosz for sav ész te rek 0,1 K1

Fe no xi kar bon sav szár ma zé kok 0,1 K1

Kar ba má tok 0,1 K1

Egyéb
* Nö vény vé dõ sze rek ak tív ha tó anya gai

0,1 K1

** Nö vény vé dõ sze rek ak tív ha tó anya gai, be le ért ve 
azok bom lás ter mé ke it és re ak ció ter mé ke it össze sen

0,5 K1

     * Nö vény vé dõ sze rek: az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló tör vény sze rint.

    ** Összes: min den egyes,, a nyo mon kö ve té si el já rás so rán ki mu ta tott és szám sze rû sí tett nö vény vé dõ szer össze ge, be le ért ve az anyag-
       cse re ter mé ke ket, a le bon tá si ter mé ke ket és a re ak ció ter mé ke ket.

13. Egyéb ve gyü le tek (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

110–86–1 Pi ri din 0,1 K2

109–99–9 Tet ra hid ro-fu rán 0,5 K2

110–01–0 Tet ra hid ro-ti o fén 0,5 K2
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2.  mel lék let a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együt tes ren de let hez

Anyag cso por ton ként (B) szennye zett sé gi ha tár ér té kek fel szín alat ti vi zek re

CAS szám = Che mi cal Abst ract Ser vi ce azo no sí tó szá ma
Ki = a ve szé lyes sé gét jel lem zõ be so ro lás,, mely sze rint K1 a min den eset ben ve szé lyes anya go kat je lö li
B = (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték

1. Fé mek és fél fé mek (mér ték egy ség: ug/L)

CAS szám B Ki

7440–47–3 Króm 50 K2

Króm VI. 10 K1

7440–48–4 Ko balt 20 K2

7440–02–0 Nik kel 20 K2

7440–50–8 Réz 200 K2

7440–66–6 Cink 200 K2

7440–38–2 Ar zén 10 K1

7439–98–7 Mo lib dén 20 K2

7782–49–2 Sze lén 10 K2

7440–43–9 Kad mi um 5 K1

7440–31–5 Ón 10 K2

7440–39–3 Bá ri um 700 K2

7439–97–8 Hi gany 1 K1

7439–92–1 Ólom 10 K2

7440–42–8 Bór (B) 500 K2

7440–22–4 Ezüst 10 K2

2. Szer vet len ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/l, il let ve mg/l)

CAS szám B Ki

Ci a nid 4,5 pH mg/l 50 K1

Ci a nid összes mg/l 100 K1

Ti o ci a ná tok mg/l 50 K1

Flu o rid mg/l 1500 K2

Szul fát mg/l 250 K2

Fosz fát (PO4
3-) mg/l 500 K2

Nit rát ta laj víz re mg/l 50 K2

Nit rát fel szín alat ti víz re a ta laj vi zen kí vül mg/l 25 K2

Am mó ni um mg/l 500 K2

3. Ali fás szén hid ro gé nek (TPH) (mér ték egy ség: mg/l)

B Ki

Összes ali fás szén hid ro gén (TPH) C5–C40 100 K1
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4. Ben zol és al kil ben zo lok (BTEX) (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

71–43–2 Ben zol 1 K1

108–88–3 To lu ol 20 K1

100–41–4 Etil-ben zol 20 K1

1330–20–7 Xi lo lok 20 K1

Egyéb al kil ben zo lok össze sen 20 K1

98–82–8 i-Pro pil-ben zol

103–65–1 n-Pro pil-ben zol

108–67–8 1,3,5-Tri me til-ben zol

98–06–6 terc. Bu til-ben zol

95–63–6 1,2,4-Tri me til-ben zol

135–98–8 sec. Bu til-ben zol

526–73–8 1,2,3-Tri me til-ben zol

99–87–6 i-Pro pil-to lu ol

141–93–5 m-Di etil-ben zol

105–05–5 p-Di etil-ben zol

104–51–8 n-Bu til-ben zol

99–62–7 1,3-Di i zop ro pil-ben zol

102–25–0 1,3,5-Tri e til-ben zol

611–14–3 1,2-Me til-etil-ben zol

620–14–4 1,3-Me til-etil-ben zol

622–96–8 1,4-Me til-etil-ben zol

5. Fe no lok (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

108–95–2 Fe nol 20 K1

1319–77–3 Kre zol 5 K1

120–80–9 Pi ro ka te kol 5 K1

108–46–3 Re zor cin 5 K1

Fe no lok össze sen 20 K1

6. Po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek (PAH) (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

91–20–3 Naf ta li nok* 2,0 K1

208–96–8 Ace naf ti lén 0,2 K1

83–32–9 Ace naf tén 0,05 K1

86–73–7 Flu o rén 0,05 K1

85–01–8 Fe nant rén 0,1 K1

120–12–7 Ant ra cén 0,05 K1

206–44–0 Flu o ran tén 0,1 K1

129–00–0 Pi rén 0,1 K1

56–55–3 benz(a)ant ra cén 0,02 K1

218–01–9 Kri zén 0,02 K1

205–99–2 Benz(b)flu o ran tén 0,03 K1
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CAS szám B Ki

207–08–9 Benz(k)flu o ran tén 0,03 K1

192–97–2 Benz(e)pi rén 0,01 K1

50–32–8 Benz(a)pi rén 0,01 K1

193–39–5 In de no(1,2,3-cd)pi rén 0,01 K1

53–70–3 Di benz(a,h)ant ra cén 0,02 K1

191–24–2 Benz(g,h,i)pe ri lén 0,02 K1

PAH-ok össze sen a naf ta lin(ok) nél kül 2,0 K1

    * Naf ta li nok: Naf ta lin + 1-Me til-naf ta lin + 2-Me til-naf ta lin

7. Ha lo gé ne zett aro más szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

108–90–7 Klór ben zol 1 K1

Di klór ben zo lok 0,5 K1

95–50–1  1,2-Dikl ór ben zol

541–73–1  1,3-Dikl ór ben zol

106–46–7  1,4-Dikl ór ben zol

Tri klór ben zo lok 0,1 K1

120–82–1  1,2,4-Trik lór ben zol

87–61–6  1,2,3-Trik lór ben zol

 1,3,5-Trik lór ben zol

634–66–2 Tet rak lór ben zo lok 0,1 K1

634–66–2  1,2,3,4-Tet rak lór ben zol

634–90–2  1,2,3,5-Tet rak lór ben zol

95–94–3  1,2,4,5-Tet rak lór ben zol

608–93–5 Pen ta klór ben zol 0,05 K1

118–74–1 He xak lór ben zol 0,05 K1

90–13–1 Klór naf ta li nok 0,1 K1

108–86–1 Bróm-ben zol 0,1 K1

Ha lo gé ne zett aro más szén hid ro gé nek össze sen 2 K1

8. Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

Di klór-eti lé nek 10 K1

75–35–4  1,1-Dik lór-eti lén

540–59–0  1,2-Dik lór-eti lén

75–09–2 Di klór-me tán 10 K1

76–13–1 1,1,2-Trik lór-trif lu or-etán 10 K1

Di klór-etá nok 1 K1

75–34–3  1,1-Dik ló re tán

107–06–2  1,2-Dik ló re tán

67–66–3 Klo ro form 5 K1

107–07–3 2-Klór-eta nol 5 K1

56–23–5 Szén tet rak lo rid 2 K1

78–87–5 1,2-Dik lór-pro pán 20 K1

78–88–6 2,3-Dik lór-pro pi lén 20 K1
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CAS szám B Ki

75–27–4 Bróm-di klór-me tán 30 K1

79–01–6 Tri klór-eti lén 10 K1

106–89–8 Epik lór hid rin 0,1 K1

110–75–8 2-Kló re til-vi nil-éter 5 K1

542–75–6 1,3-Dik lór-pro pi lén 10 K1

10061–01–5  cisz-1,3-Dik lór-pro pi lén

10061–02–6  transz-1,3-Dik lór-pro pi lén

79–00–5 1,1,2-Trik lór-etán 30 K1

124–48–1 Di bróm-klór me tán 30 K1

106–93–4 1,2-Dib róm-etán 0.3 K1

127–18–4 Tet rak lór-eti lén 10 K1

79–34–5 1,1,2,2-Tet rak ló re tán 10 K1

Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gé nek össze sen 40 K1

75–01–4 Vi nil-klo rid 0,5 K1

9. Klór fe no lok (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

Mo nok lór fe no lok 5 K1

95–57–8  2-Klór fe nol

108–43–0  3-Klór fe nol

106–48–9  4-Klór fe nol

Dik lór fe no lok 1 K1

120–83–2  2,4-Dik lór fe nol

576–24–9  2,3-Dik lór fe nol

583–78–8  2,5-Dik lór fe nol

87–65–0  2,6-Dik lór fe nol

95–77–2  3,4-Dik lór fe nol

591–35–5  3,5-Dik lór fe nol

Trik lór fe no lok 1 K1

933–78–8  2,3,5-Trik lór fe nol

933–75–5  2,3,6-Trik lór fe nol

95–95–4  2,4,5-Trik lór fe nol

88–66–2  2,4,6-Trik lór fe nol

609–19–8  3,4,5-Trik lór fe nol

17700–93–3  2,3,4-Trik lór fe nol

Tet rak lór fe no lok 1 K1

58–90–2  2,3,4,6-Tet rak lór fe nol

935–95–5  2,3,5,6-Tet rak lór fe nol

4901–51–3  2,3,4,5-Tet rak lór fe nol

87–86–5 Pen ta klór fe nol 0,5 K1

Klór fe no lok össze sen 6 K1
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10. Po li kló ro zott-bi fe ni lek (PCB) (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

1336–36–3 PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138,
PCB153, PCB180, 

K1

a 7db PCB össze sen 0,001 K1

11. Po li kló ro zott-di ben zo-di oxi nok és di ben zo-fu rá nok (PCDD/F) (pg/l TEQ-ban)

CAS szám B Ki

PCDD/F* (pg/l TEQ-ban) 0,3 K1

    *  TEQ = „To xi ci tá si Egyen ér ték”

12. Nö vény vé dõ sze rek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

50–29–3  DDT K1

53–19–0  o,p’-DDD K1

72–54–8  p,p’-DDD K1

72–55–9  DDE K1

DDT/DDD/DDE 0,001 K1

309–00–2  Ald rin K1

57–74–9  Klór dán K1

60–57–1  Di eld rin K1

72–20–8  End rin K1

Összes drin 0,03 K1

319–84–6  a-HCH K1

319–85–7  b-HCH K1

319–86–8  d-HCH K1

58–89–9  g-HCH K1

608–73–1 Összes HCH 0,1 K1

Tri a zi nok 0,1 K1

Fosz for sav ész te rek 0,1 K1

Fe no xi kar bon sav szár ma zé kok 0,1 K1

Kar ba má tok 0,1 K1

Egyéb 
* Nö vény vé dõ sze rek ak tív ha tó anya gai

0,1 K1

** Nö vény vé dõ sze rek ak tív ha tó anya gai, be le ért ve 
azok bom lás ter mé ke it és re ak ció ter mé ke it össze sen

0,5 K1

    * Nö vény vé dõ sze rek: az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló tör vény sze rint.
    ** Összes: min den egyes, a nyo mon kö ve té si el já rás so rán ki mu ta tott és szám sze rû sí tett nö vény vé dõ szer össze ge, be le ért ve

       az anyag cse re ter mé ke ket, a le bon tá si ter mé ke ket és a re ak ció ter mé ke ket.

13. pH

CAS szám B Ki

pH> 7 9,0

pH< 7 6,5
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14. Egyéb ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/l, il let ve mg/l)

CAS szám B Ki

67–56–1 Me ta nol mg/l 1 K2

67–63–0 Izop ro pil-al ko hol mg/l 1 K2

Gli ko lok mg/l 1 K2

110–86–1 Pi ri din mg/l 0,75 K2

109–99–9 Tet ra hid ro-fu rán mg/l 1 K2

110–01–0 Tet ra hid ro-ti o fén mg/l 1 K2

3. melléklet a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–E üM–FVM együt tes ren de let hez

A) rész

Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek földtani közegre

CAS szám = Che mi cal Abst ract Ser vi ce azo no sí tó szá ma
Ki = az ve szé lyes sé gét jel lem zõ be so ro lás, mely sze rint K1 a min den eset ben ve szé lyes anya go kat je lö li
B = (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték

1. Fé mek (,,összes” ki old ha tó) és fél fé mek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

7440–36–0 An ti mon* 5 K2

7440–42–8 Bór (B) 1000 K2

    * Ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ föld ta ni kö zeg re.

2. Szer vet len ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

Bróm ve gyü le tei 10 K2

Nit rát* 500 K2

Nit rit* 100 K2

Am mó nia* 250 K2

    * Ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ föld ta ni kö zeg re.

3. Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

87–68–3 He xak lór-bu ta di én 0,1 K1

4. Elekt ro mos faj la gos ve ze tõ ké pes ség ta laj ki vo nat ból (mér ték egy ség: mS/cm)

CAS szám B Ki

* ve ze tõ ké pes ség (az ér ték desz til lált vi zes ki vo nat -
ra vo nat ko zik)

2500

    * Ter mõ föld ta laj ára nem vo nat ko zik.
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5. Po li bró mo zott-bi fe ni lek és po li bró mo zott-bi fe nil-éte rek (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

Po li bró mo zott-bi fe ni lek
és
Po li bró mo zott-bi fe nil-éte rek: pen ta bróm-bi fe nil éter
és ro kon ve gyü le tek: PBBE28, PBBE47, PBBE99,
PBBE100, PBBE153, PBBE154, PBBE183,
PBBE209

0.001 K1

6. C10-C13 klór al ká nok (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

C10-C13 klór al ká nok 0,001 K1

7. Fta lá tok (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

117–81–7 di (2-Etil-he xil)fta lát 1,3 K1

8. No nil- és Ok til-fe no lok (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

1806–26–4 4-n-Ok til fe nol 0,1 K1

25154–52–3
104–40–5

No nil fe nol
4-no nil fe nol

0,3 K1

9. Szer ves ón ve gyü le tek (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B* Ki

36643–28–3 Szer ves ón ve gyü le tek:
Tri bu til-ón-ka ti on

0,001 K1

10. Egyéb ve gyü le tek (mér ték egy sé ge: mg/kg szá raz anyag)

CAS szám B Ki

67–56–1 Me ta nol 10 K2

67–63–0 Izop ro pil-al ko hol 10 K2

Gli ko lok 10 K2

B) rész
Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek felszín alatti vizekre

1. Fé mek és fél fé mek (mér ték egy ség: mg/L)

CAS szám B Ki

7440–36–0 An ti mon 5 K2

7429–90–5 Alu mí ni um 200 K2

2. Szer vet len ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/l, il let ve mg/l)

CAS szám B Ki

Bróm ve gyü le tei mg/l 10 K2

Nit rit mg/l 500 K2
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CAS szám B Ki

7440–23–5 Nát ri um mg/l 200 K2

Klo rid mg/l 250 K2

3. Ha lo gé ne zett ali fás szén hid ro gé nek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

87–68–3 He xak lór-bu ta di én 0,1 K1

4. Elekt ro mos faj la gos ve ze tõ ké pes ség

CAS szám B Ki

Ve ze tõ ké pes ség (mér ték egy sé ge uS/cm) 2500

5. Po li bró mo zott-bi fe ni lek és po li bró mo zott-bi fe nil-éte rek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

Po li bró mo zott-bi fe ni lek
és
Po li bró mo zott-bi fe nil-éte rek:
pen ta bróm-bi fe nil éter és ro kon ve gyü le tek: PBBE28, 
PBBE47, PBBE99, PBBE100, PBBE153,
PBBE154, PBBE183, PBBE209

0,0005 K1

6. C10-C13 klór al ká nok (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

C10-C13 klór al ká nok 0,4 K1

7. Fta lá tok (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

117–81–7 di (2-Etil-he xil)fta lát 1,3 K1

8. No nil- és Ok til-fe no lok (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

1806–26–4 4-n-Ok til fe nol 0,1 K1

25154–52–3
104–40–5

No nil fe nol
4-no nil fe nol

0,3 K1

9. Szer ves ón ve gyü le tek (mér ték egy ség: mg/l)

CAS szám B Ki

36643–28–3 Szer ves ón ve gyü le tek: Tri bu til-ón-ka ti on 0,001 K1
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4. mel lék let a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együt tes ren de let hez

Mintavétel és a minták analitikai vizsgálata

I. Min ta vé tel

1. Ha a szennye zés ha tá sá ra a fel szín alat ti víz tõl el kü lö nült szer ves fá zis ala kult ki, a szer ves fá zist és a vi zet külön-
 külön kell min táz ni, ha az az el ér he tõ leg jobb min ta vé te li el já rás mel lett gaz da sá gi lag le het sé ges. Az el kü lö nült szer ves
fá zis és a víz osz lop vas tag sá gát a tisz tí tó szi vattyú zást meg elõ zõ en a min ta vé tel hely szí nén meg kell mér ni, és a mért
 értékeket a min ta vé te li jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

2. A 2. mel lék let ben meg adott (B) szennye zett sé gi ha tár ér té kek a fel szín alat ti víz ben ol dott szennye zõ anyag kon -
cent rá ci ó ra vo nat koz nak, ezért a víz min tá nak nem ré sze

a) az el kü lö nült szer ves fá zis, va la mint
b) a ta laj szem cse és a le be gõ anyag.

3. A víz min tát 0.45 mm pó ru sát mé rõ jû szû rõn át kell szûr ni, vagy 6000 for du lat/perc cel kell cent ri fu gál ni, vagy mi ni -
mum 2 órán, ma xi mum 12 órán át üle pí te ni kell. Fém vizs gá la ta ese tén a min ta szû ré sét és tar tó sí tá sát a min ta vé tel hely -
szí nén kell el vé gez ni.

II. A min ták ana li ti kai vizs gá la ta

1. Az 1–3. mel lék let ben meg ha tá ro zott szennye zõ anya gok, il let ve anyag cso por tok ana li ti kai vizs gá la ta so rán al kal -
maz ni aján lott szab vá nyok ra, il let ve mé ré si és elem zé si mód sze rek re vo nat ko zó an a kör nye zet vé de le mért fe le lõs
 miniszter a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz le ményt ad ki.

2. A min ták ana li ti kai vizs gá la ta so rán ka pott ered mény ak kor el fo gad ha tó, ha
a) fel szín alat ti víz min ta ese tén

aa) az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó
anya gok és a vo nat ko zó pa ra mé te rek ese té ben a vizs gá la ti mód sze rek meg fe lel nek a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,

ab) az a) pont aa) al pont ha tá lya alá nem tar to zó anya gok és in di ká to rok ese té ben az al kal ma zott mé ré si mód szer
ki mu ta tá si ha tá ra ki sebb, mint a vizs gált anyag ra vo nat ko zó (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték 25%-a,

ac) a (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték 90%-át el érõ vagy azt meg ha la dó szennye zõ anyag kon cent rá ci ó nál a mé ré si
hiba leg fel jebb +/–10%,

b) föld ta ni kö zeg ese tén
ba) az al kal ma zott mé ré si mód szer ki mu ta tá si ha tá ra ki sebb, mint a vizs gált anyag ra vo nat ko zó (B) szennyezett -

ségi ha tár ér ték 25%-a,
bb) a (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték 90%-át el érõ vagy azt meg ha la dó szennye zõ anyag kon cent rá ci ó nál a mé ré si

hiba leg fel jebb +/–15%.
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
10/2009. (IV. 14.) NFGM

rendelete

az építésügyi célelõirányzatról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  § (2) be kez dés r) pont já -
ban és a 16. § (5)–(6) be kez dé se vo nat ko zá sá ban – 62. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti
fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a 16. § (5)–(6)
be kez dé se vo nat ko zá sá ban a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  § 

(1) Az épí tés ügyi cél elõ irány zat (a továb biak ban: ÉC)
be vé te lei – az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.)
50.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint és
a 3.  §-ban fog lalt meg osz tás sze rint – az épí tés ügy straté -
giai cél ja i nak meg valósítását se gí tik elõ.

(2) Az ÉC be vé te lei és ki adá sai a költ ség ve té si tör vény -
ben az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um fe je ze té ben a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok kö zött ke rül nek meg ter ve zés re. Az 
ÉC be vé te le i nek fo ga dá sá ra, a pénz for ga lom el kü lö ní tett
ke ze lé sé re a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban:
Kincs tár) ál tal ve ze tett 10032000-01220139-51300009
szá mú cél el szá mo lá si szám la szol gál.

(3) E ren de let sza bá lyoz za az Étv. 50.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si cé lok nak meg fe le lõ fel -
hasz ná lá si ren det, a dön té si el já rá so kat, az elõ irány zat ból
nyújt ha tó tá mo ga tá sok sza bá lya it, a tá mo ga tot tak kö rét,
a pá lyá za ti rend szer re vo nat ko zó elõ írásokat, va la mint
a tá mo ga tott szer ve ze tek te vé keny sé gé vel össze füg gõ
adat szol gál ta tá si, fel hasz ná lá si, szer zõ dés kö té si, köz zé té -
te li, be szá mo lá si kö te le zett sé ge ket.

(4) Az ÉC fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel, mû köd te té sé -
vel, el len õr zé sé vel, to váb bá a ter hé re meg hir de tett pá lyá -
za tok kal kap cso la tos, e ren de let ben nem sza bá lyo zott
 kérdésekben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.), va la mint az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Ámr.) fog -
lal tak az irány adók.

(5) Az ÉC-vel a mi nisz ter ren del ke zik, en nek ke re té ben
gon dos ko dik a ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá -

ról, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl, va la -
mint az ÉC-vel össze füg gõ elekt ro ni kus nyil ván tar tá si
rend szer mû köd te té sé rõl és a be folyt össze gek fel hasz ná -
lá sá val kap cso la tos nyil ván tar tás ve ze té sé rõl.

2.  § 

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) egye di dön tés: a ha té kony fel adat el lát ás és a stra té -
gi ai cé lok meg valósítása ér de ké ben egye di ké re lem re
a mi nisz ter dön té se a for rás fel hasz ná lás ról,

b) egye di tá mo ga tá si ké re lem: az ÉC éves fel hasz ná lá si 
fel adat terv ében (a továb biak ban: Fel adat terv) meg ha tá ro -
zott ke ret ere jé ig a ren de let ben meg ha tá ro zott jog cí mek és
nor ma tí vák figye lembe véte lével pá lyá za ton kí vül igé nyel -
he tõ tá mo ga tás irán ti ké re lem,

c) pá lyá zat ke ze lõ: a mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium,

d) be fo ga dott pá lyá zat: a pá lyá za ti fel hí vás nak meg fe -
le lõ hi ány ta lan pá lyá zat, me lyet a pá lyá zat ke ze lõ ál tal
a pá lyá zó nak meg kül dött be fo ga dó nyi lat ko zat iga zol,

e) ked vez mé nye zett: pá lyá za ti úton vagy egye di ké re -
lem re tá mo ga tás ban ré sze sü lõ tár sa dal mi szer ve zet, ala pít -
vány, gaz dál ko dó szer ve zet, ter mé sze tes sze mély, he lyi
ön kor mány zat,

f) tá mo ga tás vál lal ko zá sok nak: 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, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (a továb biak ban: 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de -
let) sze rin ti tá mo ga tás.

A célelõirányzat felhasználása

3.  § 

(1) A be fi ze tett épí tés ügyi bír ság 20%-a az épí tés ügyi
bír sá got ki sza bó elsõ fo kon el já ró épí tés ügyi ha tó sá got il -
le ti meg. Ha az épí tés ügyi bír sá got meg ál la pí tó épí tés ügyi
ha tó sá gi el já rás ban a má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság is el -
jár, úgy az épí tés ügyi bír ság be vé tel to váb bi 15%-a a má -
sod fo kon el já ró épí tés ügyi ha tó sá got il le ti meg.

(2) A be fi ze tett épí tés fel ügye le ti bír ság 30%-a az épí -
tés fel ügye le ti bír sá got ki sza bó elsõ fo kon el já ró épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá got il le ti meg. Ha az épí tés fel ügye le ti bír sá -
got meg ál la pí tó épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás ban a má -
sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság is el jár, úgy az épí tés fel -
ügye le ti bír ság be vé tel to váb bi 20%-a a má sod fo kon el já ró 
épí tés fel ügye le ti ha tó sá got il le ti meg.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett szer vek az õket
meg il le tõ be vé telt az Étv. 50.  § (2) be kez dés a)–b), j) és
m) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra hasz nál hat ják
fel.
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(4) A (3) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lás ról az (1)–(2) be -
kez dés ben em lí tett szer vek kü lön jog sza bály sze rin ti tar -
tal mú szak mai és pénz ügyi be szá mo lót kö te le sek ké szí te ni 
a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-éig a mi nisz ter szá má ra.

4.  § 

(1) Az ÉC-nek a 3.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint csök ken tett be vé te le ké pe zi az ÉC éves fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tát (a továb biak ban: Elõ irány zat), ame -
lyet az Étv. 50.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada -
tok tá mo ga tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra kell hasz nál ni. Az Elõ -
irány zat leg alább 80%-át köz igaz ga tá si fel ada tok ra kell
ter vez ni, ame lyet a kö te le zett ség vál la lás so rán kell ér vé -
nye sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban köz igaz ga tá si fel -
adat kü lö nö sen:

a) az épí tés fel ügye le ti és épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tok,
b) a szak mai ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada tai (kü lö nö -

sen a szak ma gya kor lá si jo go sult ság meg ál la pí tá sa, név -
jegy zék ve ze té se, to vább kép zés szer ve zé se),

c) a terv ta ná csi fel ada tok, va la mint
d) a te le pü lés ren de zé si fel ada tok.

5.  § 

(1) A fel hasz ná lás jog cí me it, pri o ri tá si sor rend ben – a
4.  § (1) be kez dé se sze rin ti ará nyok figye lembevétele mel -
lett – az Elõ irány zat Fel adat ter ve ál la pít ja meg, amely
meg ha tá roz za a tá mo ga tás for má ját és alap ját. A Fel adat -
ter vet a mi nisz ter hagy ja jóvá éven te feb ru ár 28-ig.

(2) Az Elõ irány zat fel hasz ná lá sa
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás,
b) ka mat men tes vagy ked vez mé nyes ka ma to zá sú

vissza té rí ten dõ tá mo ga tás,
c) vál lal ko zá si, meg bí zá si és egyéb szer zõ dés

for má já ban tör tén het.

(3) A fel hasz ná lás ra az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint

a) ál ta lá nos pá lyá za ti el já rás vagy
b) egye di dön tés

ke re té ben ke rül het sor.

(4) Amennyi ben a ked vez mé nye zett vál lal ko zá sok ré -
szé re a tá mo ga tást üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé gük
vég zé sé hez nyújt ják, ab ban az eset ben a tá mo ga tás
az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let sze rin ti cse kély
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül. A cse kély
össze gû tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat e ren de let
12.  §-a tar tal maz za.

A pályáztatás részletes szabályai

6.  § 

(1) Az ÉC fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó pá lyá za to kat
a Fel adat terv alap ján a pá lyá zat ke ze lõ vagy az ál ta la erre
fel jo go sí tott köz re mû kö dõ írja ki, és azo kat a Ma gyar
Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben,
va la mint a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt lévõ mi nisz té ri um 
hon lap ján köz zé kell ten ni. A pá lyá za tok ki írá sá ra a mi -
nisz té ri um ál tal a 13.  § (8) be kez dé se sze rint meg kül dött
ada tok bir to ká ban fo lya ma to san, a ren del ke zés re álló be -
vé te li for rás tól füg gõ en ke rül sor.

(2) A for rás ki me rü lé se ese tén a pá lyá za tok be fo ga dá sát
– az (1) be kez dés ben fog lalt mó don köz zé tett hir det mény
út ján – fel kell füg gesz te ni.

(3) A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor pá lyá za ti dí jat
fi zet. A pá lyá za ti díj mér té két a pá lyá za ti fel hí vás ha tá roz -
za meg. Pá lyá za ti díj ként leg fel jebb a pá lyá zat ban meg je -
lölt tá mo ga tá si összeg fél szá za lé ká nak, de leg alább
10 000 Ft-nak a meg fi ze té se ír ha tó elõ.

(4) Men te sül a pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek kö te le zett -
sé ge alól

a) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek bõl pá lyá zó te le pü lé si
ön kor mány zat és ön kor mány za ti tár su lás, va la mint a több -
cé lú kis tér sé gi tár su lás,

b) a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer ve,

c) az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó ság,
d) az a szer ve zet, amely a jog sza bá lyi vagy köz fel ada ta

el lá tá sá ra, vagy nem üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ cél ra pá lyá zik.

(5) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za ti dí jat be fi ze ti,
azon ban a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nem ke rül sor, ak kor a be -
fi ze tést kö ve tõ 30 na pig a pá lyá zó írás be li ké rel me alap ján
a pá lyá za ti dí jat 30 na pon be lül vissza kell utal ni.
Amennyi ben a be nyúj tott pá lyá zat tá mo ga tá sá ra a for rá sok 
idõ kö zi ki me rü lé se  miatt nem ke rül het sor, a pá lyá za ti dí -
jat a for rás hi ány ról  szóló köz le mény nek a (2) be kez dés
sze rin ti meg je le né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül vissza
kell utal ni. A pá lyá za ti díj egyéb ok ból tör té nõ vissza -
igény lé sé re, il let ve vissza uta lá sá ra nincs le he tõ ség.

7.  § 

(1) A pá lyá za ti el já rás so rán köz re mû kö dõ szer ve zet ve -
he tõ igény be, amely le het

a) köz vet le nül vagy köz ve tet ten több sé gi ál la mi tu laj -
don ban lévõ szer ve zet,
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b) költ ség ve té si szerv,
c) köz ala pít vány,
d) gaz da sá gi tár sa ság.

(2) Amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tát
nem meg fele lõen lát ja el, a ki je lö lés vissza von ha tó, és he -
lyet te új köz re mû kö dõ szer ve zet je löl he tõ ki.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) a pá lyá zat ke ze lõ be vo ná sá val a pá lyá za ti fel hí vás és

a pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó egyéb do ku men tu mok
ter ve ze té nek el ké szí té se,

b) a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le,
c) a pá lyá za tok be fo ga dá sa, ér té ke lé se,
d) a bí rá ló bi zott sá gok tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,
e) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek, szük ség sze rin ti biztosí -

téki szer zõ dé sek meg kö té se és mó do sí tá sa,
f) a prog ra mok meg valósítása elõ re ha la dá sá nak nyo -

mon kö ve té se,
g) el len õr zé si nyom vo nal ké szí té se és fo lya ma tos

 aktualizálása.

(4) A pá lyá zat ke ze lõ a köz re mû kö dõ szer ve zet tel szer -
zõ dést köt, amely ben a ki je lö lés vissza vo ná sá nak fel té te -
le i rõl, új köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé nek le he tõ sé -
gé rõl is ren del kez ni kell.

(5) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zat tár gyát, kód ját,
b) a pá lyá za tot ki író szerv és a köz re mû kö dõ szer ve zet

meg ne ve zé sét, el ér he tõ sé gét,
c) a pá lyá za ti prog ram cél ját és a meg valósítás for rá sát, 

ke ret össze gét, a pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás leg ala -
cso nyabb és leg ma ga sabb össze gét,

d) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét,
e) a be nyúj tan dó pá lyá zat kö te le zõ ele me i nek és mel -

lék le te i nek meg ha tá ro zá sát,
f) a pá lyá za ti díj mér té két, be fi ze té sé nek mód ját, ha tár -

ide jét,
g) a szük sé ges sa ját for rás mér té két és for má ját, meg lé -

té nek iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mok kö rét,
h) a pá lyá za ti nyom tat vá nyok el ér he tõ sé gét, igény lé sé -

nek mód ját,
i) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és határ -

idejét,
j) a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le it, a be fo ga dás ról

 szóló dön tés, il let ve a le het sé ges hi ány pót lás ha tár ide jét,
k) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét, az el bí rá lás

szem pont rend sze rét,
l) fi gyel mez te tést ar ról, hogy az el bí rá lás so rán a pá lyá -

zat ban igé nyelt nél ala cso nyabb össze gû tá mo ga tás is meg -
ítél he tõ,

m) an nak té nyét, ha a dön tés ben köz re mû kö dik va la -
mely szak ér tõi szerv,

n) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó in for má ci ó kat, a tá -
mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa ér de ké ben szük sé -
ges biz to sí té ko kat,

o) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek mód ját, fel té te le it,

p) az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét és az el szá mo lás
mód ját,

q) a pá lyá zat le zá rá sá nak mód ját, fel té te le it,
r) a pá lyá za ti fel hí vás sze rin ti fel ada tok el lá tá sa és az

adott fel hasz ná lá si for ma te kin te té ben meg ha tá ro zott kü -
lö nös szak mai kö ve tel mé nye ket.

(6) A pá lyá za ti fel hí vás mel lék le te a pá lyá zat benyúj -
tására szol gá ló adat lap és az ah hoz ké szült ki töl té si út mu -
ta tó.

8.  § 

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt cím re 
pos tai úton kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat ha tár idõ ben be -
nyúj tott nak te kin ten dõ, ha azt leg ké sõbb az elõ írt ha tár idõ
utol só nap ján pos tá ra ad ták. Két ség ese tén a ha tár idõ be -
tar tá sát a pá lyá zó nak kell bi zo nyí ta nia.

(2) A pá lyá zat be nyúj tá sá ra a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ -
írt ha tár idõ leg alább egy, leg fel jebb há rom hó nap.

(3) A pá lyá zat nak az Ámr. 83.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
és (4) be kez dé sé ben, a pá lyá zat jel le gé tõl füg gõ en az
e ren de let ben, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt
ada to kat, do ku men tu mo kat kell tar tal maz nia, így külö -
nösen:

a) a meg pá lyá zott tá mo ga tás össze gé nek igé nyét;
b) a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó do ku men tu -

mo kat;
c) a pá lyá zó nak, tu laj do no sa i nak, ve ze tõ i nek, tu laj do -

no si szer ke ze té nek rö vid be mu ta tá sát, fõbb gaz dál ko dá si
ada ta it, a pá lyá zó kép vi se lõ jét, a tá mo ga tá si szer zõ dés alá -
írá sá ra fel jo go sí tó ok irat má so la tát és az alá írá si cím pél -
dány ere de ti pél dá nyát vagy ere de ti vel min den ben meg -
egye zõ hi te les má so la tát;

d) a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ prog ram be mu ta tá sát, cél -
ját, meg ne ve zé sét, meg valósításának he lyét, meg -
valósítási ter vét, ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó
össz költ sé gét, a vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó
össze gét, sa ját for rás szük sé ges sé ge ese tén a sa ját for rás
ren del ke zés re ál lá sá nak for má ját és össze gét, a meg -
valósítás pénz ügyi fe de ze té nek meg ala po zá sát cél zó
egyéb pénz ügyi for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sá ra vo nat -
ko zó ígér vé nye ket, a meg valósítás és fi nan szí ro zás idõ be li 
üte me zé sét, va la mint a be ru há zást is tar tal ma zó prog ram
ese tén az an nak hely szí né ül szol gá ló in gat lan hely raj zi
szá mát és 3 hó nap nál nem ré geb bi, föld hi va tal ál tal ki adott 
hi te les tu laj do ni lap-má so la tát;

e) a tá mo ga tás ré vén el ér he tõ gaz da sá gi, szak mai elõ -
nyök be mu ta tá sát;

f) a pá lyá za ti díj be fi ze té sét iga zo ló bank i ter he lé si ér -
te sí tõ hi te les má so la tát;

g) a pá lyá zó nyi lat ko za tát
ga) a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ elõ ze tes hely szí ni el -

len õr zés hez  való hoz zá já ru lás ról,

14416 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/51. szám



gb) ter mé sze tes sze mély nyi lat ko za ta ese tén ar ról,
hogy nincs fo lya mat ban el le ne vég re haj tá si el já rás, va la -
mint nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za tot ki író szer vet
fel jo go sít ja a pá lyá za ti el já rás hoz szük sé ges sze mé lyes
ada ta i nak ke ze lé sé re;

h) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt, a pá lyá zat el bí rá -
lá sá hoz fel tét le nül szük sé ges egyéb ada tot vagy do ku men -
tu mot.

(4) A nyer tes pá lyá zó nak a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en 
a má so lat ban csa tolt ok ira tok ere de ti pél dá nyát vagy köz -
jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát csa tol nia kell.

(5) Ér vény te len a pá lyá zat, ha
a) azt a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go -

sult pá lyá zó nyúj tot ta be,
b) a pá lyá zat ha tár idõn túl ér ke zett (a meg adott ha tár -

idõt köve tõen ad ták pos tá ra),
c) a pá lyá za ti fel hí vás nem biz to sít le he tõ sé get hi ány -

pót lás ra, és a pá lyá zat hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra,
d) hi ány pót lá si fel hí vás ese tén a pá lyá zó nem, vagy

nem meg fele lõen pó tol ta a pá lyá zat hi á nyos sá ga it, il let ve
azt nem ha tár idõ re tel je sí tet te.

(6) Ha a pá lyá zat ér vény te len, er rõl a pá lyá za tot ki író
szer ve zet az ér vény te len ség oká nak meg je lö lé sé vel a pá -
lyá zat be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ér te sí ti a pá -
lyá zót.

(7) A pá lyá zat be fo ga dá sa idõ pont já nak a pá lyá za ti fel -
hí vás nak hi ány ta la nul meg fe le lõ pá lyá zat be ér ke zé sé nek
idõ pont ját kell te kin te ni. Amennyi ben hi ány pót lás ke rül
el ren de lés re, és a hi ány pót lást a pá lyá zó ha tár idõ re és
meg fele lõen tel je sí ti, a pá lyá zat be fo ga dá sá nak idõ pont ja
a hi ány pót lás be ér ke zé sé nek idõ pont ja.

(8) Ha jog sza bály, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás más ként
nem ren del ke zik, a pá lyá za ti fel hí vás nak nem meg fe le lõ,
hi á nyos pá lyá zat ese té ben a pá lyá zót a pá lyá zat be nyúj tá -
sát kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül hi ány pót lás ra kell fel szó -
lí ta ni. Hi ány pót lás ra csak egy szer, a fel szó lí tás kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül van le he tõ ség. A pá -
lyá zó a hi ányt ha tár idõ ben pó tol ja, ha leg ké sõbb a hi ány -
pót lá si ha tár idõ utol só nap ján a fel szó lí tás ban meg ha tá ro -
zott do ku men tu mo kat pos tá ra adja. A hi ány pót lás ra biz to -
sí tott ha tár idõ el mu lasz tá sa, va la mint a hi ány pót lás hi á -
nyos tel je sí té se ese tén iga zo lás nak nincs he lye, és az a pá -
lyá zat ér vény te len sé gét és be fo ga dá sá nak el uta sí tá sát
ered mé nye zi.

(9) A pá lyá zat ke ze lõ, il let ve a köz re mû kö dõ szer ve zet
a pá lyá zat be fo ga dá sá ról és an nak idõ pont já ról a (7) be -
kez dés sze rin ti idõ pont tól szá mí tott 15 mun ka na pon ér te -
sí ti a pá lyá zót.

9.  §

(1) A pá lyá zat ér té ke lé sé nek és el bí rá lá sá nak szem pont -
ja it a pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.

(2) A pá lyá za tok ér té ke lé se so rán biz to sí ta ni kell, hogy
az ér té ke lést a tá mo ga tá si konst ruk ció tár gyá nak meg -
felelõ szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mé lyek vé gez zék.

(3) Az ér té ke lés so rán az ér té ke lõ min den pá lyá zat ról
– az adott tá mo ga tá si konst ruk ció ke re té ben egy sé ges
szer ke ze tû – ér té ke lõ la pot tölt ki.

(4) Az ér té ke lõ lap tar tal maz za
a) a pá lyá zó és a pá lyá zat leg fon to sabb ada ta it,
b) az ér té ke lé si szem pon tok sze rin ti szö ve ges ér té ke -

lést és pon to zást,
c) az ér té ke lõ in dok lás sal el lá tott ja vas la tát a pá lyá zat

vál to zat lan tar ta lom mal tör té nõ tá mo ga tá sá ra csök ken tett
össz költ ség gel tör té nõ tá mo ga tá sá ra vagy el uta sí tá sá ra,

d) tá mo ga tá si ja vas lat ese tén a pá lyá zó ál tal teljesí -
tendõ eset le ges elõ fel té te lek meg ha tá ro zá sát.

(5) Az ér té ke lõ a pá lyá za tok össz pont szá má nak csök ke -
nõ sor rend jé ben tesz ja vas la tot azok tá mo ga tá sá ra – fo lya -
ma tos el bí rá lás ese tén amíg a tá mo ga tás ra ren del ke zés re
álló for rás ele gen dõ min den be ér ke zett és az elõ re meg ha -
tá ro zott mi ni má lis pont szá mot el érõ pá lyá zat tá mo ga tá sá -
hoz, a mi ni má lis pont szá mot el érõ pá lyá zat tá mo ga tá sá ra – 
a pá lyá zat be fo ga dá sá tól szá mí tott 60 mun ka na pon be lül.

(6) A pá lyá zat csök ken tett össz költ ség gel tör té nõ tá mo -
ga tá sá ra kell ja vas la tot ten ni, ha a pá lyá zat szak mai-mû -
sza ki tar tal ma meg fe le lõ, azon ban ter ve zett el szá mol ha tó
költ sé gei kö zött olyan költ ség té tel sze re pel, amely nem el -
szá mol ha tó, il let ve nem szük sé ges a pá lyá zat cél já nak tel -
je sí té sé hez. A csök ken tés mér té ke nem ha lad hat ja meg
a ter ve zett össz költ ség 25%-át. Amennyi ben en nél na -
gyobb mér té kû csök ken tés vol na szük sé ges, a pá lyá zat el -
uta sí tá sá ra kell ja vas la tot ten ni.

(7) Az ér té ke lõ a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá hoz vagy
a tá mo ga tás ki fi ze té sé hez olyan elõ fel té te lek elõ írását ja -
va sol hat ja, ame lyek tel je sí té sét a pá lyá zó nak a tá mo ga tá si
szer zõ dés alá írá sa vagy a tá mo ga tás ki fi ze té se elõtt iga zol -
nia kell.

10.  § 

(1) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra leg alább – az el nök kel
együtt – 5 tagú, pá rat lan szá mú tag ból álló bí rá ló bi zott sá -
got (a továb biak ban: bi zott ság) kell fel ál lí ta ni.

(2) A bi zott ság el nö két és tag ja it a mi nisz ter ne ve zi ki.
A bi zott ság mun ká já ba ta nács ko zá si és vé le mé nye zé si
jog gal a Kincs tár és más ér de kelt szer vek kép vi se lõ it is be -
von hat ja. A bi zott ság ügy rend jét maga ha tá roz za meg. A
bi zott ság fo lya ma tos be adá si ha tár idõ vel ki írt pá lyá za tok
ese tén rend sze re sen, de leg alább ha von ként ülé se zik.

(3) A pá lyá za tok ér té ke lé sét vég zõ szer ve zet a bi zott ság 
ülé se elõtt leg alább 8 nap pal meg kül di a bi zott ság el nö ké -
nek az ér té ke lõ la po kat. A bi zott ság ülé sén részt vesz az ér -
té ke lõ szer ve zet azon mun ka tár sa, aki szük ség ese tén ki -
egé szí tõ tá jé koz ta tást ad az ér té ke lés sel kap cso lat ban,
 illetve rész le te zi az ér té ke lõ lap ban fog lal tak in do ka it.
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(4) A bi zott ság az ér té ke lõ lap ban fog lalt ja vas lat alap -
ján dön té si ja vas la tot tesz a pá lyá zat tá mo ga tá sá ra, csök -
ken tett össz költ ség gel tör té nõ tá mo ga tá sá ra vagy el uta sí -
tá sá ra. A bi zott ság az ér té ke lõ ja vas la tá tól el té rõ dön té si
ja vas la tot tesz, ha – rész le tes, írás ban rög zí tett in dok lás
alap ján – a meg ha tá ro zott ér té ke lé si és ki vá lasz tá si szem -
pon tok alap ján új ra ér té ke li a pá lyá za tot és az új össz pont -
szám az ér té ke lõ ja vas la tá tól el té rõ dön té si ja vas la tot in do -
kol. Amennyi ben az ér té ke lés és a bí rá lat össz pont szá ma
kö zött 20 szá za lék pont nál na gyobb az el té rés, a bi zott ság
el ren de li a pá lyá zat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.
Amennyi ben a bi zott ság nem ren del ke zik a ja vas lat té tel -
hez szük sé ges in for má ci ók kal, tisz tá zó kér dés fel té te lét,
il let ve hely szí ni szem lét kér het az ér té ke lést vég zõ szer ve -
zet tõl, il let ve írás ban rög zí tett in dok lás alap ján el ren de li
a pá lyá zat so ron kí vü li új bó li ér té ke lé sét.

(5) A bi zott ság sza va zás sal, egy sze rû több ség gel ha tá -
roz a pá lyá zat ra vo nat ko zó dön té si ja vas lat ról.

(6) A bi zott ság ülé sé rõl em lé kez te tõ ké szül. Az em lé -
kez te tõ tar tal maz za

a) az ülés he lyét és idõ pont ját;
b) a je len lé võ ta gok ne vét, az õket de le gá ló szer ve zet

meg ne ve zé sét;
c) a bi zott ság min den egyes pá lyá zat ra vo nat ko zó dön -

té sét (tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás össze gét és ará nyát, az 
össz költ ség csök ken té se ese tén a csök ken tett össz költ sé -
get, a pá lyá zó ál tal tel je sí ten dõ elõ fel té te le ket);

d) el uta sí tás ese tén, va la mint az ér té ke lõ ja vas la tá tól
el té rõ dön té si ja vas lat ese tén an nak rész le tes in dok lá sát;

e) a sza va za tok ará nyát (tá mo ga tás, el uta sí tás, tar tóz -
ko dás);

f) bár mely tag kü lön vé le mé nyét, ha azt a tag kéri.

11.  § 

(1) A pá lyá za tok ra vo nat ko zó dön tést a Fel adat terv és
a bi zott ság vé le mé nyé nek figye lembe véte lével a kö te le -
zett ség vál la ló hoz za meg leg ké sõbb a pá lyá zat be fo ga dá -
sá tól szá mí tott 90 na pon be lül.

(2) A kö te le zett ség vál la ló a pá lyá zó ál tal igé nyelt nél
ala cso nyabb mér té kû tá mo ga tást is meg ítél het. Ha a pá lyá -
zó a meg ítélt tá mo ga tá si összeg is me re té ben a pá lyá zat
sze rin ti prog ra mot meg valósítani nem tud ja, leg ké sõbb
a tá mo ga tá si dön tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve -
tõ 15. na pig a pá lyá za tát vissza von hat ja. Erre a tá mo ga tá si
dön tés rõl  szóló ér te sí tés ben a ked vez mé nye zett fi gyel mét
fel kell hív ni.

(3) A tá mo ga tá si dön tés rõl – a dön tést kö ve tõ 15 na pon
be lül – a pá lyá zat ke ze lõ a ked vez mé nye zet tet írás ban ér te -
sí ti. Csök ken tett össz költ sé gû tá mo ga tás vagy el uta sí tás
ese tén a dön tés in dok lá sát is is mer tet ni kell.

(4) A tá mo ga tá si dön té se ket a 6.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt mó don nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

(5) A dön tés rõl tör té nõ tá jé koz ta tást köve tõen a ked vez -
mé nye zett jo go sult a pá lyá zat ra vo nat ko zó an az ér té ke lõ
lap ban és a bí rá ló bi zott ság em lé kez te tõ jé ben fog lal ta kat
meg is mer ni.

(6) A tá mo ga tá si dön té sek rõl a dön tést kö ve tõ 15 na pon
be lül ada tot kell szol gál tat ni

a) több tá mo ga tá si for rás ra be nyúj tott tá mo ga tá si igény 
ese tén a töb bi érin tett elõ irány zat ke ze lõ je ré szé re,

b) az Ámr.-ben meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rint
a Kincs tár ré szé re.

A csekély összegû (de minimis) támogatásokra 
vonatkozó szabályok

12.  § 

(1) Cse kély össze gû tá mo ga tást ki zá ró lag az
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let elõ írásaival össz hang -
ban le het nyúj ta ni.

(2) Cse kély össze gû tá mo ga tás ese tén bár mely há rom
pénz ügyi év idõ sza ká ban bár mely ked vez mé nye zett ré szé -
re oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás össze ge nem ha lad -
hat ja meg a 200 000 eu ró nak, a köz úti szál lí tá si ága zat ese -
té ben a 100 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(3) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(4) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(5) Az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let alap ján a cse -
kély össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó va la mennyi ága zat vál -
lal ko zá sai szá má ra az aláb bi ki vé te lek kel:

a) ha lá sza ti és ak va kul tú ra ága zat vál lal ko zá sai ré szére,
b) az EK Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz -

da sá gi ter mé kek el sõd le ges ter me lé sé hez kap cso ló dó te -
vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok ré szé re,

c) az EK Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá val vagy mar ke ting jé vel
kap cso la tos te vé keny sé get vég zõ vál lal ko zá sok ré szé re,
amennyi ben:

ca) a tá mo ga tás össze ge a pi a con be szer zett vagy for -
gal ma zott ilyen ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján ke -
rül rög zí tés re,

cb) vagy az el sõd le ges ter me lõk nek  való tel jes vagy
rész le ges to váb bí tás tól függ,

d) a szén ipar vál lal ko zá sai ré szé re,
e) szál lí tó esz köz meg vá sár lá sá ra a köz úti szál lí tá si

ága zat ban te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok ese té ben,
f) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok ré szé re.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem
nyújt ha tó cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ként

a) az ex port tal kap cso la tos te vé keny sé gek tá mo ga tá sa,
ne ve ze te sen az ex por tált mennyi ség gel, az ér té ke sí té si há -
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ló zat ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel, il let ve az ex port te -
vé keny ség gel össze füg gés ben fel me rü lõ egyéb fo lyó ki -
adá sok kal köz vet le nül kap cso la tos tá mo ga tá sok, va la mint

b) az im port áruk he lyett ha zai áru hasz ná la tá tól füg gõ
tá mo ga tá sok.

(7) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét kell figye lembe ven ni.

(8) A cse kély össze gû tá mo ga tás ugyan azon el szá mol -
ha tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban nem hal moz ha tó ál la mi tá -
mo ga tás sal, amennyi ben az így hal mo zott összeg meg ha -
lad ná a tá mo ga tá si in ten zi tás cso port men tes sé gi ren de le -
tek ben vagy az Eu ró pai Bi zott ság nak a 2007–2013 kö zöt ti
idõ szak ra vo nat ko zó re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott mér té két.

(9) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni
a ked vez mé nye zet tet ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
az 1998/2006/EK ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí -
mé re és az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban  való ki hir de -
té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos
össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

(10) A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap cso -
la tos ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön tés
nap já tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.

A szerzõdéskötés, a támogatás folyósítása, ellenõrzés

13.  § 

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dést a tá mo ga tá si dön tés rõl
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 90 na pon be lül meg
kell köt ni. Amennyi ben a szer zõ dés meg kö té sé re a ked -
vez mé nye zett mu lasz tá sá ból e ha tár idõn be lül nem ke rül
sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(2) A tá mo ga tást nyúj tó el áll hat a szer zõ dés tõl, ha
a) az Ámr. 87.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -

te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik,
b) a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -

vény ren del ke zé sei alap ján kö te le zõ en le bo nyo lí tan dó
köz be szer zé si el já rá sok do ku men tu ma it a köz be szer zé si
el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül
a ked vez mé nye zett nem nyújt ja be,

c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást nem el kü lö ní tet ten
tart ja nyil ván,

d) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást vagy an nak egy ré -
szét nem a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett cél ra hasz -
nál ja fel,

e) a ked vez mé nye zett kés lel te ti vagy aka dá lyoz za a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét, il let ve nem telje -
síti az el len õr zés sel kap cso la tos – jog sza bály ban, tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott – kö te le zett sé ge it,

f) a ked vez mé nye zett ha mis vagy meg ha mi sí tott ada to -
kat szol gál tat a pá lyá za ti el já rás, a szer zõ dés kö tés, a tel je -
sí tés vagy az el len õr zés so rán,

g) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek, il -
let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te lét ké -
pe zõ nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja,

h) a ked vez mé nye zett a pénz ügyi el szá mo lá si és szak -
mai be szá mo lá si kö te le zett sé gé nek a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tesz ele get, és
ké se del mét e ha tár idõ ig írás ban nem men ti ki,

i) az elõ leg gel a ked vez mé nye zett nem szá mol el a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül.

(3) A szer zõ dés kö tést köve tõen meg in du ló csõd-, fel -
szá mo lá si, vég el szá mo lá si, adós ság ren de zé si, il let ve vég -
re haj tá si el já rás ese tén a tá mo ga tást ka ma tok kal nö vel ten
vissza kell von ni és a szer zõ dés tõl el kell áll ni, ha a szer zõ -
dés tel je sí té se le he tet len né vá lik a miatt, hogy

a) a csõd egyez ség, il let ve az ön kor mány za ti adós ság -
ren de zé si el já rás ban kö ten dõ egyez ség jó vá ha gyá sá ra nem 
ke rül sor,

b) a fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el -
já rás ered mé nye ként a ked vez mé nye zett tá mo ga tott te vé -
keny sé ge meg szû nik.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra ab ban az eset -
ben ke rül het sor, ha a szer zõ dés kö tés kor elõ re nem lát ha tó
ok kö vet kez té ben, a szer zõ dés kö tést köve tõen be ál lott kö -
rül mény  miatt a szer zõ dés va la me lyik fél lé nye ges jo gos
ér de két sér ti. A szer zõ dés elsõ mó do sí tá sá ért nem kell dí jat 
fi zet ni, a má so dik és az azt kö ve tõ szer zõ dés mó do sí tás
díja ese ten ként a meg ítélt tá mo ga tás 5 szá za lé ka. A má so -
dik, il let ve az azt kö ve tõ szer zõ dés mó do sí tás is díj ta lan
ab ban az eset ben, amennyi ben arra

a) köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sát köve tõen, az el já -
rás nyo mán ki ala ku ló, vég le ges ada tok át ve ze té se érde -
kében,

b) a fel nem hasz nált tá mo ga tás ról tör té nõ le mon dás
 miatt,

c) a tá mo ga tá si dön tés ho zó kez de mé nye zé se  miatt
ke rül sor.

(5) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak és a kö te -
le zett ség vál la lás tel je sí té sé nek el len õr zé sé re a miniszté -
riumnak a mi nisz ter ál tal erre ki je lölt szer ve ze ti egy sé gei
és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek jo go -
sul tak. Az el len õr zés re jo go sult szer ve ze ti egy sé ge ket a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg kell je löl ni.

(6) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ra ki zá ró lag a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sét köve tõen ke rül het sor.

(7) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát meg elõ zõ en a pá lyá zat ke -
ze lõ nek – pá lyá za ton kí vü li tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tá si
igény el bí rá lá sá val a mi nisz té ri um gaz dál ko dá si fel ada to -
kat el lá tó szer vé nek – vizs gál nia kell, hogy a ked vez mé -
nye zett nem esik-e csõd el já rás, fel szá mo lá si el já rás, vég el -
szá mo lás, il let ve ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás
alá, mun ka ügyi kap cso la tai az Áht. elõ írásai sze rint ren de -
zet tek-e, a Kincs tár tól és az adó ha tó ság tól ka pott in for má -
ci ók alap ján nincs-e köz tar to zá sa. A tá mo ga tás fo lyó sí tá -
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sá nak fel füg gesz té sét kell el ren del ni csõd el já rás ese tén
a csõd egyez ség meg szü le té sé ig, fel szá mo lá si és vég el szá -
mo lá si el já rás meg in dí tá sa, il let ve köz tar to zás ról tör té nõ
tu do más szer zés ese tén.

(8) A mi nisz té ri um
a) el lát ja az ÉC be vé te lek és ki adá sok tel je sü lé sé nek

ana li ti kus nyil ván tar tá sát,
b) min den hó na pot kö ve tõ 15. na pig ada tot szol gál tat

a pá lyá zat ke ze lõ nek az ÉC be vé te lé nek és a ki fi ze té sek
pénz ügyi for gal má ról, a kö te le zett ség vál la lás ra ren del ke -
zés re álló for rás össze gé rõl.

Az egyedi támogatásra vonatkozó szabályok

14.  § 

Az egye di dön té sek ese té ben az e ren de let ren del ke zé -
se it meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a szer zõ dés -
kö tés fel té te le it és a szer zõ dé si biz to sí té kot a pá lyá za ti fel -
hí vás he lyett a mi nisz ter – az e ren de let ben meg ha tá ro zott
ál la mi tá mo ga tá si sza bá lyok be tar tá sá val – egye di leg ál la -
pít ja meg.

Beszámolási kötelezettség

15.  § 

A tá mo ga tott kö te les be szá mo lót ké szí te ni 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 zott 
ha tár idõ ben és mó don.

Hatályba léptetõ, átmeneti és záró rendelkezések

16.  § 

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

(2) Ha az épí tés ügyi vagy az épí tés fel ügye le ti ha tó ság
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a bír sá -
got meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat, az adat lap és a be fi ze tés
iga zo lá sá ra szol gá ló irat egy ide jû meg kül dé sé vel jel zi
a mi nisz té ri um ré szé re, hogy az ál ta la jog erõs és vég re hajt -
ha tó ha tá ro zat tal ki sza bott és e ren de let hatályba lépésének 
nap já ig be fi ze tett bír ság be vé te lé bõl a be folyt összeg idõ -
pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti arány ban nem ré -
sze sült, ak kor a be folyt összeg idõ pont já ban ha tá lyos jog -
sza bá lyok ér tel mé ben az õt meg il le tõ össze get a mi nisz té -
ri um 90 na pon be lül fo lyó sít ja. Ha a fen ti ek jel zé sét az épí -
tés ügyi vagy az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az elõ írt ha tár -
idõ ben el mu lasz tot ta, a be azo no sí tás ra nem ke rült be vé te -
lek az Elõ irány zat ré szét ké pe zik, és e ren de let elõ írásai
sze rint fel hasz ná lás ra ke rül nek.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 150 na pon túl
a (2) be kez dés sze rin ti vissza uta lás le he tõ sé ge nem al kal -
maz ha tó.

(4) Az épí tés ügyi cél elõ irány zat ról  szóló 18/2007.
(VIII. 9.) ÖTM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(5) A  mér nö ki és épí tész ka ma rák, va la mint az épí tés fel -
ügye le ti szer vek ál tal le foly ta tott egyes el já rá sok igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.)

a) 1.  §-ában a ,,vagy a nyil ván tar tás meg újí tá sát” szö -
veg rész,

b) 2.  § (1)–(2) be kez dé se,
c) 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „és a név jegy zék -

ben tör té nõ meg újí tás ra” szö veg rész,
d) 3.  § (2) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.

(6) A z R. 3.  § (4) be kez dé sé ben a ,,köz tes tü le tek, az épí -
tés fel ügye le ti szer vek ese té ben pe dig az ál la mi költ ség ve -
té si szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
rõl” szö veg rész he lyé be a „szám vi te li tör vény sze rin ti
egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról” szö veg, a Mel -
lék let I. 1. p) pont já ban a ,,13209003-90203343-
00000000” szö veg rész he lyé be a ,,10402609-26051408-
00000000”  szöveg, a Mel lék let I. 1. r) pont já ban
a ,,64100184-10003664-00000000” szö veg rész he lyé be
az ,,55400187–10003664” szö veg lép.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
11/2009. (IV. 14.) NFGM

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá,
a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok 2009. évi felhasználásának

rendjérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:
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A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl

 szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té -
si tör vény) 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott XIX.
Uni ós fej lesz té sek fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok ra,

b) 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:
Ámr.) 46.  § (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál la pí tott
új elõ irány za tok ra, va la mint

c) a 2008. év nek, il let ve az azt meg elõ zõ költ ség ve té si
évek nek a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (a továb biak -
ban: NFÜ) irá nyí tá sa alá tar to zó azon elõ irány za ta i ra,
ame lyek ki zá ró lag elõ zõ évi ma rad vánnyal ren del kez nek,
és fel hasz ná lá suk 2008. de cem ber 31-ig nem zá rult le.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) el len jegy zés: az Ámr. 134.  § (9)–(12) be kez dé sé ben

sza bá lyo zott te vé keny ség,
b) ér vé nye sí tés: az Ámr. 135.  § (3)–(6) be kez dé sé ben

sza bá lyo zott te vé keny ség,
c) kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az Ámr. 2.  §

67. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok, be le ért ve az
ope ra tív prog ra mok tech ni kai se gít ség nyúj tás és a Vég re -
haj tás Ope ra tív Prog ram pro jekt je i re oda ítélt tá mo ga tás ról 
 szóló dön tés alá írt do ku men tu mát,

d) elõ ze tes kö te le zett ség vál la lás do ku men tu ma: az
Ámr. 2.  § 68. pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok,

e) kö te le zett ség vál la lás: az Ámr. 134.  § (1)–(8), il let ve
(13)–(14) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség,

f) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé se: az Ámr. 134.  §
(9)–(12) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség,

g) szak mai tel je sí tés iga zo lá sa: az Ámr. 135.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny ség,

h) utal vá nyo zás: az Ámr. 136.  §-ában sza bá lyo zott te -
vé keny ség,

i) utal vá nyo zás el len jegy zé se: az Ámr. 137.  §-ában sza -
bá lyo zott te vé keny ség,

j) eu ró pai uni ós tá mo ga tás, il let ve eu ró pai uni ós for -
rás: az Ámr. 2.  § 80. pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás,

k) vég re haj tá si szer zõ dés: az EGT Fi nan szí ro zá si Me -
cha niz mus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég -
re haj tá si rend jé rõl  szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de -
let [a továb biak ban: 242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let]
3.  § (1) be kez dés z) pont ja sze rin ti szer zõ dés,

l) TS NFÜ pro jekt: az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus tech ni kai

se gít ség nyúj tás ke ret ter hé re tar tal mi lag és for ma i lag rész -
le te sen ki dol go zott, meg fe le lõ pénz ügyi hát tér rel és vég re -
haj tá si üte me zés sel ren del ke zõ, az NFÜ-t mint ked vez mé -
nye zet tet érin tõ fel adat,

m) kom po nens: egy in téz ke dés nek a prog ram ki egé szí -
tõ do ku men tum ban, il let ve az ak ció terv ben meg ha tá ro zott
ele me,

n) tá mo ga tá si konst ruk ció: egy pá lyá za ti ki írás, il let ve
egy vagy több ha son ló cél lal meg valósuló ki emelt pro jekt,
il let ve nagy pro jekt,

o) ala pok: az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, az
Eu ró pai Szo ci á lis Alap, a Ko hé zi ós Alap, az Elõ csat la ko -
zá si Tá mo ga tá si Esz köz, az Eu ró pai Szom széd sá gi és Part -
ner sé gi Esz köz, a 2004–2006 prog ra mo zá si idõ szak vo -
nat ko zá sá ban az elõ zõ ek ben fel so rol ta kon kí vül az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap, va la -
mint a Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz köz,

p) sza bály ta lan ság: a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ -
szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az
 Európai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár -
mazó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le -
bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló
281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dés
15. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom,

q) Iga zo ló Ha tó ság: a 2007–2013 prog ra mo zá si idõ -
szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az
 Európai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma -
zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és
fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
ren de let 13.  § (1) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szerv.

Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása

3.  §

(1) Az elõ irány zat szak mai tel je sí tést iga zo ló ja – az
éves be szá mo ló, il let ve a zár szám adás ke re té ben – kö te les
az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ré szé re szö ve ges ér té ke lést
adni az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, a meg valósított szak -
mai cé lok ról és a ne ve sí tett fel ada tok vég re haj tá sá ról.

(2) Az elõ irány zat fe lett szak mai fel ügye le tet gya kor ló
szer ve ze ti egy ség nek a kö te le zett ség vál la lá so kat és azok
szak mai tel je sí té sét fi gye lem mel kell kí sér nie, va la mint
a kö te le zett ség vál la lás sal ter helt, de fel hasz ná lás ra nem
ke rü lõ ma rad vány össze gek rõl írás ban tá jé koz tat nia kell
az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ jét.

(3) A kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik az elõ irány zat
– fel hasz ná lá si cél ja i nak, jog cí me i nek meg fe le lõ – fel -
hasz ná lá sá ról. A kö te le zett ség vál la ló fe le lõs ség gel tar to -
zik az elõ irány zat ter hé re tör té nõ fel hasz ná lás cél- és sza -
bály sze rû sé gé nek be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért.

(4) A fe je zet hez vagy más fe je zet hez tar to zó költ ség ve -
té si szer vek ré szé re át adott for rá sok ter hé re tör té nõ fi nan -
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szí ro zás kor – az elõ irány za tot át adó szak mai szer ve zet
elõ írásainak be tar tá sa mel lett – az át ve võ in téz mény bel sõ
sza bály za tai sze rint kell el jár ni.

4.  §

(1) Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Áhsz.) ren del ke zé sei sze rint vég zett könyv ve ze té si jel le -
gû, va la mint az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ 
pénz ügyi, ügy vi te li fel ada tok le bo nyo lí tá sá val, amennyi -
ben azt az elõ irány zat össze tett sé ge, nagy ság rend je in do -
kol ja, az NFÜ el nö ke kül sõ szer ve ze te ket is meg bíz hat.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos
kincs tá ri és bank i ju ta lé ko kat (dí ja kat) – az eu ró pai uni ós
for rá so kat tar tal ma zó elõ irány za tok ki vé te lé vel, ha jog sza -
bály más ként nem ren del ke zik – az „EU-tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech ni kai se gít ség nyúj tás” elõ -
irány zat ter hé re kell el szá mol ni, et tõl el tér ni az NFÜ el nö -
ké nek en ge dé lyé vel le het.

(3) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ kö -
ve te lés be hajt ha tat lan ná mi nõ sít he tõ, amennyi ben az
Áhsz. 5.  § 3. pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül -
nek. A kö ve te lés eset le ges be hajt ha tat lan ná tör té nõ mi nõ -
sí té sé rõl a kö te le zett ség vál la ló gon dos ko dik. A be hajt ha -
tat lan ság té nyét és mér té két bi zo nyí ta ni kell. A be hajt ha -
tat lan kö ve te lés le írá sa nem mi nõ sül az ál lam ház tar tás ról
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 108.  § (2) be kez dé se
sze rin ti kö ve te lés rõl  való le mon dás nak.

5.  §

(1) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ irány za tok
ese té ben a Fi nan szí ro zá si Alap ok mányt az NFÜ el nö ke
hagy ja jóvá.

(2) A fi nan szí ro zás meg kez dé sé hez szük sé ges Alap ok -
má nyo kat az elõ irány zat ter hé re kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sult sze mély en ge dé lye zi.

(3) A tel je sí té sek iga zo lá sá ra az Alap ok má nyok ban
meg je lölt – szak ma i lag fe le lõs – sze mély jo go sult.

(4) A fel adat fi nan szí roz ás ok má nya it az NFÜ to váb bít ja 
a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

6.  §

Az „Eu ró pai uni ós prog ra mok hoz kap cso ló dó tar ta lék”
elõ irány zat a rész ben eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro -
zott prog ra mok, pro jek tek elõ re nem lát ha tó ki adá sa i nak
fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ha tó fel, kü lö nö sen az aláb bi ese -
tek ben:

a) sza bály ta lan sá gi ese tek bõl adó dó kö ve te lé sek ki -
egyen lí té se ab ban az eset ben, ha az összeg be haj tá sá ra irá -
nyu ló kí sér le tek, in téz ke dé sek nem jár tak ered ménnyel,

b) a kö ve te lé sek be haj tá sa ér de ké ben fel me rü lõ költ sé -
gek fi nan szí ro zá sa,

c) az Eu ró pai Bi zott ság gal  való el szá mo lá sok ból adó dó 
ár fo lyam-kü lön bö zet el szá mo lá sa,

d) ha a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból va la -
mely, a ko ráb bi ak ban eu ró pai uni ós for rás ból fi nan szí ro -
zott tá mo ga tá si szer zõ dés nem fi nan szí roz ha tó uni ós for -
rás ból, de a szer zõ dés ben fog lal tak meg valósításában az
ál la mot kö te le zett ség ter he li, il let ve a pro jekt meg -
valósításához nem ze ti ér dek fû zõ dik.

7.  §

A 6.  § sze rin ti ese tek ben a tar ta lék ter hé re tör té nõ fi nan -
szí ro zást a 6.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le -
zett ség ese tén az Iga zo ló Ha tó ság, a 6.  § a), c) pont ja sze -
rin ti ese tek ben az adott prog ra mért fe le lõs irá nyí tó ha tó ság 
kez de mé nye zi. A tar ta lék fel hasz ná lás ról  szóló igényt az
NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ré szé re kell el jut tat ni. Ez zel egy -
ide jû leg a 6.  § c) pont ja sze rin ti fi nan szí ro zá si igény rõl
a pénz ügy mi nisz tert tá jé koz tat ni kell. Az NFÜ a be ér ke -
zett igé nye ket idõ ren di sor rend ben dol goz za fel, és a tar ta -
lék elõ irány zat ter hé re elõ irány zat-át cso por to sí tás sal tel je -
sí ti. Amennyi ben a tar ta lék ere de ti elõ irány za ta tel jes
összeg ben fel hasz ná lás ra ke rül, a 6.  § sze rin ti ki adá sok fe -
de ze tét az uni ós be vé te lek za var ta lan le hí vá sa ér de ké ben
az adott prog ram, pro jekt tá mo ga tá si elõ irány za ta ter hé re
kell biz to sí ta ni.

8.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok el té rõ fel hasz -
ná lá sa az aláb bi ese tek ben le het sé ges:

a) az elõ irány zat azo nos jog cí men, más fe je zet nél tör -
té nõ meg ál la po dá son ala pu ló fel hasz ná lá sa azon ak ció ter -
vek ben ne ve sí tett, a Kor mány ál tal jó vá ha gyott és eu ró pai
uni ós tá mo ga tás ra szá mot tar tó ki emelt pro jek tek, il let ve
pá lyá zat út ján nyúj tott tá mo ga tá sok ese tén a pá lyá zat ban
elõ írt ön rész – ide nem ért ve a jö ve de lem ter me lõ pro jek tek 
meg té rü lõ ré szé re vo nat ko zó ön részt – biz to sí tá sa cél já -
ból, ame lyek ese tén az ön rész biz to sí tá sa köz pon ti költ -
ség ve té si szerv fel ada ta,

b) a rész ben az eu ró pai uni ós for rás ter hé re jó vá ha gyott 
prog ra mok, pro jek tek Eu ró pai Bi zott ság felé el nem szá -
mol ha tó ki adá sa i nak fi nan szí ro zá sa,

c) a 7.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben (elég te len mér -
tékû tar ta lék).

9.  §

Az elõ irány za tok nak a 8.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rin -
ti fel hasz ná lá sá ról a fe je ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je dönt
az zal a kor lá to zás sal, hogy amennyi ben az elõ irány zat-fel -
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hasz ná lás össze ge a 8.  § b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben el éri pro jek ten ként, il let ve össze sen a 300 mil lió 
fo rin tot, ak kor a pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sa szük -
séges.

10.  §

Amennyi ben a 8.  §-ban rög zí tett ki fi ze té sek az eu ró pai
uni ós tá mo ga tás ter hé re el szá mol ha tó vá vál nak, a tel je sí -
tett ki fi ze té sek re jutó be vé te le ket azok ra a költ ség ve té si
elõ irány za tok ra kell tel je sí te ni, ame lyek rõl a ki fi ze té sek
tel je sül tek.

11.  §

Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott, rész ben az eu ró pai
uni ós for rás ból fi nan szí ro zott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa
so rán a mel lék let ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek, kom po -
nen sek, il let ve tá mo ga tá si konst ruk ci ók ese té ben, a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek szá má ra fej -
lesz té si tá mo ga tás pá lyáz ta tás nél kül nyújt ha tó. A tá mo ga -
tás meg íté lé sét ez eset ben is meg kell elõz nie a projekt -
javaslat ki dol go zá sá nak és ér té ke lé sé nek.

Az elõ irány za tok ból nyújt ha tó tá mo ga tás

12.  §

(1) Az e ren de let 24.  §-ában ne ve sí tett fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat ból ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré szé re 
– a fe je zet és az adott elõ irány zat szak mai cél ja i val össz -
hang ban – az NFÜ el nö ké nek egye di dön té se alap ján
nyújt ha tó vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás

(2) Azo nos szer ve zet ré szé re, azo nos cél ra is mé telt tá -
mo ga tás csak ab ban az eset ben ad ha tó, ha a ked vez mé nye -
zett az elõ zõ tá mo ga tást cél sze rint hasz nál ta fel és er rõl
sza bály sze rû en el szá molt.

13.  §

(1) Az EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg valósuló
pro jek tek (XIX. fe je zet 2. cím 6. al cím 4. jog cím cso port)
vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si konst ruk ció meg hir de té sét
mint elõ ze tes kö te le zett ség vál la lást az NFÜ el nö ke hagy ja
jóvá.

(2) A PROMEI Mo der ni zá ció és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós 
Pro jekt iro da Kht., a PÓLUS Prog ram iro da Kht., to váb bá
a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök sé gek ré szé re a ,,Vég re -
haj tás Ope ra tív Prog ram” elõ irány zat ból nyújt ha tó tá mo -
ga tás, mely nek össze gét az NFÜ tá mo ga tá si szer zõ dés ben, 
az an nak mel lék le tét ké pe zõ költ ség ve té si terv alap ján ál -

la pít ja meg. A tá mo ga tás ki zá ró lag a Vég re haj tás Ope ra tív
Prog ram ban, va la mint an nak ak ció ter ve i ben meg ha tá ro -
zott tá mo gat ha tó te vé keny sé gek el lá tá sá ra hasz nál ha tó fel.

(3) A XIX. fe je zet 2. cím 7. al cím 6. jog cím cso port hoz
tar to zó, a 2007-tõl in du ló EU-nagy be ru há zá sok és kom -
plex prog ra mok elõ ké szí té se elõ irány zat-ma rad vány ból
nyúj tott tá mo ga tá sok fel té te lei te kin te té ben a 2007 utá ni
EU tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és EU-nagy be -
ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005. (VII. 22.) TNM 
ren de let ren del ke zé sei irány adók.

14.  §

(1) A tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ az
ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össz költ ség nek a sa -
ját résszel csök ken tett össze ge után, ha a ked vez mé nye -
zett nek – kü lön jog sza bály sze rint – a tá mo ga tás ból fi nan -
szí ro zott be szer zé se kap csán áfa le vo ná si joga nincs.
Amennyi ben a ked vez mé nye zett áfa le vo ná si jog gal ren -
del ke zik, úgy a tá mo ga tást a vissza igé nyel he tõ áfa összeg
után nem le het igény be ven ni.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re nyúj tott egye di vagy pá lyá -
za ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa idõ ará nyo san vagy utó la go -
san, a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok
alap ján – tel je sít mény ará nyo san és for rás ará nyo san – tör -
tén het.

(3) A ked vez mé nye zett mû kö dé sé hez nyúj tott tá mo ga -
tá sok biz to sí tá sa idõ ará nyo san tör té nik. Az idõ ará nyos tól
el té rõ fo lyó sí tást a ked vez mé nye zett meg fe le lõ in do kok -
kal alá tá masz tott írás be li ké re lem mel kez de mé nyez he ti.
Az idõ ará nyos tól el té rõ fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re
– a szer zõ dés mó do sí tá sá val – a tá mo ga tást nyúj tó jo go -
sult. A tel je sít mény ará nyos fi nan szí ro zás ki vé te lé vel
a ked vez mé nye zet tek a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról utó lag,
leg ké sõbb a költ ség ve té si évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig kö -
te le sek el szá mol ni.

(4) Tá mo ga tá si elõ leg egy összeg ben vagy rész le tek ben
tör té nõ fo lyó sí tá sá ra – az Ámr. 91.  §-ának figye lembe -
véte lével – csak ak kor ke rül het sor, ha a tel je sít mény ará -
nyos fi nan szí ro zás a tá mo ga tá si cél meg valósítását nem te -
szi le he tõ vé. Tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ra a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí tett összeg ben és fel té te lek nek meg -
fele lõen ke rül het sor.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa azon na li ha tállyal fel füg -
geszt he tõ, és a már ki utalt tá mo ga tás vissza fi ze té se ír ha tó
elõ, ha a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás igény lé se kor lé -
nye ges kö rül mény rõl, tény rõl  valótlan ada tot szol gál ta tott, 
il let ve a tá mo ga tást a meg je lölt cél tól el té rõ en hasz nál ja
vagy hasz nál ta fel.

(6) Tá mo ga tá si elõ leg rész le tek ben tör té nõ fi nan szí ro -
zá sá nak mód ja – a kö te le zett ség vál la ló dön té se alap ján –
le het gör dü lõ jel le gû, il let ve a to váb bi fo lyó sí tás fel té te le -
ként ki köt he tõ az elõ leg gel  való el szá mo lás.
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15.  §

(1) Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós 
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg valósuló prog ra mok ese té -
ben az Ámr. 91.  § (4) be kez dé sé ben rög zí tett mér té ket
meg ha la dó elõ leg fi ze tés re vo nat ko zó ja vas la tot az irá nyí -
tó ha tó ság ve ze tõ je az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ jén ke resz tül
ter jesz ti elõ egyet ér tés re a pénz ügy mi nisz ter ré szé re.

(2) Az „Ál la mi költ ség ve té si ked vez mé nye zet tek sa ját -
erõ tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re a jö ve de lem ter me lõ
pro jek tek meg té rü lõ ré sze  miatt el nem szá mol ha tó költ sé -
gek te kin te té ben kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül az érin -
tett ope ra tív prog ram ból meg ítélt tá mo ga tás ra vo nat ko zó
dön tés, il let ve a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés. A tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben rög zí te ni kell a fen ti elõ irány zat ra vo -
nat ko zó ma xi má lis tá mo ga tá si össze get és tá mo ga tá si
arányt. Az elõ irány zat ezi rá nyú fel hasz ná lá sa ese tén az
uni ós el szá mol ha tó sá gi kri té ri u mo kat kell figye lembe
ven ni, így azon költ ség ka te gó ri ák (költ ség ele mek) szá -
mol ha tó ak el, ame lyek egyéb ként az érin tett ope ra tív prog -
ram ból el szá mol ha tó ak.

Elõirányzatonkénti eljárási és hatásköri szabályok

16.  §

(1) Az I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv (XIX. fe je zet 2. cím
1. al cím), va la mint az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
(XIX. fe je zet 2. cím 4. al cím) vo nat ko zá sá ban
– a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –

a) kö te le zett ség vál la ló: az ope ra tív prog ram irá nyí tó
ha tó sá gá nak (a továb biak ban: OP IH) ve ze tõ je vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

(2) A KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás (XIX. fe je zet
2. cím 1. al cím 6. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(3) A Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram (XIX. fe je zet
2. cím 4. al cím 22. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

(4) Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
(XIX. fe je zet 2. cím 1. al cím 2. jog cím cso port) vo nat ko zá -
sá ban, figye lembe véve az Ámr. 135.  § (6) be kez dé sé ben
elõ írt össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat

a) kö te le zett ség vál la ló: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta -
la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az OP IH pénz -
ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je -
lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt, az Ámr.
135.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt kép zett ség gel ren del ke zõ
sze mély,

e) utal ványt el len jegy zõ: az OP IH pénz ügyi ve ze tõ je
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az OP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély.

17.  §

(1) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog -
ram jai (XIX. fe je zet 2. cím 2. al cím 1. jog cím cso port) vo -
nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ Nem zet kö zi Együtt -
mû kö dé si Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a továb biak -
ban: NFÜ NEP IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt
sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,
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e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

(2) Az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés (XIX. fe je -
zet 2. cím 2. al cím 2. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ Hu mán Erõ for -
rás-Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak (a továb biak ban:
NFÜ HEP IH) ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze -
mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ HEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ HEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

18.  §

A Te rü le ti Együtt mû kö dés (XIX. fe je zet 2. cím 5. al -
cím) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

A 2004–2006 programozási idõszakban a Kohéziós
Alapból származó támogatásokhoz kapcsolódó
költségvetési elõirányzatok eljárási és hatásköri

szabályai

19.  §

(1) A Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg valósuló pro jek -
tek (XIX. fe je zet 2. cím 3. al cím) ese té ben éven te, il let ve
új pro jekt in dí tá sa kor vagy már fo lya mat ban levõ pro jekt
mó do sí tá sa kor a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet -
nek az Ámr. 72.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott 
és az Ámr. 5. szá mú mel lék le té ben rész le te zett „Fi nan szí -
ro zá si Alap ok mány ISPA for rás ból/Ko hé zi ós Alap ból
Szár ma zó Tá mo ga tás sal Meg valósuló Pro jek tek re” do ku -

men tu mot (a továb biak ban: Fi nan szí ro zá si Alap ok mány)
kell a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint el ké szí te ni.

(2) A Fi nan szí ro zá si Alap ok mánnyal kap cso la to san:
a) ki töl tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet, il let ve a ked vez -

mé nye zett ve ze tõ je ál tal írás ban ki je lölt sze mély,
b) ,,Kö te le zett ség vál la ló neve (alá írá sa)” he lyén alá -

író: a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány 2. pont já ban meg ha tá -
ro zott elõ irány zat fö lött ren del ke zõ sze mély,

c) el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je vagy az ál -
ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) jó vá ha gyó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban ki -
je lölt sze mély.

(3) Az (1) be kez dés sze rint ki töl tött do ku men tum egy,
a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ál tal
vissza iga zolt pél dá nyát a Kincs tár az Ámr. 73.  § (1) be kez -
dé se sze rint meg kül di a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó sá gá -
nak (a továb biak ban: KA IH).

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány za tok
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány
2. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Fi nan szí ro zá si Alap -
okmány 7. pont já ban a ki töl tés kor meg ha tá ro zott sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal
írás ban ki je lölt, az Ámr. 135.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt
kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: a köz re mû kö dõ szer ve zet 
pénz ügyi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je, il -
let ve a Fi nan szí ro zá si Alap ok mány 7. pont já ban a ki töl tés -
kor meg ha tá ro zott sze mé lyek.

Egyéb uniós elõirányzatok eljárási és hatásköri
szabályai

20.  §

Az EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg valósuló pro -
jek tek jog cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 6. al cím 4. jog -
cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély, a tech ni kai se gít ség nyúj -
tás ter hé re in dí tott TS NFÜ pro jek tek ese té ben az NFÜ el -
nö ke vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a 242/2006. (XII. 5.)
Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dés r) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély; a tech ni kai se gít ség nyúj tás ter hé re in dí tott
TS NFÜ pro jek tek ese té ben az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,
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d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

21.  §

(1) Az „EU DIRECT in for má ci ós egy sé gek há ló za ta”
elõ irány zat cél ja a la kos ság ál ta lá nos eu ró pai uni ós tá jé -
koz ta tá sa ál lan dó ügy fél szol gá lat, könyv tár fenn tar tá sá -
val, va la mint ki te le pü lé sek kel.

(2) Az „Igaz ga tá si Part ner ség” elõ irány zat cél ja, hogy
a part ner sé gek meg kö té sé vel együtt mû kö dé se ket hoz zon
lét re a tag ál la mok és a Bi zott ság cse lek vé si esz kö zei kö -
zött, és hogy ko or di nál ja az Eu ró pai Uni ó ról  szóló in for -
má ci ós és kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge i ket egy kö zös
meg egye zés sel el fo ga dott kom mu ni ká ci ós terv ál tal,
amely nek vég re haj tá sát min den fél vo nat ko zó for rá sai fi -
nan szí roz zák.

(3) Az EU DIRECT in for má ci ós egy sé gek há ló za ta jog -
cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 6. al cím 1. jog cím cso port)
és az Igaz ga tá si Part ner ség jog cím cso port (XIX. fe je zet
2. cím 6. al cím 2. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy
az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

22.  §

(1) A „Sváj ci Alap tá mo ga tá sá val meg valósuló pro jek -
tek” elõ irány zat cél ja el sõ sor ban olyan fej lesz té si te rü le tek 
– biz ton ság, sta bi li tás, re for mok, hu mán erõ for rás- és tár -
sa da lom fej lesz tés, ma gán szek tor tá mo ga tá sa, kör nye zet -
vé de lem és inf ra struk tú ra – tá mo ga tá sa, ame lyek az el kö -
vet ke zen dõ évek ben más for rás ból nem len né nek fi nan szí -
roz ha tók.

(2) A Sváj ci Alap tá mo ga tá sá ból meg valósuló pro jek tek 
jog cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 6. al cím 3. jog cím cso -
port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je 
vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ NEP IH ve ze tõ je vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély.

Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok eljárási 
és hatásköri szabályai

23.  §

(1) A Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa
elõ irány zat cél ja a Nem ze ti Fej lesz té si Terv, az Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv, az INTERREG Kö zös sé gi
Kez de mé nye zés prog ra mok, va la mint az Eu ró pai Te rü le ti
Együtt mû kö dés le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó, köz re mû -
kö dõ szer ve ze tek ál tal el lá tott te vé keny sé gek fi nan szí ro -
zá sa, to váb bá ki egé szí tõ tá mo ga tás nyúj tá sa a prog -
ram-vég re haj tá si te vé keny sé gek fel gyor sí tá sa ér de ké ben.

(2) A Köz re mû kö dõi in téz mény rend szer tá mo ga tá sa
jog cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 7. al cím 2. jog cím cso -
port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az érin tett, eu ró pai uni ós
for rás sal ren del ke zõ prog ram irá nyí tó ha tó sá gá nak ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

24.  §

(1) Az EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges
tech ni kai se gít ség nyúj tás elõ irány zat a kö zös sé gi tá mo ga -
tá sok ko or di ná lá sá val össze füg gõ, az Eu ró pa Unió alap ja i -
ból nem fe de zett, nem el szá mol ha tó, azon ban a prog ra mok 
le bo nyo lí tá sá hoz el en ged he tet len te vé keny sé gek kiadá -
sainak fe de ze té re szol gál.

(2) Az EU-tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges
tech ni kai se gít ség nyúj tás jog cím cso port (XIX. fe je zet
2. cím 7. al cím 1. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,
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b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ szak ma i lag ille -
té kes fõ osz tály ve ze tõ je vagy fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

25.  §

(1) A „Mo der ni zá ci ós és Eu ro-at lan ti In teg rá ci ós Pro -
jekt iro da tá mo ga tá sa” elõ irány zat cél ja a PROMEI Mo -
der ni zá ció és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt iro da Kht.
mû kö dé sét biz to sí tó tá mo ga tás fo lyó sí tá sa.

(2) A Mo der ni zá ci ós és Eu ro-at lan ti In teg rá ci ós Pro -
jekt iro da tá mo ga tá sa jog cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím
7. al cím 3. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

26.  §

A KEOP de ro gá ci ós pro jek tek ka mat tá mo ga tá sa jog -
cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 7. al cím 4. jog cím cso port)
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: a Kör nye zet vé del mi
Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

27.  §

(1) Az „Ál la mi költ ség ve té si ked vez mé nye zet tek sa ját -
erõ tá mo ga tá sa” elõ irány zat cél ja az eu ró pai uni ós for rás -
ból fi nan szí ro zott jö ve de lem ter me lõ pro jek tek ese tén
a meg té rü lõ rész re jutó köz pon ti költ ség ve té si ki adá sok,
va la mint az ál la mi költ ség ve té si ked vez mé nye zet tek ese -
tén az uni ós tá mo ga tás ra szá mot tar tó pro jek tek elõ ké szí -
té si ki adá sai fe de ze té nek biz to sí tá sa.

(2) Az „Ál la mi költ ség ve té si ked vez mé nye zet tek sa ját -
erõ tá mo ga tá sa” jog cím cso port (XIX. fe je zet 2. cím 7. al -
cím 8. jog cím cso port) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély, a jö ve de lem ter me lõ pro jek tek
meg té rü lõ rész re jutó köz pon ti költ ség ve té si ki adá sok te -
kin te té ben az érin tett, eu ró pai uni ós for rás sal ren del ke zõ
prog ram irá nyí tó ha tó sá gá nak ve ze tõ je vagy az ál ta la írás -
ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az érin tett, eu ró pai uni ós
for rás sal ren del ke zõ prog ram irá nyí tó ha tó sá gá nak ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

28.  §

Az Eu ró pai uni ós prog ra mok hoz kap cso ló dó tar ta lék al -
cím (XIX. fe je zet 2. cím 8. al cím) vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

29.  §

Az Ámr. 46.  § (5) be kez dé se alap ján év köz ben meg ál la -
pí tott – e ren de let 16–18.  §-ába nem ér ten dõ – új elõ irány -
za tok vo nat ko zá sá ban:
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a) kö te le zett ség vál la ló: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély,

b) kö te le zett ség vál la lás el len jegy zõ je: az NFÜ gaz da -
sá gi ve ze tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

c) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az NFÜ el nö ke vagy az
ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

d) ér vé nye sí tõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal írás ban 
ki je lölt sze mély,

e) utal vá nyo zást el len jegy zõ: az NFÜ gaz da sá gi ve ze -
tõ je vagy az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély,

f) utal vá nyo zó: az NFÜ el nö ke vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély.

Záró rendelkezések

30.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
is al kal maz ni kell.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség fel ügye le te alá,
a XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet be tar to zó fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok 2008. évi fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl
 szóló 1/2008. (V. 24.) NFGM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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Melléklet a 11/2009. (IV. 14.) NFGM rendelethez

Intézkedések, komponensek, illetve kedvezményezettek, amelyek esetében, illetve amelyek számára 
fejlesztési támogatás pályáztatás nélkül nyújtható

Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram

1. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ért fe -
le lõs köz pon ti és ho ri zon tá lis in téz -
mé nyek mû köd te té se és fej lesz té se

1.1. A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs köz pon ti in téz mé nyek ka pa ci -
tá sá nak biz to sí tá sa
1.2. Az in téz mény rend szer egé szé -
nek fel ké szü lé sét se gí tõ kép zé si,
hu mán erõ for rás me nedzs ment prog ra -
mok ki dol go zá sa és vég re haj tá sa

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té ri um, Nem ze ti Prog -
ram en ge dé lye zõ Iro da, Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal, Ma gyar Ál lam -
kincs tár, Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si
Köz pont Zrt., PROMEI Mo der ni zá ci -
ós és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós 
Pro jekt iro da Kht.

2. A tá mo ga tá sok mi nõ sé gi fel hasz -
ná lá sá hoz szük sé ges esz köz rend szer

2.1. Az EU elõ írá sa i nak meg fe le lõ,
egy ben az in téz mény rend szer ben dol -
go zók mun ká ját tá mo ga tó IT rend szer 
fej lesz té se
2.2. Fej lesz té si prog ra mok ér té ke lé -
se, a fo lya ma tos ér té ke lés rend sze ré -
nek mû köd te té se, ta nul má nyok,
út mu ta tás
2.3. A le het sé ges ked vez mé nye zet tek 
és a szé le sebb köz vé le mény tá jé koz -
ta tá sa
2.4. Le het sé ges ked vez mé nye zet tek
fel ké szí té se, szak ér tõi há ló zat a mi nõ -
sé gi pro jek tek elõ ké szí té se 
és meg va ló sí tá sa ér de ké ben

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Ügy nök sé gek,
PROMEI Mo der ni zá ció és Eu ro at lan -
ti In teg rá ci ós 
Pro jekt iro da Kht.



Elõ irány zat
(Pri o ri tás)

In téz ke dés/kom po nens Ked vez mé nye zett

EGT, Nor vég Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló pro jek tek

Tech ni kai se gít ség nyúj tás Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
Pénz ügy mi nisz té ri um, Nem ze ti Prog -
ram en ge dé lye zõ Iro da,

A 3-as szá mú fõ for gal mi út mel let ti
la kó te rü let zaj el le ni vé del me

Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta

A ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés fej -
lesz té se a ma gyar–uk rán ha tá ron

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si
és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság
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A pénz ügy mi nisz ter és az ön kor mány za ti
mi nisz ter

9/2009. (IV. 14.) PM–ÖM
együt tes ren de le te

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról  szóló
2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 15.  § (3) be kez dé sé ben és az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64.  §
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy -
mi nisz ter fel adat- és  hatáskörérõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban, va la mint az
ön kor mány za ti  miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott feladat körünkben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za to kat és a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá so kat 2009. év ben egyes köz pon ti költ ség ve té si kap -
cso la tok ból meg il le tõ for rá sok ról  szóló 2/2009. (I. 30.)
PM–ÖM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) az aláb bi
1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § (1) A KT 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ egyes 
nor ma tív hoz zá já ru lá si jog cí mek hez kap cso ló dó mu ta tó -
szá mok ki egé szí tõ fel mé ré se alap ján a kö vet ke zõ nor ma -
tív ál la mi hoz zá já ru lá sok egyes ön kor mány za to kat meg -
illetõ elõ irány za ta a 6. és 7. szá mú mel lék let ben rész le te -
zet tek sze rint mó do sul:

11. Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai
16.2. Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne -

ve lé se, ok ta tá sa

(2) A KT 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ nor ma tív
hoz zá já ru lá si jog cí mek hez kap cso ló dó an egyes ön kor -
mány za to kat meg il le tõ elõ irány za tok az érin tett ön kor -
mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok fe le lõs sé gi
kö rén kí vül esõ ok ból – a 6. és 7. szá mú mel lék let ben rész -
le te zet tek sze rint – a kö vet ke zõ jog cí me ken mó do sul nak:

2. Kör ze ti igaz ga tás
3. Kör jegy zõ ség mû kö dé se
8. Üdü lõ he lyi fel ada tok
11. Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tás fel ada tai
12. Szo ci á lis és gyer mek vé del mi bent la ká sos és át me -

ne ti el he lye zés
16. Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hoz zá já ru lá sok
16.2. Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne -

ve lé se, ok ta tá sa
16.5. Egyes pe da gó gi ai prog ra mok, mód sze rek tá mo -

ga tá sa
17. Szo ci á lis jut ta tá sok, egyéb szol gál ta tá sok
17.1. Ked vez mé nyes óvo dai, is ko lai, kol lé gi u mi ét kez -

te tés.
(3) A KT 8. szá mú mel lék le te IV. A több cé lú kis tér sé gi

tár su lá sok tá mo ga tá sa jog cí mén a kap cso ló dó mu ta tó szá -
mok ki egé szí tõ fel mé ré se alap ján a nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok egyes ön kor mány za to kat meg -
illetõ elõ irány za ta – a 7. szá mú mel lék let ben rész le te zet tek 
sze rint – a kö vet ke zõ jog cí me ken mó do sul:

2.2. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok köz ok ta tá si fel -
ada ta i nak tá mo ga tá sa

2.3. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szo ci á lis in téz mé -
nyi fel ada ta i nak tá mo ga tá sa

2.4. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szo ci á lis alap szol -
gál ta tá si fel ada ta i nak tá mo ga tá sa

2.7. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok moz gó könyv tá ri
és egyes köz mû ve lõ dé si fel ada ta i nak tá mo ga tá sa.

(4) A KT 8. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ tá mo ga tá si
jog cí mek hez kap cso ló dó an egyes ön kor mány za to kat meg -
il le tõ nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá si elõ irány -
za tok az érin tett ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi



tár su lá sok fe le lõs sé gi kö rén kí vül esõ ok ból – a 6. és
7. szá mú mel lék let ben rész le te zet tek sze rint – a kö vet ke zõ
jog cí me ken mó do sul nak:

I.1. Pe da gó gus szak vizs ga, to vább kép zés, szak mai
szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek tá mo ga tá sa

I.2. A fõ vá ro si és me gyei köz ala pít vá nyok szak mai
 tevékenysége

I.3. Pe da gó gi ai szak szol gá lat
II.2. Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa
IV. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok tá mo ga tá sa
2.4. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szo ci á lis alap szol -

gál ta tá si fel ada ta i nak tá mo ga tá sa
2.6. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok gyer mek jó lé ti

alap el lá tá si fel ada ta i nak tá mo ga tá sa
2.8. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok bel sõ el len õr zé si

fel ada ta i nak tá mo ga tá sa.
(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti, egyes ön kor mány za to kat

érin tõ elõ irány zat-vál to zá sok kal – a 6. szá mú mel lék let ben
rész le te zet tek sze rint – mó do sul a KT 4. szá mú  melléklet
B) II. pont ja alap ján a me gyei ön kor mány za tok sze mé lyi
 jövedelemadó-részesedésének össze ge és B) III. pont ja sze -
rin ti, a te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá -
sát mér sék lõ ki egé szí tés vagy be szá mí tás össze ge, to váb bá
mind ezen for rá sok együt tes össze ge.”

2.  §

(1) Az R. e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
6. és 7. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.

(2) Az R. 6. és 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
éves összeg 2009. áp ri lis 30-ig szá mí tott fo lyó évi idõ ará -
nyos elsõ üte mét áp ri lis hó nap 30-áig, a fenn ma ra dó
 további ré szét má jus 1-jé tõl havi üte me zés ben – a nor ma -
tív ál la mi hoz zá já ru lá sok kal és tá mo ga tá sok kal egy ide jû -
leg – a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az Ön kor mány za ti
Mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam -
kincs tár fo lyó sít ja.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
pénz ügy mi nisz ter ön kor mány za ti mi nisz ter
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  1 Fõ vá ros 0 0 0 5 637 600 0 16 998 666 0 0

  2 Ba ra nya me gye 0 0 0 0 0 5 215 000 0 0

  3 Bács-Kis kun me gye 0 0 0 29 500 0 3 879 000 0 0

  4 Bé kés me gye 0 0 0 0 0 –2 339 000 0 0

  5 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye 0 6 038 400 0 0 0 2 254 667 0 0

  6 Csong rád me gye 0 0 0 3 799 150 2 067 000 14 673 000 0 0

  7 Fej ér me gye 0 0 0 29 500 0 16 555 000 0 0

  8 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye 0 0 0 –4 023 250 0 –7 048 000 0 0

  9 Haj dú-Bi har me gye 0 0 187 812 –885 000 0 12 467 333 0 15 925 000

 10 He ves me gye 0 0 0 196 300 0 1 365 000 3 744 667 0

 11 Ko má rom-Esz ter gom me gye 0 0 1 972 526 –383 500 0 –40 810 667 0 0

 12 Nóg rád me gye 0 0 0 0 0 –408 333 0 0

 13 Pest me gye 0 –4 140 000 0 7 316 000 0 10 865 000 0 0

 14 So mogy me gye 0 0 55 944 000 8 633 300 0 –15 369 999 0 0

 15 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 0 0 0 3 540 000 0 16 453 000 0 0

 16 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye 0 0 –104 0 0 –3 013 666 0 0

 17 Tol na me gye 0 0 0 –5 398 500 0 2 112 668 0 0

 18 Vas me gye 0 0 179 820 118 000 0 168 667 0 0

 19 Veszp rém me gye 0 0 6 193 800 –6 549 000 0 1 677 667 0 0

 20 Zala me gye 3 300 000 0 0 1 073 250 0 16 035 667 0 0

Össze sen: 3 300 000 1 898 400 64 477 854 13 133 350 2 067 000 51 730 670 3 744 667 15 925 000

1. számú mel lék let a 9/2009. (IV. 14.) PM–ÖM együt tes rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együt tes ren de let hez

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No. Me gye

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No. Me gye

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 

és a me gyei ön kor mány za tok
részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15

  1 Fõ vá ros 22 636 266 7 451 0 7 451 0 0 22 643 717

  2 Ba ra nya me gye 5 215 000 2 714 0 2 714 0 0 5 217 714

  3 Bács-Kis kun me gye 3 908 500 –93 0 –93 1 203 790 0 5 112 197

  4 Bé kés me gye –2 339 000 –6 316 0 –6 316 –103 775 0 –2 449 091

  5 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye 8 293 067 –4 841 0 –4 841 0 0 8 288 226

  6 Csong rád me gye 20 539 150 13 194 0 13 194 1 183 035 124 530 21 859 909

  7 Fej ér me gye 16 584 500 16 058 0 16 058 892 465 0 17 493 023

  8 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye –11 071 250 –12 807 0 –12 807 –20 755 0 –11 104 812

  9 Haj dú-Bi har me gye 27 695 145 28 483 0 28 483 705 670 0 28 429 298

 10 He ves me gye 5 305 967 3 341 –129 010 000 –129 006 659 62 265 0 –123 638 427

 11 Ko má rom-Esz ter gom me gye –39 221 641 –51 374 0 –51 374 20 755 0 –39 252 260

 12 Nóg rád me gye –408 333 –2 484 0 –2 484 0 0 –410 817

 13 Pest me gye 14 041 000 1 744 0 1 744 601 895 70 800 14 715 439

 14 So mogy me gye 49 207 301 –21 746 0 –21 746 –145 285 0 49 040 270

 15 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 19 993 000 13 286 0 13 286 913 220 0 20 919 506

 16 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye –3 013 770 97 0 97 –166 040 0 –3 179 713

 17 Tol na me gye –3 285 832 –23 0 –23 207 550 0 –3 078 305

 18 Vas me gye 466 487 –2 082 0 –2 082 41 510 0 505 915

 19 Veszp rém me gye 1 322 467 –1 148 0 –1 148 0 0 1 321 319

 20 Zala me gye 20 408 917 16 545 0 16 545 1 037 750 0 21 463 212

Össze sen: 156 276 941 –1 –129 010 000 –129 010 001 6 434 050 195 330 33 896 320
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1 1 1 0113578 Bu da pest Fõ vá ros 0 0 0 0 0 16 506 000 0 0

2 1 3 0129744 VII. ke rü let 0 0 0 –370 300 0 0 0 0

3 1 3 0129586 IX. ke rü let 0 0 0 0 0 –1 677 666 0 0

4 1 3 0110700 X. ke rü let 0 0 0 0 0 –887 667 0 0

5 1 3 0124697 XII. ke rü let 0 0 0 1 180 000 0 0 0 0

6 1 3 0108208 VI. ke rü let 0 0 0 2 360 000 0 –479 334 0 0

7 1 3 0102112 XVII. ke rü let 0 0 0 1 327 500 0 3 297 667 0 0

8 1 3 0129285 XVIII. ke rü let 0 0 0 –147 500 0 0 0 0

9 1 3 0104011 XIX. ke rü let 0 0 0 0 0 239 666 0 0

10 1 3 0110214 XXII. ke rü let 0 0 0 1 287 900 0 0 0 0

Fõ vá ros össze sen 0 0 0 5 637 600 0 16 998 666 0 0

1 2 1 0200000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 0219415 Pécs m.j. 0 0 0 0 0 4 567 000 0 0

3 2 5 0219725 Ver send 0 0 0 0 0 324 000 0 0

4 2 5 0205892 Vo kány 0 0 0 0 0 324 000 0 0

Ba ra nya me gye össze sen 0 0 0 0 0 5 215 000 0 0

1 3 1 0300000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 16 262 000 0 0

2 3 2 0326684 Kecs ke mét m.j. 0 0 0 0 0 –563 667 0 0

3 3 3 0317677 La jos mi zse 0 0 0 29 500 0 0 0 0

4 3 4 0306202 La ki te lek 0 0 0 0 0 –10 368 000 0 0

5 3 5 0305856 Ku na dacs 0 0 0 0 0 –1 944 000 0 0

6 3 5 0329027 Kun fe hér tó 0 0 0 0 0 492 667 0 0

Bács-Kis kun me gye össze sen 0 0 0 29 500 0 3 879 000 0 0

1 4 1 0400000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 –1 620 000 0 0

2 4 2 0415200 Bé kés csa ba m.j. 0 0 0 0 0 –239 667 0 0

3 4 3 0428565 Sar kad 0 0 0 0 0 –479 333 0 0

Bé kés me gye össze sen 0 0 0 0 0 –2 339 000 0 0

1 5 1 0500000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 3 0533048 Encs 0 0 0 0 0 2 254 667 0 0

3 5 5 0504686 Dé des ta pol csány 0 6 038 400 0 0 0 0 0 0

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye össze sen 0 6 038 400 0 0 0 2 254 667 0 0

1 6 1 0600000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 14 673 000 0 0

2 6 3 0607357 Makó 0 0 0 –2 575 800 0 0 0 0

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások
Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

kódja

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

kódja

te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 
és a me gyei ön kor mány za tok

részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 0113578 Bu da pest Fõ vá ros 16 506 000 7 451 0 7 451 0 0 16 513 451

2 1 3 0129744 VII. ke rü let –370 300 0 0 0 0 0 –370 300

3 1 3 0129586 IX. ke rü let –1 677 666 0 0 0 0 0 –1 677 666

4 1 3 0110700 X. ke rü let –887 667 0 0 0 0 0 –887 667

5 1 3 0124697 XII. ke rü let 1 180 000 0 0 0 0 0 1 180 000

6 1 3 0108208 XVI. ke rü let 1 880 666 0 0 0 0 0 1 880 666

7 1 3 0102112 XVII. ke rü let 4 625 167 0 0 0 0 0 4 625 167

8 1 3 0129285 XVIII. ke rü let –147 500 0 0 0 0 0 –147 500

9 1 3 0104011 XIX. ke rü let 239 666 0 0 0 0 0 239 666

10 1 3 0110214 XXII. ke rü let 1 287 900 0 0 0 0 0 1 287 900

Fõ vá ros össze sen 22 636 266 7 451 0 7 451 0 0 22 643 717

1 2 1 0200000 Me gye köz pont 0 2 714 0 2 714 0 0 2 714

2 2 2 0219415 Pécs m.j. 4 567 000 0 0 0 0 0 4 567 000

3 2 5 0219725 Ver send 324 000 0 0 0 0 0 324 000

4 2 5 0205892 Vo kány 324 000 0 0 0 0 0 324 000

Ba ra nya me gye össze sen 5 215 000 2 714 0 2 714 0 0 5 217 714

1 3 1 0300000 Me gye köz pont 16 262 000 –93 0 –93 1 203 790 0 17 465 697

2 3 2 0326684 Kecs ke mét m.j. –563 667 0 0 0 0 0 –563 667

3 3 3 0317677 La jos mi zse 29 500 0 0 0 0 0 29 500

4 3 4 0306202 La ki te lek –10 368 000 0 0 0 0 0 –10 368 000

5 3 5 0305856 Ku na dacs –1 944 000 0 0 0 0 0 –1 944 000

6 3 5 0329027 Kun fe hér tó 492 667 0 0 0 0 0 492 667

Bács-Kis kun me gye össze sen 3 908 500 –93 0 –93 1 203 790 0 5 112 197

1 4 1 0400000 Me gye köz pont –1 620 000 –6 316 0 –6 316 –103 775 0 –1 730 091

2 4 2 0415200 Bé kés csa ba m.j. –239 667 0 0 0 0 0 –239 667

3 4 3 0428565 Sar kad –479 333 0 0 0 0 0 –479 333

Bé kés me gye össze sen –2 339 000 –6 316 0 –6 316 –103 775 0 –2 449 091

1 5 1 0500000 Me gye köz pont 0 –4 841 0 –4 841 0 0 –4 841

2 5 3 0533048 Encs 2 254 667 0 0 0 0 0 2 254 667

3 5 5 0504686 Dé des ta pol csány 6 038 400 0 0 0 0 0 6 038 400

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye össze sen 8 293 067 –4 841 0 –4 841 0 0 8 288 226

1 6 1 0600000 Me gye köz pont 14 673 000 13 194 0 13 194 1 183 035 0 15 869 229

2 6 3 0607357 Makó –2 575 800 0 0 0 0 0 –2 575 800



3 6 3 0604349 Mó ra ha lom 0 0 0 3 091 000 0 0 0 0

4 6 3 0614456 Szen tes 0 0 0 429 300 0 0 0 0

5 6 5 0610339 Ásott ha lom 0 0 0 1 702 400 2 067 000 0 0 0

6 6 5 0633020 For rás kút 0 0 0 171 000 0 0 0 0

7 6 5 0631079 Öt tö mös 0 0 0 332 400 0 0 0 0

8 6 5 0606354 Pusz ta mér ges 0 0 0 648 850 0 0 0 0

Csong rád me gye össze sen 0 0 0 3 799 150 2 067 000 14 673 000 0 0

1 7 1 0700000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 12 329 667 0 0

2 7 3 0710481 Bics ke 0 0 0 29 500 0 0 0 0

3 7 3 0703115 Du na új vá ros m.j. 0 0 0 0 0 –958 667 0 0

4 7 4 0719354 Per ká ta 0 0 0 0 0 4 860 000 0 0

5 7 5 0716346 Bes nyõ 0 0 0 0 0 324 000 0 0

Fej ér me gye össze sen 0 0 0 29 500 0 16 555 000 0 0

1 8 1 0800000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 –239 667 0 0

2 8 2 0825584 Gyõr m.j. 0 0 0 –2 950 000 0 –239 666 0 0

3 8 3 0828334 Ka pu vár 0 0 0 0 0 –324 000 0 0

4 8 3 0804783 Mo son ma gya ró vár 0 0 0 –1 073 250 0 –3 115 667 0 0

5 8 3 0808518 Sop ron m.j. 0 0 0 0 0 –3 129 000 0 0

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze sen 0 0 0 –4 023 250 0 –7 048 000 0 0

1 9 1 0900000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 11 100 333 0 0

2 9 3 0912788 Be rettyó új fa lu 0 0 0 0 0 1 367 000 0 0

3 9 3 0903045 Haj dú bö ször mény 0 0 0 –590 000 0 0 0 0

4 9 3 0923117 Pol gár 0 0 187 812 0 0 0 0 15 925 000

5 9 5 0925894 Mo nos tor pá lyi 0 0 0 –295 000 0 0 0 0

Haj dú-Bi har me gye össze sen 0 0 187 812 –885 000 0 12 467 333 0 15 925 000

1 10 1 1000000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 972 000 0 0

2 10 3 1003276 Fü ze sa bony 0 0 0 –147 500 0 0 0 0

3 10 5 1024022 Bá tor 0 0 0 2 202 300 0 0 0 0

4 10 5 1003452 Bol dog 0 0 0 –29 500 0 0 0 0

5 10 5 1028088 Gyön gyös tar ján 0 0 0 –29 500 0 0 0 0

6 10 5 1034379 Ke rek ha raszt 0 0 0 0 0 –324 000 0 0

7 10 5 1031662 Me zõ tár kány 0 0 0 –531 000 0 0 0 0

8 10 5 1018810 Nosz vaj 0 0 0 0 0 717 000 2 942 000 0

9 10 5 1022196 Po rosz ló 0 0 0 –1 268 500 0 0 0 0

10 10 5 1007083 Ti sza ná na 0 0 0 0 0 0 802 667 0

11 10 5 1014580 Vá mos györk 0 0 0 0 0 0 0 0

He ves me gye össze sen 0 0 0 196 300 0 1 365 000 3 744 667 0
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások
Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

kódja

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

kódja

te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 
és a me gyei ön kor mány za tok

részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15

3 6 3 0604349 Mó ra ha lom 3 091 000 0 0 0 0 0 3 091 000

4 6 3 0614456 Szen tes 429 300 0 0 0 0 0 429 300

5 6 5 0610339 Ásott ha lom 3 769 400 0 0 0 0 124 530 3 893 930

6 6 5 0633020 For rás kút 171 000 0 0 0 0 0 171 000

7 6 5 0631079 Öt tö mös 332 400 0 0 0 0 0 332 400

8 6 5 0606354 Pusz ta mér ges 648 850 0 0 0 0 0 648 850

Csong rád me gye össze sen 20 539 150 13 194 0 13 194 1 183 035 124 530 21 859 909

1 7 1 0700000 Me gye köz pont 12 329 667 16 058 0 16 058 892 465 0 13 238 190

2 7 3 0710481 Bics ke 29 500 0 0 0 0 0 29 500

3 7 3 0703115 Du na új vá ros m.j. –958 667 0 0 0 0 0 –958 667

4 7 4 0719354 Per ká ta 4 860 000 0 0 0 0 0 4 860 000

5 7 5 0716346 Bes nyõ 324 000 0 0 0 0 0 324 000

Fej ér me gye össze sen 16 584 500 16 058 0 16 058 892 465 0 17 493 023

1 8 1 0800000 Me gye köz pont –239 667 –12 807 0 –12 807 –20 755 0 –273 229

2 8 2 0825584 Gyõr m.j. –3 189 666 0 0 0 0 0 –3 189 666

3 8 3 0828334 Ka pu vár –324 000 0 0 0 0 0 –324 000

4 8 3 0804783 Mo son ma gya ró vár –4 188 917 0 0 0 0 0 –4 188 917

5 8 3 0808518 Sop ron m.j. –3 129 000 0 0 0 0 0 –3 129 000

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze sen –11 071 250 –12 807 0 –12 807 –20 755 0 –11 104 812

1 9 1 0900000 Me gye köz pont 11 100 333 28 483 0 28 483 705 670 0 11 834 486

2 9 3 0912788 Be rettyó új fa lu 1 367 000 0 0 0 0 0 1 367 000

3 9 3 0903045 Haj dú bö ször mény –590 000 0 0 0 0 0 –590 000

4 9 3 0923117 Pol gár 16 112 812 0 0 0 0 0 16 112 812

5 9 5 0925894 Mo nos tor pá lyi –295 000 0 0 0 0 0 –295 000

Haj dú-Bi har me gye össze sen 27 695 145 28 483 0 28 483 705 670 0 28 429 298

1 10 1 1000000 Me gye köz pont 972 000 3 341 0 3 341 62 265 0 1 037 606

2 10 3 1003276 Fü ze sa bony –147 500 0 0 0 0 0 –147 500

3 10 5 1024022 Bá tor 2 202 300 0 0 0 0 0 2 202 300

4 10 5 1003452 Bol dog –29 500 0 0 0 0 0 –29 500

5 10 5 1028088 Gyön gyös tar ján –29 500 0 0 0 0 0 –29 500

6 10 5 1034379 Ke rek ha raszt –324 000 0 0 0 0 0 –324 000

7 10 5 1031662 Me zõ tár kány –531 000 0 0 0 0 0 –531 000

8 10 5 1018810 Nosz vaj 3 659 000 0 0 0 0 0 3 659 000

9 10 5 1022196 Po rosz ló –1 268 500 0 0 0 0 0 –1 268 500

10 10 5 1007083 Ti sza ná na 802 667 0 0 0 0 0 802 667

11 10 5 1014580 Vá mos györk 0 0 –129 010 000 –129 010 000 0 0 –129 010 000

He ves me gye össze sen 5 305 967 3 341 –129 010 000 –129 006 659 62 265 0 –123 638 427



1 11 1 1100000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 71 000 0 0

2 11 3 1130766 Orosz lány 0 0 0 0 0 –2 325 667 0 0

3 11 3 1120127 Tata 0 0 0 –383 500 0 –38 556 000 0 0

4 11 5 1124101 Du na szent mik lós 0 0 1 499 000 0 0 0 0 0

5 11 5 1130012 Réde 0 0 473 526 0 0 0 0 0

Ko má rom-Esz ter gom me gye össze sen 0 0 1 972 526 –383 500 0 –40 810 667 0 0

1 12 1 1200000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 2 1225788 Sal gó tar ján m.j. 0 0 0 0 0 239 667 0 0

3 12 5 1228389 Ka zár 0 0 0 0 0 –324 000 0 0

4 12 5 1228884 Ri móc 0 0 0 0 0 –324 000 0 0

Nóg rád me gye össze sen 0 0 0 0 0 –408 333 0 0

1 13 1 1300000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 8 552 667 0 0

2 13 3 1331653 Al ber tir sa 0 0 0 0 0 1 043 000 0 0

3 13 3 1316188 Aszód 0 0 0 8 496 000 0 0 0 0

4 13 3 1323278 Bu da örs 0 0 0 –88 500 0 0 0 0

5 13 3 1309247 Da bas 0 0 0 –590 000 0 0 0 0

6 13 3 1330988 Érd m.j. 0 0 0 0 0 395 000 0 0

7 13 3 1313277 Szi get ha lom 0 0 0 –501 500 0 0 0 0

8 13 3 1328954 Szi get szent mik lós 0 0 0 0 0 –168 667 0 0

9 13 3 1324934 Vác 0 0 0 0 0 1 043 000 0 0

10 13 5 1304978 Ipoly töl gyes 0 –7 740 000 0 0 0 0 0 0

11 13 5 1304181 Pe rõ csény 0 3 600 000 0 0 0 0 0 0

Pest me gye össze sen 0 –4 140 000 0 7 316 000 0 10 865 000 0 0

1 14 1 1400000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 –1 930 666 0 0

2 14 3 1433853 Ba la ton bog lár 0 0 55 944 000 0 0 0 0 0

3 14 3 1433862 Ba la ton lel le 0 0 0 5 310 000 0 0 0 0

4 14 3 1432799 Barcs 0 0 0 0 0 324 000 0 0

5 14 3 1426453 Ka dar kút 0 0 0 0 0 239 667 0 0

6 14 3 1417631 Sió fok 0 0 0 2 094 500 0 –324 000 0 0

7 14 3 1408590 Tab 0 0 0 0 0 –1 367 000 0 0

8 14 4 1411192 Igal 0 0 0 –4 985 500 0 0 0 0

9 14 5 1422822 Ba la ton sze mes 0 0 0 0 0 –6 480 000 0 0

10 14 5 1414599 Gör ge teg 0 0 0 0 0 4 860 000 0 0

11 14 5 1414386 Ker cse li get 0 0 0 5 653 800 0 0 0 0

12 14 5 1428963 So mogy jád 0 0 0 560 500 0 0 0 0

13 14 5 1419442 So mogy vár 0 0 0 0 0 –10 368 000 0 0

14 14 5 1420093 Tö rök kop pány 0 0 0 0 0 –324 000 0 0

So mogy me gye össze sen 0 0 55 944 000 8 633 300 0 –15 369 999 0 0
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások
Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

kódja

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

kódja

te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 
és a me gyei ön kor mány za tok

részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15

1 11 1 1100000 Me gye köz pont 71 000 –51 374 0 –51 374 20 755 0 40 381

2 11 3 1130766 Orosz lány –2 325 667 0 0 0 0 0 –2 325 667

3 11 3 1120127 Tata –38 939 500 0 0 0 0 0 –38 939 500

4 11 5 1124101 Du na szent mik lós 1 499 000 0 0 0 0 0 1 499 000

5 11 5 1130012 Réde 473 526 0 0 0 0 0 473 526

Ko má rom-Esz ter gom me gye össze sen –39 221 641 –51 374 0 –51 374 20 755 0 –39 252 260

1 12 1 1200000 Me gye köz pont 0 –2 484 0 –2 484 0 0 –2 484

2 12 2 1225788 Sal gó tar ján m.j. 239 667 0 0 0 0 0 239 667

3 12 5 1228389 Ka zár –324 000 0 0 0 0 0 –324 000

4 12 5 1228884 Ri móc –324 000 0 0 0 0 0 –324 000

Nóg rád me gye össze sen –408 333 –2 484 0 –2 484 0 0 –410 817

1 13 1 1300000 Me gye köz pont 8 552 667 1 744 0 1 744 601 895 0 9 156 306

2 13 3 1331653 Al ber tir sa 1 043 000 0 0 0 0 0 1 043 000

3 13 3 1316188 Aszód 8 496 000 0 0 0 0 0 8 496 000

4 13 3 1323278 Bu da örs –88 500 0 0 0 0 70 800 –17 700

5 13 3 1309247 Da bas –590 000 0 0 0 0 0 –590 000

6 13 3 1330988 Érd m.j. 395 000 0 0 0 0 0 395 000

7 13 3 1313277 Szi get ha lom –501 500 0 0 0 0 0 –501 500

8 13 3 1328954 Szi get szent mik lós –168 667 0 0 0 0 0 –168 667

9 13 3 1324934 Vác 1 043 000 0 0 0 0 0 1 043 000

10 13 5 1304978 Ipoly töl gyes –7 740 000 0 0 0 0 0 –7 740 000

11 13 5 1304181 Pe rõ csény 3 600 000 0 0 0 0 0 3 600 000

Pest me gye össze sen 14 041 000 1 744 0 1 744 601 895 70 800 14 715 439

1 14 1 1400000 Me gye köz pont –1 930 666 –21 746 0 –21 746 –145 285 0 –2 097 697

2 14 3 1433853 Ba la ton bog lár 55 944 000 0 0 0 0 0 55 944 000

3 14 3 1433862 Ba la ton lel le 5 310 000 0 0 0 0 0 5 310 000

4 14 3 1432799 Barcs 324 000 0 0 0 0 0 324 000

5 14 3 1426453 Ka dar kút 239 667 0 0 0 0 0 239 667

6 14 3 1417631 Sió fok 1 770 500 0 0 0 0 0 1 770 500

7 14 3 1408590 Tab –1 367 000 0 0 0 0 0 –1 367 000

8 14 4 1411192 Igal –4 985 500 0 0 0 0 0 –4 985 500

9 14 5 1422822 Ba la ton sze mes –6 480 000 0 0 0 0 0 –6 480 000

10 14 5 1414599 Gör ge teg 4 860 000 0 0 0 0 0 4 860 000

11 14 5 1414386 Ker cse li get 5 653 800 0 0 0 0 0 5 653 800

12 14 5 1428963 So mogy jád 560 500 0 0 0 0 0 560 500

13 14 5 1419442 So mogy vár –10 368 000 0 0 0 0 0 –10 368 000

14 14 5 1420093 Tö rök kop pány –324 000 0 0 0 0 0 –324 000

So mogy me gye össze sen 49 207 301 –21 746 0 –21 746 –145 285 0 49 040 270



1 15 1 1500000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 14 424 666 0 0

2 15 3 1502325 Bak ta ló ránt há za 0 0 0 265 500 0 0 0 0

3 15 3 1518971 Fe hér gyar mat 0 0 0 1 062 000 0 0 0 0

4 15 3 1509265 Kis vár da 0 0 0 0 0 –239 666 0 0

5 15 3 1506488 Na gye csed 0 0 0 1 298 000 0 0 0 0

6 15 3 1511271 Nyír lu gos 0 0 0 0 0 972 000 0 0

7 15 3 1518324 Vá sá ros na mény 0 0 0 –118 000 0 0 0 0

8 15 4 1517215 Por csal ma 0 0 0 –118 000 0 0 0 0

9 15 4 1518591 Vaja 0 0 0 1 150 500 0 0 0 0

10 15 5 1523269 Nyír meggyes 0 0 0 0 0 324 000 0 0

11 15 5 1527252 Ti sza nagy fa lu 0 0 0 0 0 972 000 0 0

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye össze sen 0 0 0 3 540 000 0 16 453 000 0 0

1 16 1 1600000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 –2 592 000 0 0

2 16 2 1627854 Szol nok m.j. 0 0 0 0 0 1 198 334 0 0

3 16 3 1618209 Jász be rény 0 0 0 0 0 –5 184 000 0 0

4 16 5 1625265 Alattyán 0 0 –4 0 0 0 0 0

5 16 5 1622770 Ti sza bu ra 0 0 0 0 0 3 564 000 0 0

6 16 5 1603373 Ti sza püs pö ki 0 0 –100 0 0 0 0 0

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye össze sen 0 0 –104 0 0 –3 013 666 0 0

1 17 1 1700000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 3 071 334 0 0

2 17 2 1722761 Szek szárd m.j. 0 0 0 0 0 –958 666 0 0

3 17 3 1706497 Bony hád 0 0 0 177 000 0 0 0 0

4 17 3 1707685 Dom bó vár 0 0 0 –531 000 0 0 0 0

5 17 5 1706558 Bölcs ke 0 0 0 –5 044 500 0 0 0 0

Tol na me gye össze sen 0 0 0 –5 398 500 0 2 112 668 0 0

1 18 1 1800000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 648 000 0 0

2 18 2 1803009 Szom bat hely m.j. 0 0 0 118 000 0 –479 333 0 0

3 18 5 1813453 Õri ma gya rósd 0 0 179 820 0 0 0 0 0

Vas me gye össze sen 0 0 179 820 118 000 0 168 667 0 0

1 19 1 1900000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 0 0 0

2 19 2 1911767 Veszp rém m.j. 0 0 0 –147 500 0 2 157 000 0 0

3 19 3 1931945 Pápa 0 0 0 0 0 –719 000 0 0

4 19 3 1925593 Sü meg 0 0 0 –9 823 500 0 0 0 0

5 19 3 1929434 Ta pol ca 0 0 0 1 770 000 0 0 0 0

6 19 3 1911439 Vár pa lo ta 0 0 0 1 652 000 0 239 667 0 0

7 19 5 1923515 Por va 0 0 6 193 800 0 0 0 0 0

Veszp rém me gye össze sen 0 0 6 193 800 –6 549 000 0 1 677 667 0 0
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások
Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

kódja

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

kódja

te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 
és a me gyei ön kor mány za tok

részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15

1 15 1 1500000 Me gye köz pont 14 424 666 13 286 0 13 286 913 220 0 15 351 172

2 15 3 1502325 Bak ta ló ránt há za 265 500 0 0 0 0 0 265 500

3 15 3 1518971 Fe hér gyar mat 1 062 000 0 0 0 0 0 1 062 000

4 15 3 1509265 Kis vár da –239 666 0 0 0 0 0 –239 666

5 15 3 1506488 Na gye csed 1 298 000 0 0 0 0 0 1 298 000

6 15 3 1511271 Nyír lu gos 972 000 0 0 0 0 0 972 000

7 15 3 1518324 Vá sá ros na mény –118 000 0 0 0 0 0 –118 000

8 15 4 1517215 Por csal ma –118 000 0 0 0 0 0 –118 000

9 15 4 1518591 Vaja 1 150 500 0 0 0 0 0 1 150 500

10 15 5 1523269 Nyír meggyes 324 000 0 0 0 0 0 324 000

11 15 5 1527252 Ti sza nagy fa lu 972 000 0 0 0 0 0 972 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye össze sen 19 993 000 13 286 0 13 286 913 220 0 20 919 506

1 16 1 1600000 Me gye köz pont –2 592 000 97 0 97 –166 040 0 –2 757 943

2 16 2 1627854 Szol nok m.j. 1 198 334 0 0 0 0 0 1 198 334

3 16 3 1618209 Jász be rény –5 184 000 0 0 0 0 0 –5 184 000

4 16 5 1625265 Alattyán –4 0 0 0 0 0 –4

5 16 5 1622770 Ti sza bu ra 3 564 000 0 0 0 0 0 3 564 000

6 16 5 1603373 Ti sza püs pö ki –100 0 0 0 0 0 –100

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye össze sen –3 013 770 97 0 97 –166 040 0 –3 179 713

1 17 1 1700000 Me gye köz pont 3 071 334 –23 0 –23 207 550 0 3 278 861

2 17 2 1722761 Szek szárd m.j. –958 666 0 0 0 0 0 –958 666

3 17 3 1706497 Bony hád 177 000 0 0 0 0 0 177 000

4 17 3 1707685 Dom bó vár –531 000 0 0 0 0 0 –531 000

5 17 5 1706558 Bölcs ke –5 044 500 0 0 0 0 0 –5 044 500

Tol na me gye össze sen –3 285 832 –23 0 –23 207 550 0 –3 078 305

1 18 1 1800000 Me gye köz pont 648 000 –2 082 0 –2 082 41 510 0 687 428

2 18 2 1803009 Szom bat hely m.j. –361 333 0 0 0 0 0 –361 333

3 18 5 1813453 Õri ma gya rósd 179 820 0 0 0 0 0 179 820

Vas me gye össze sen 466 487 –2 082 0 –2 082 41 510 0 505 915

1 19 1 1900000 Me gye köz pont 0 –1 148 0 –1 148 0 0 –1 148

2 19 2 1911767 Veszp rém m.j. 2 009 500 0 0 0 0 0 2 009 500

3 19 3 1931945 Pápa –719 000 0 0 0 0 0 –719 000

4 19 3 1925593 Sü meg –9 823 500 0 0 0 0 0 –9 823 500

5 19 3 1929434 Ta pol ca 1 770 000 0 0 0 0 0 1 770 000

6 19 3 1911439 Vár pa lo ta 1 891 667 0 0 0 0 0 1 891 667

7 19 5 1923515 Por va 6 193 800 0 0 0 0 0 6 193 800

Veszp rém me gye össze sen 1 322 467 –1 148 0 –1 148 0 0 1 321 319



1 20 1 2000000 Me gye köz pont 0 0 0 0 0 14 429 000 0 0

2 20 2 2032054 Za la eger szeg m.j. 0 0 0 1 073 250 0 0 0 0

3 20 3 2030933 Nagy ka ni zsa m.j. 0 0 0 0 0 1 606 667 0 0

4 20 4 2031741 Pa csa 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0

Zala me gye össze sen 3 300 000 0 0 1 073 250 0 16 035 667 0 0

Össze sen: 3 300 000 1 898 400 64 477 854 13 133 350 2 067 000 51 730 670 3 744 667 15 925 000
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Kör ze ti 
igaz ga tás

Kör jegy zõ sé gek 
mû kö dé se

Üdü lõ he lyi
feladatok

Szo ci á lis és 
gyer mek jó lé ti 

alap szol gál ta tás 
fel ada tai

Szo ci á lis és 
gyer mek vé del mi 
bent la ká sos és 

át me ne ti elhelyezés

Köz ok ta tá si ki egé szí tõ hozzájárulások
Szo ci á lis jut ta tá sok, 
egyéb szolgáltatások

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

Sa já tos ne ve lé si 
igé nyû gyer me kek, 
ta nu lók ne ve lé se, 

ok ta tá sa

Egyes pe da gó gi ai 
prog ra mok, mód sze rek

támogatása

kódja

Ked vez mé nyes óvo dai, 
is ko lai, kol lé gi u mi

étkeztetés

3/2 3/3 3/8 3/11 3/12 3/16.2 3/16.5 3/17.1

1 2 3 4 5 6 7 8



1 20 1 2000000 Me gye köz pont 14 429 000 16 545 0 16 545 1 037 750 0 15 483 295

2 20 2 2032054 Za la eger szeg m.j. 1 073 250 0 0 0 0 0 1 073 250

3 20 3 2030933 Nagy ka ni zsa m.j. 1 606 667 0 0 0 0 0 1 606 667

4 20 4 2031741 Pa csa 3 300 000 0 0 0 0 0 3 300 000

Zala me gye össze sen 20 408 917 16 545 0 16 545 1 037 750 0 21 463 212

Össze sen: 156 276 941 –1 –129 010 000 –129 010 001 6 434 050 195 330 33 896 320
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2009. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (FT)

No.

A he lyi önkormányzat

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok 
össze sen
(1+...+8)

A fõ vá ro si és me gyei 
köz ala pít vá nyok 

szak mai tevékenysége

Pe da gó gi ai 
szak szol gá lat

Nor ma tív, 
kö tött fel hasz ná lá sú 

tá mo ga tá sok össze sen
(10+...+11)

A 2007. évi sze mé lyi jö ve de lem adó bevételbõl

2009. évi összes for rás
(9+12+13+14)

me gye ÖM
(BM)

KSH

neve

kódja

te le pü lé sen ma ra dó rész (8%) 
és a me gyei ön kor mány za tok

részesedése

a jö ve de lem 
dif fe ren ci á ló dás
 mér sék lé sé re8/I/2 8/I/3

9 10 11 12 13 14 15
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1 Ba ra nya me gye 5 900 000 0 0 5 900 000 0 0 0

2 Bács-Kis kun me gye 0 95 329 500 0 95 329 500 0 0 0

3 Bé kés me gye 6 047 500 0 0 6 047 500 0 0 0

4 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye 26 255 750 0 0 26 255 750 0 0 169 200

5 Csong rád me gye –7 292 025 –2 756 000 –479 334 –10 527 359 0 0 0

6 Fej ér me gye –206 500 0 0 –206 500 0 0 0

7 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye 0 0 –479 334 –479 334 0 0 0

8 Haj dú-Bi har me gye 1 917 500 0 0 1 917 500 0 0 0

9 He ves me gye 1 287 900 0 0 1 287 900 70 200 5 820 000 159 800

10 Ko má rom-Esz ter gom me gye 7 665 300 0 0 7 665 300 0 0 0

11 Nóg rád me gye 39 500 500 0 0 39 500 500 0 0 0

12 Pest me gye 13 983 000 0 –2 268 000 11 715 000 0 0 0

13 So mogy me gye 0 0 0 0 0 0 0

14 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 643 950 0 0 643 950 0 0 0

15 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye 9 707 000 0 6 480 000 16 187 000 0 0 0

16 Tol na me gye –413 000 0 –226 333 –639 333 0 0 0

17 Vas me gye –2 566 500 0 0 –2 566 500 0 0 0

18 Veszp rém me gye 104 800 0 0 104 800 0 0 0

19 Zala me gye 0 0 0 0 0 0 0

Össze sen 102 535 175 92 573 500 3 026 999 198 135 674 70 200 5 820 000 329 000

2. számú mel lék let a 9/2009. (IV. 14.) PM–ÖM együt tes rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együt tes ren de let hez

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No. Megye

Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
alap szol gál ta tás feladatai

Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti

elhelyezés

Sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése,

oktatása
Normatív hozzájárulások

összesen
(1+...+3)

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai

szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása

3/11 3/12 3/16.2 8/I/1 8/I/3 8/II/2

1 2 3 4 5 6 7
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A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No. Me gye

Többcélú kistérségi társulások
Többcélú kistérségi

társulások támogatása
összesen

(8+...+13)

Normatív, kötött
felhasználású

támogatások összesen
(5+6+7+14)

2009. évi 
összes forrás

(4+15)
közoktatási szociális intézményi szociális

alapszolgáltatási
gyermekjóléti

alapellátási
mozgókönyvtári és

egyes közmûvelõdési
belsõ ellenõrzési

8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.6 8/IV/2.7 8/IV/2.8

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ba ra nya me gye –180 200 0 0 0 1 180 000 0 999 800 999 800 6 899 800

2 Bács-Kis kun me gye –10 598 600 14 400 000 2 040 000 0 0 88 300 5 929 700 5 929 700 101 259 200

3 Bé kés me gye –4 106 600 27 900 000 2 704 320 0 0 176 600 26 674 320 26 674 320 32 721 820

4 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye –51 319 600 0 14 802 300 0 –2 360 000 –264 900 –39 142 200 –38 973 000 –12 717 250

5 Csong rád me gye –34 806 900 8 040 000 8 846 800 25 392 000 0 –176 600 7 295 300 7 295 300 –3 232 059

6 Fej ér me gye 4 997 300 0 –1 152 900 0 0 0 3 844 400 3 844 400 3 637 900

7 Gyõr-Mo son-Sop ron me gye 8 513 300 0 0 0 5 546 000 0 14 059 300 14 059 300 13 579 966

8 Haj dú-Bi har me gye 224 000 0 1 743 300 0 0 –88 300 1 879 000 1 879 000 3 796 500

9 He ves me gye 55 724 900 0 1 222 400 0 1 180 000 0 58 127 300 64 177 300 65 465 200

10 Ko má rom-Esz ter gom me gye 42 599 700 0 –472 800 0 944 000 0 43 070 900 43 070 900 50 736 200

11 Nóg rád me gye –32 183 800 200 000 17 798 000 0 15 340 000 0 1 154 200 1 154 200 40 654 700

12 Pest me gye –16 752 900 0 10 950 000 0 1 770 000 0 –4 032 900 –4 032 900 7 682 100

13 So mogy me gye –1 326 900 0 4 325 200 0 3 304 000 0 6 302 300 6 302 300 6 302 300

14 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 1 677 800 –44 200 000 9 564 000 0 0 0 –32 958 200 –32 958 200 –32 314 250

15 Jász-Nagy kun-Szol nok me gye 2 550 200 0 1 140 000 0 0 0 3 690 200 3 690 200 19 877 200

16 Tol na me gye 19 716 600 0 1 600 900 0 0 0 21 317 500 21 317 500 20 678 167

17 Vas me gye 56 693 500 0 –2 210 000 0 0 0 54 483 500 54 483 500 51 917 000

18 Veszp rém me gye 2 720 200 0 –4 624 000 0 3 540 000 0 1 636 200 1 636 200 1 741 000

19 Zala me gye 8 340 500 0 –160 000 0 0 0 8 180 500 8 180 500 8 180 500

Össze sen 52 482 500 6 340 000 68 117 520 25 392 000 30 444 000 –264 900 182 511 120 188 730 320 386 865 994



2
0

0
9

/5
1

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
  K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

1
4

4
4

5

1 2 6 0200028 Mo há csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 2 6 0200037 Pé csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 5 900 000 0 0 5 900 000 0 0 0

3 2 6 0200055 Sás di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 2 6 0200064 Sellyei Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 2 6 0200073 Sik ló si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Ba ra nya me gye össze sen 5 900 000 0 0 5 900 000 0 0 0

1 3 6 0300019 Ba jai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 3 6 0300037 Ka lo csa Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 3 6 0300046 Kecs ke mét és Tér sé ge Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 3 6 0300064 Ha la si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 3 6 0300082 Fel sõ-Kis kun sá gi és Du na mel lé ki 
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 95 329 500 0 95 329 500 0 0 0

Bács-Kis kun me gye össze sen 0 95 329 500 0 95 329 500 0 0 0

1 4 6 0400028 Dél-Bé ké si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 4 6 0400037 Oros há zi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 6 047 500 0 0 6 047 500 0 0 0

3 4 6 0400064 Szeg ha lom Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 4 6 0400073 Bé ké si Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Bé kés me gye össze sen 6 047 500 0 0 6 047 500 0 0 0

1 5 6 0500019 Mis kolc Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 5 6 0500037 En csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 5 6 0500046 Ka zinc bar ci ka és Von zás kör ze te Több cé lú Ön kor mány za ti 
Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 0500055 Me zõ kö ves di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 5 6 0500064 Ózd Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –1 032 500 0 0 –1 032 500 0 0 0

6 5 6 0500073 Sá ros pa ta ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

7 5 6 0500082 Sá to ral ja új hely Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

8 5 6 0500091 Sze ren csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

9 5 6 0500107 Szik szói Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

10 5 6 0500125 Aba új-Hegy kö zi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 27 288 250 0 0 27 288 250 0 0 169 200

11 5 6 0500152 To ka ji Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye össze sen 26 255 750 0 0 26 255 750 0 0 169 200

1 6 6 0600019 Ma kói Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 6 6 0600028 Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

3 6 6 0600037 Ho mok há ti Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –7 292 025 –2 756 000 0 –10 048 025 0 0 0

4 6 6 0600046 Csong rá di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 –479 334 –479 334 0 0 0

5 6 6 0600055 Szen tes Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

6 6 6 0600064 Kis te lek Kör nyé ki Te le pü lé sek Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

7 6 6 0600073 Hód me zõ vá sár he lyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

Csong rád me gye össze sen –7 292 025 –2 756 000 –479 334 –10 527 359 0 0 0

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No.

Többcélú kistérségi társulás Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
alap szol gál ta tás feladatai

Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti

elhelyezés

Sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése,

oktatása Normatív hozzájárulások
összesen
(1+...+3)

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai

szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása

megye ÖM
(BM)

technikai
KSH

neve
3/11 3/12 3/16.2 8/I/1 8/I/3 8/II/2

kódja 1 2 3 4 5 6 7
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A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No.

Többcélú kistérségi társulás Többcélú kistérségi társulások
Többcélú kistérségi

társulások támogatása
összesen

(8+...+13)

Normatív, kötött
felhasználású

támogatások összesen
(5+6+7+14)

2009. évi 
összes forrás

(4+15)
me gye ÖM

(BM)
technikai

KSH

neve

közoktatási szociális intézményi szociális
alapszolgáltatási

gyermekjóléti
alapellátási

mozgókönyvtári és
egyes közmûvelõdési

belsõ ellenõrzési

kódja
8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.6 8/IV/2.7 8/IV/2.8

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 6 0200028 Mo há csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –7 581 200 0 0 0 1 180 000 0 –6 401 200 –6 401 200 –6 401 200

2 2 6 0200037 Pé csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –12 314 500 0 0 0 0 0 –12 314 500 –12 314 500 –6 414 500

3 2 6 0200055 Sás di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 660 000 0 0 0 0 0 660 000 660 000 660 000

4 2 6 0200064 Sellyei Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 –1 180 000 0 –1 180 000 –1 180 000 –1 180 000

5 2 6 0200073 Sik ló si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 19 055 500 0 0 0 1 180 000 0 20 235 500 20 235 500 20 235 500

Ba ra nya me gye össze sen –180 200 0 0 0 1 180 000 0 999 800 999 800 6 899 800

1 3 6 0300019 Ba jai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 4 347 500 0 2 040 000 0 0 0 6 387 500 6 387 500 6 387 500

2 3 6 0300037 Ka lo csa Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –2 554 300 0 0 0 0 0 –2 554 300 –2 554 300 –2 554 300

3 3 6 0300046 Kecs ke mét és Tér sé ge Több cé lú Tár su lás –311 800 0 0 0 0 0 –311 800 –311 800 –311 800

4 3 6 0300064 Ha la si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –1 730 000 0 0 0 0 0 –1 730 000 –1 730 000 –1 730 000

5 3 6 0300082 Fel sõ-Kis kun sá gi és Du na mel lé ki 
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –10 350 000 14 400 000 0 0 0 88 300 4 138 300 4 138 300 99 467 800

Bács-Kis kun me gye össze sen –10 598 600 14 400 000 2 040 000 0 0 88 300 5 929 700 5 929 700 101 259 200

1 4 6 0400028 Dél-Bé ké si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 543 400 0 0 0 0 0 543 400 543 400 543 400

2 4 6 0400037 Oros há zi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 047 500

3 4 6 0400064 Szeg ha lom Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –4 866 000 27 900 000 2 704 320 0 0 176 600 25 914 920 25 914 920 25 914 920

4 4 6 0400073 Bé ké si Kis tér sé gi Tár su lás 216 000 0 0 0 0 0 216 000 216 000 216 000

Bé kés me gye össze sen –4 106 600 27 900 000 2 704 320 0 0 176 600 26 674 320 26 674 320 32 721 820

1 5 6 0500019 Mis kolc Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 15 906 000 0 1 210 800 0 0 0 17 116 800 17 116 800 17 116 800

2 5 6 0500037 En csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –724 000 0 –11 122 600 0 –1 180 000 0 –13 026 600 –13 026 600 –13 026 600

3 5 6 0500046 Ka zinc bar ci ka és Von zás kör ze te Több cé lú 
Ön kor mány za ti Kis tér sé gi Tár su lás 2 200 000 0 0 0 –2 360 000 0 –160 000 –160 000 –160 000

4 5 6 0500055 Me zõ kö ves di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 6 752 000 0 0 0 0 0 6 752 000 6 752 000 6 752 000

5 5 6 0500064 Ózd Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –45 632 800 0 0 0 0 0 –45 632 800 –45 632 800 –46 665 300

6 5 6 0500073 Sá ros pa ta ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –484 000 0 0 0 0 0 –484 000 –484 000 –484 000

7 5 6 0500082 Sá to ral ja új hely Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 2 116 900 0 0 0 2 116 900 2 116 900 2 116 900

8 5 6 0500091 Sze ren csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –24 631 200 0 –1 620 000 0 1 180 000 0 –25 071 200 –25 071 200 –25 071 200

9 5 6 0500107 Szik szói Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –19 130 800 0 –216 160 0 0 0 –19 346 960 –19 346 960 –19 346 960

10 5 6 0500125 Aba új-Hegy kö zi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 10 619 500 0 24 433 360 0 0 –264 900 34 787 960 34 957 160 62 245 410

11 5 6 0500152 To ka ji Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 3 805 700 0 0 0 0 0 3 805 700 3 805 700 3 805 700

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye össze sen –51 319 600 0 14 802 300 0 –2 360 000 –264 900 –39 142 200 –38 973 000 –12 717 250

1 6 6 0600019 Ma kói Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –17 439 500 0 0 0 0 0 –17 439 500 –17 439 500 –17 439 500

2 6 6 0600028 Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –24 761 000 0 0 0 0 0 –24 761 000 –24 761 000 –24 761 000

3 6 6 0600037 Ho mok há ti Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 215 600 0 0 0 0 –176 600 39 000 39 000 –10 009 025

4 6 6 0600046 Csong rá di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 –1 440 000 0 0 0 0 –1 440 000 –1 440 000 –1 919 334

5 6 6 0600055 Szen tes Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 7 178 000 –2 400 000 0 0 0 0 4 778 000 4 778 000 4 778 000

6 6 6 0600064 Kis te lek Kör nyé ki Te le pü lé sek Több cé lú Tár su lá sa 0 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000 3 600 000 3 600 000

7 6 6 0600073 Hód me zõ vá sár he lyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 8 280 000 8 846 800 25 392 000 0 0 42 518 800 42 518 800 42 518 800

Csong rád me gye össze sen –34 806 900 8 040 000 8 846 800 25 392 000 0 –176 600 7 295 300 7 295 300 –3 232 059



1 7 6 0700019 Ado nyi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 7 6 0700028 Vér tes Több cé lú Kis tér sé gi Ön kor mány za ti Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 7 6 0700055 Me zõ föl di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 7 6 0700064 Sár bo gár di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –88 500 0 0 –88 500 0 0 0

5 7 6 0700073 Szé kes fe hér vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –118 000 0 0 –118 000 0 0 0

Fej ér me gye össze sen –206 500 0 0 –206 500 0 0 0

1 8 6 0800019 Ka pu vár és Tér sé ge Kis tér ség Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 8 6 0800046 Sop ron-Fer tõd Kis tér ség Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 8 6 0800073 Téti Kis tér ség So ko ró al jai Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 0 0 –479 334 –479 334 0 0 0

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze sen 0 0 –479 334 –479 334 0 0 0

1 9 6 0900019 Bal ma zúj vá ro si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 9 6 0900046 Pol gá ri Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 917 500 0 0 1 917 500 0 0 0

3 9 6 0900064 De recs ke-Lé ta vér tes Kis tér ség Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

4 9 6 0900073 Haj dú had há zi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Haj dú-Bi har me gye össze sen 1 917 500 0 0 1 917 500 0 0 0

1 10 6 1000019 Egri Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 10 6 1000028 Bé la pát fal vai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

3 10 6 1000037 He ve si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 70 200 5 820 000 159 800

4 10 6 1000046 Pé ter vá sá rai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

5 10 6 1000055 Gyön gyös Kör ze te Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 287 900 0 0 1 287 900 0 0 0

6 10 6 1000064 Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

7 10 6 1000073 Hat van Kör ze te Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

He ves me gye össze sen 1 287 900 0 0 1 287 900 70 200 5 820 000 159 800

1 11 6 1100019 Ta tai Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 7 665 300 0 0 7 665 300 0 0 0

2 11 6 1100046 Do ro gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 11 6 1100055 Esz ter gom és Nyer ges új fa lu Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 11 6 1100064 Kis bé ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Ko má rom-Esz ter gom me gye össze sen 7 665 300 0 0 7 665 300 0 0 0

1 12 6 1200019 Ba las sa gyar mat Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 12 6 1200028 Pász tó Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

3 12 6 1200037 Sal gó tar ján Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

4 12 6 1200046 Bá tony te re nye Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 23 865 500 0 0 23 865 500 0 0 0

5 12 6 1200055 Rét ság Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 15 635 000 0 0 15 635 000 0 0 0

Nóg rád me gye össze sen 39 500 500 0 0 39 500 500 0 0 0

1 13 6 1300019 Bu da örs Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 29 500 0 0 29 500 0 0 0

2 13 6 1300037 Or szág Kö ze pe Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 –2 268 000 –2 268 000 0 0 0

3 13 6 1300046 Kert vá ros Gyá li Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti 
Tár su lá sa 295 000 0 0 295 000 0 0 0

4 13 6 1300073 Tá pió-Vi dé ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 13 658 500 0 0 13 658 500 0 0 0

5 13 6 1300091 Du na ka nya ri és Pi li si Ön kor mány za tok Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0
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No.

Többcélú kistérségi társulás Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
alap szol gál ta tás feladatai

Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti

elhelyezés

Sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése,

oktatása Normatív hozzájárulások
összesen
(1+...+3)

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai

szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása

megye ÖM
(BM)

technikai
KSH

neve
3/11 3/12 3/16.2 8/I/1 8/I/3 8/II/2
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No.

Többcélú kistérségi társulás Többcélú kistérségi társulások
Többcélú kistérségi

társulások támogatása
összesen

(8+...+13)

Normatív, kötött
felhasználású

támogatások összesen
(5+6+7+14)

2009. évi 
összes forrás

(4+15)
me gye ÖM

(BM)
technikai

KSH

neve

közoktatási szociális intézményi szociális
alapszolgáltatási

gyermekjóléti
alapellátási

mozgókönyvtári és
egyes közmûvelõdési

belsõ ellenõrzési

kódja
8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.6 8/IV/2.7 8/IV/2.8

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 7 6 0700019 Ado nyi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 1 261 700 0 0 0 0 0 1 261 700 1 261 700 1 261 700

2 7 6 0700028 Vér tes Több cé lú Kis tér sé gi 
Ön kor mány za ti Tár su lás 246 000 0 0 0 0 0 246 000 246 000 246 000

3 7 6 0700055 Me zõ föl di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –1 525 000 0 0 0 0 0 –1 525 000 –1 525 000 –1 525 000

4 7 6 0700064 Sár bo gár di Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 199 000 0 0 0 0 0 199 000 199 000 110 500

5 7 6 0700073 Szé kes fe hér vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 4 815 600 0 –1 152 900 0 0 0 3 662 700 3 662 700 3 544 700

Fej ér me gye össze sen 4 997 300 0 –1 152 900 0 0 0 3 844 400 3 844 400 3 637 900

1 8 6 0800019 Ka pu vár és Tér sé ge Kis tér ség Több cé lú 
Tár su lás –2 179 600 0 0 0 5 546 000 0 3 366 400 3 366 400 3 366 400

2 8 6 0800046 Sop ron-Fer tõd Kis tér ség Több cé lú 
Tár su lás 10 692 900 0 0 0 0 0 10 692 900 10 692 900 10 692 900

3 8 6 0800073 Téti Kis tér ség So ko ró al jai 
Ön kor mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0 0 –479 334

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye össze sen 8 513 300 0 0 0 5 546 000 0 14 059 300 14 059 300 13 579 966

1 9 6 0900019 Bal ma zúj vá ro si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 224 000 0 0 0 0 0 224 000 224 000 224 000

2 9 6 0900046 Pol gá ri Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 600 000 0 0 –88 300 511 700 511 700 2 429 200

3 9 6 0900064 De recs ke-Lé ta vér tes Kis tér ség Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lá sa 0 0 1 167 300 0 0 0 1 167 300 1 167 300 1 167 300

4 9 6 0900073 Haj dú had há zi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 –24 000 0 0 0 –24 000 –24 000 –24 000

Haj dú-Bi har me gye össze sen 224 000 0 1 743 300 0 0 –88 300 1 879 000 1 879 000 3 796 500

1 10 6 1000019 Egri Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 5 554 500 0 0 0 0 0 5 554 500 5 554 500 5 554 500

2 10 6 1000028 Bé la pát fal vai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 896 200 0 3 250 400 0 0 0 4 146 600 4 146 600 4 146 600

3 10 6 1000037 He ve si Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0 6 050 000 6 050 000

4 10 6 1000046 Pé ter vá sá rai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 024 900 0 0 0 1 180 000 0 2 204 900 2 204 900 2 204 900

5 10 6 1000055 Gyön gyös Kör ze te Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 268 000 0 540 000 0 0 0 808 000 808 000 2 095 900

6 10 6 1000064 Fü ze sa bo nyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 46 398 000 0 –2 568 000 0 0 0 43 830 000 43 830 000 43 830 000

7 10 6 1000073 Hat van Kör ze te Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 1 583 300 0 0 0 0 0 1 583 300 1 583 300 1 583 300

He ves me gye össze sen 55 724 900 0 1 222 400 0 1 180 000 0 58 127 300 64 177 300 65 465 200

1 11 6 1100019 Ta tai Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –925 000 0 –472 800 0 944 000 0 –453 800 –453 800 7 211 500

2 11 6 1100046 Do ro gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –982 300 0 0 0 0 0 –982 300 –982 300 –982 300

3 11 6 1100055 Esz ter gom és Nyer ges új fa lu Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 1 463 000 0 0 0 0 0 1 463 000 1 463 000 1 463 000

4 11 6 1100064 Kis bé ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 43 044 000 0 0 0 0 0 43 044 000 43 044 000 43 044 000

Ko má rom-Esz ter gom me gye össze sen 42 599 700 0 –472 800 0 944 000 0 43 070 900 43 070 900 50 736 200

1 12 6 1200019 Ba las sa gyar mat Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 420 000 0 0 0 3 540 000 0 3 960 000 3 960 000 3 960 000

2 12 6 1200028 Pász tó Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –3 367 200 200 000 0 0 0 0 –3 167 200 –3 167 200 –3 167 200

3 12 6 1200037 Sal gó tar ján Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –35 294 100 0 0 0 0 0 –35 294 100 –35 294 100 –35 294 100

4 12 6 1200046 Bá tony te re nye Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 0 0 17 798 000 0 0 0 17 798 000 17 798 000 41 663 500

5 12 6 1200055 Rét ság Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 6 057 500 0 0 0 11 800 000 0 17 857 500 17 857 500 33 492 500

Nóg rád me gye össze sen –32 183 800 200 000 17 798 000 0 15 340 000 0 1 154 200 1 154 200 40 654 700

1 13 6 1300019 Bu da örs Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 176 000 0 0 0 176 000 176 000 205 500

2 13 6 1300037 Or szág Kö ze pe Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 480 000 0 0 0 480 000 480 000 –1 788 000

3 13 6 1300046 Kert vá ros Gyá li Kis tér ség Több cé lú 
Ön kor mány za ti Tár su lá sa 0 0 300 000 0 0 0 300 000 300 000 595 000

4 13 6 1300073 Tá pió-Vi dé ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –1 684 000 0 10 186 000 0 0 0 8 502 000 8 502 000 22 160 500

5 13 6 1300091 Du na ka nya ri és Pi li si Ön kor mány za tok 
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lá sa –902 000 0 0 0 0 0 –902 000 –902 000 –902 000



6 13 6 1300107 Mo nor és Tér sé ge Több cé lú Ön kor mány za ti 
Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

7 13 6 1300116 Pi lis-Bu da-Zsám bék Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

8 13 6 1300125 Du na ka nyar Több cé lú Ön kor mány za ti 
Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

9 13 6 1300134 Aszó di Több cé lú Kis tér ség 
Ön kor mány za ta i nak Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

Pest me gye össze sen 13 983 000 0 –2 268 000 11 715 000 0 0 0

1 14 6 1400019 Mar ca li Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 14 6 1400028 Csur gó Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 14 6 1400037 Ri nya men ti Kis tér ség Több cé lú 
Ön kor mány za ti Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

4 14 6 1400046 Sió fok és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 14 6 1400064 Bar csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

6 14 6 1400073 Ka pos vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

7 14 6 1400082 Kop pány-Völ gye Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

8 14 6 1400091 Fo nyód Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

9 14 6 1400107 Ba la ton föld vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

So mogy me gye össze sen 0 0 0 0 0 0 0

1 15 6 1500019 Nyír sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 15 6 1500028 Kö zép-Nyír sé gi Ön kor mány za ti Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 15 6 1500037 Ti sza vas vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 15 6 1500046 Dél-Nyír sé gi Több cé lú Ön kor mány zat 
Kis tér sé gi Tár su lá sa 643 950 0 0 643 950 0 0 0

5 15 6 1500055 Nyír bá tor és von zás kör ze te Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

6 15 6 1500073 Kö zép-Sza bol csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

7 15 6 1500082 Szat má ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

8 15 6 1500107 Fel sõ-Ti sza Vi dé ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

9 15 6 1500116 Kis vár da és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

10 15 6 1500125 Zá ho nyi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye össze sen 643 950 0 0 643 950 0 0 0

1 16 6 1600019 Be rettyó-Kö rös Több cé lú Tár su lás 8 586 000 0 6 480 000 15 066 000 0 0 0

2 16 6 1600055 Szol no ki Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 121 000 0 0 1 121 000 0 0 0

3 16 6 1600064 Kun szent már to ni Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye össze sen 9 707 000 0 6 480 000 16 187 000 0 0 0

1 17 6 1700019 Völgy sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

2 17 6 1700028 Dom bó vár és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 –226 333 –226 333 0 0 0

3 17 6 1700037 Pak si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 17 6 1700046 Szek szárd és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 17 6 1700055 Ta má si és Si mon tor nya Vá ros kör nyé ki Ön kor mány za tok 
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lá sa –413 000 0 0 –413 000 0 0 0

Tol na me gye össze sen –413 000 0 –226 333 –639 333 0 0 0
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No.

Többcélú kistérségi társulás Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
alap szol gál ta tás feladatai

Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti

elhelyezés

Sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése,

oktatása Normatív hozzájárulások
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(1+...+3)

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai

szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és
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megye ÖM
(BM)

technikai
KSH

neve
3/11 3/12 3/16.2 8/I/1 8/I/3 8/II/2

kódja 1 2 3 4 5 6 7
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A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No.

Többcélú kistérségi társulás Többcélú kistérségi társulások
Többcélú kistérségi

társulások támogatása
összesen

(8+...+13)

Normatív, kötött
felhasználású

támogatások összesen
(5+6+7+14)

2009. évi 
összes forrás

(4+15)
me gye ÖM

(BM)
technikai

KSH

neve

közoktatási szociális intézményi szociális
alapszolgáltatási

gyermekjóléti
alapellátási

mozgókönyvtári és
egyes közmûvelõdési

belsõ ellenõrzési

kódja
8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.6 8/IV/2.7 8/IV/2.8

8 9 10 11 12 13 14 15 16

6 13 6 1300107 Mo nor és Tér sé ge Több cé lú Ön kor mány za ti 
Kis tér sé gi Tár su lás 2 752 200 0 –192 000 0 0 0 2 560 200 2 560 200 2 560 200

7 13 6 1300116 Pi lis-Bu da-Zsám bék Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás –15 560 600 0 0 0 0 0 –15 560 600 –15 560 600 –15 560 600

8 13 6 1300125 Du na ka nyar Több cé lú Ön kor mány za ti 
Kis tér sé gi Tár su lás 82 500 0 0 0 1 770 000 0 1 852 500 1 852 500 1 852 500

9 13 6 1300134 Aszó di Több cé lú Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak 
Tár su lá sa –1 441 000 0 0 0 0 0 –1 441 000 –1 441 000 –1 441 000

Pest me gye össze sen –16 752 900 0 10 950 000 0 1 770 000 0 –4 032 900 –4 032 900 7 682 100

1 14 6 1400019 Mar ca li Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 204 000 0 0 0 204 000 204 000 204 000

2 14 6 1400028 Csur gó Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 1 925 200 0 4 717 200 0 0 0 6 642 400 6 642 400 6 642 400

3 14 6 1400037 Ri nya men ti Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti 
Tár su lá sa 2 371 600 0 0 0 0 0 2 371 600 2 371 600 2 371 600

4 14 6 1400046 Sió fok és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –21 541 300 0 851 200 0 0 0 –20 690 100 –20 690 100 –20 690 100

5 14 6 1400064 Bar csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –261 800 0 0 0 944 000 0 682 200 682 200 682 200

6 14 6 1400073 Ka pos vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –512 000 0 904 800 0 2 360 000 0 2 752 800 2 752 800 2 752 800

7 14 6 1400082 Kop pány-Völ gye Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 16 654 000 0 0 0 0 0 16 654 000 16 654 000 16 654 000

8 14 6 1400091 Fo nyód Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 –2 352 000 0 0 0 –2 352 000 –2 352 000 –2 352 000

9 14 6 1400107 Ba la ton föld vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 37 400 0 0 0 0 0 37 400 37 400 37 400

So mogy me gye össze sen –1 326 900 0 4 325 200 0 3 304 000 0 6 302 300 6 302 300 6 302 300

1 15 6 1500019 Nyír sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –11 125 500 –44 200 000 0 0 0 0 –55 325 500 –55 325 500 –55 325 500

2 15 6 1500028 Kö zép-Nyír sé gi Ön kor mány za ti Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás –440 400 0 0 0 0 0 –440 400 –440 400 –440 400

3 15 6 1500037 Ti sza vas vá ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 836 000 0 0 0 0 0 836 000 836 000 836 000

4 15 6 1500046 Dél-Nyír sé gi Több cé lú Ön kor mány zat Kis tér sé gi 
Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0 0 643 950

5 15 6 1500055 Nyír bá tor és von zás kör ze te Több cé lú Kis tér sé gi 
Tár su lás 2 456 000 0 300 000 0 0 0 2 756 000 2 756 000 2 756 000

6 15 6 1500073 Kö zép-Sza bol csi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 2 352 000 0 0 0 0 0 2 352 000 2 352 000 2 352 000

7 15 6 1500082 Szat má ri Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 3 072 000 0 0 0 3 072 000 3 072 000 3 072 000

8 15 6 1500107 Fel sõ-Ti sza Vi dé ki Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –4 165 300 0 888 000 0 0 0 –3 277 300 –3 277 300 –3 277 300

9 15 6 1500116 Kis vár da és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 11 637 000 0 5 304 000 0 0 0 16 941 000 16 941 000 16 941 000

10 15 6 1500125 Zá ho nyi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 128 000 0 0 0 0 0 128 000 128 000 128 000

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye össze sen 1 677 800 –44 200 000 9 564 000 0 0 0 –32 958 200 –32 958 200 –32 314 250

1 16 6 1600019 Be rettyó-Kö rös Több cé lú Tár su lás –836 000 0 0 0 0 0 –836 000 –836 000 14 230 000

2 16 6 1600055 Szol no ki Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 238 000 0 1 140 000 0 0 0 2 378 000 2 378 000 3 499 000

3 16 6 1600064 Kun szent már to ni Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 2 148 200 0 0 0 0 0 2 148 200 2 148 200 2 148 200

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye össze sen 2 550 200 0 1 140 000 0 0 0 3 690 200 3 690 200 19 877 200

1 17 6 1700019 Völgy sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 455 000 0 954 900 0 0 0 1 409 900 1 409 900 1 409 900

2 17 6 1700028 Dom bó vár és Kör nyé ke Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 1 241 400 0 0 0 0 0 1 241 400 1 241 400 1 015 067

3 17 6 1700037 Pak si Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 390 900 0 1 096 000 0 0 0 1 486 900 1 486 900 1 486 900

4 17 6 1700046 Szek szárd és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 17 629 300 0 0 0 0 0 17 629 300 17 629 300 17 629 300

5 17 6 1700055 Ta má si és Si mon tor nya Vá ros kör nyé ki Ön kor mány za tok 
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lá sa 0 0 –450 000 0 0 0 –450 000 –450 000 –863 000

Tol na me gye össze sen 19 716 600 0 1 600 900 0 0 0 21 317 500 21 317 500 20 678 167



1 18 6 1800019 Kõ szeg Vá ros és Von zás kör ze te Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lá sa –3 982 500 0 0 –3 982 500 0 0 0

2 18 6 1800028 Vasi Hegy hát Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 1 416 000 0 0 1 416 000 0 0 0

3 18 6 1800037 Cell dö möl ki Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

4 18 6 1800046 Szent gott hárd Vá ros és Tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 18 6 1800073 Sár vár és Kis tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

6 18 6 1800082 Szom bat he lyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

7 18 6 1800091 Õr sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Vas me gye –2 566 500 0 0 –2 566 500 0 0 0

1 19 6 1900019 Vár pa lo ta Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 19 6 1900028 Ba la ton fü re di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 19 6 1900037 Sü me gi Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 19 6 1900046 Ta pol ca és Kör nyé ke Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

5 19 6 1900055 Új At lan tisz Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

6 19 6 1900064 Veszp ré mi Kis tér ség Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

7 19 6 1900073 Zirc Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 104 800 0 0 104 800 0 0 0

8 19 6 1900082 Ke let-Ba la to ni Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

9 19 6 1900091 Pá pai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

Veszp rém me gye 104 800 0 0 104 800 0 0 0

1 20 6 2000028 Nagy ka ni zsai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

2 20 6 2000037 Keszt hely és Kör nyé ke Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

3 20 6 2000046 Za la-KAR Tér sé gi In no vá ci ós Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

4 20 6 2000064 Za la eger szeg és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 0 0 0 0 0

5 20 6 2000091 Za la ka ros Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 0 0 0

Zala me gye össze sen 0 0 0 0 0 0 0

Össze sen 102 535 175 92 573 500 3 026 999 198 135 674 70 200 5 820 000 329 000
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A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No.

Többcélú kistérségi társulás Szo ci á lis és gyer mek jó lé ti
alap szol gál ta tás feladatai

Szociális és gyermekvédelmi
bentlakásos és átmeneti

elhelyezés

Sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók nevelése,

oktatása Normatív hozzájárulások
összesen
(1+...+3)

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés, szakmai

szolgáltatások igénybevételének 
támogatása

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és
szakvizsga támogatása

megye ÖM
(BM)

technikai
KSH

neve
3/11 3/12 3/16.2 8/I/1 8/I/3 8/II/2

kódja 1 2 3 4 5 6 7
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A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 2009. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSA ÉS NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSA (FT)

No.

Többcélú kistérségi társulás Többcélú kistérségi társulások
Többcélú kistérségi

társulások támogatása
összesen

(8+...+13)

Normatív, kötött
felhasználású

támogatások összesen
(5+6+7+14)

2009. évi 
összes forrás

(4+15)
me gye ÖM

(BM)
technikai

KSH

neve

közoktatási szociális intézményi szociális
alapszolgáltatási

gyermekjóléti
alapellátási

mozgókönyvtári és
egyes közmûvelõdési

belsõ ellenõrzési

kódja
8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.6 8/IV/2.7 8/IV/2.8

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 18 6 1800019 Kõ szeg Vá ros és Von zás kör ze te Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lá sa 0 0 –4 050 000 0 0 0 –4 050 000 –4 050 000 –8 032 500

2 18 6 1800028 Vasi Hegy hát Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 1 440 000 0 0 0 1 440 000 1 440 000 2 856 000

3 18 6 1800037 Cell dö möl ki Kis tér ség Ön kor mány za ta i nak 
Több cé lú Tár su lá sa 4 108 000 0 0 0 0 0 4 108 000 4 108 000 4 108 000

4 18 6 1800046 Szent gott hárd Vá ros és Tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás –798 500 0 0 0 0 0 –798 500 –798 500 –798 500

5 18 6 1800073 Sár vár és Kis tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 56 858 000 0 0 0 0 0 56 858 000 56 858 000 56 858 000

6 18 6 1800082 Szom bat he lyi Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –3 476 000 0 400 000 0 0 0 –3 076 000 –3 076 000 –3 076 000

7 18 6 1800091 Õr sé gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 2 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000

Vas me gye 56 693 500 0 –2 210 000 0 0 0 54 483 500 54 483 500 51 917 000

1 19 6 1900019 Vár pa lo ta Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 3 711 500 0 0 0 0 0 3 711 500 3 711 500 3 711 500

2 19 6 1900028 Ba la ton fü re di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –2 155 900 0 0 0 0 0 –2 155 900 –2 155 900 –2 155 900

3 19 6 1900037 Sü me gi Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás –176 000 0 –8 984 000 0 0 0 –9 160 000 –9 160 000 –9 160 000

4 19 6 1900046 Ta pol ca és Kör nyé ke Kis tér ség 
Több cé lú Tár su lá sa 5 717 600 0 0 0 0 0 5 717 600 5 717 600 5 717 600

5 19 6 1900055 Új At lan tisz Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás –234 000 0 0 0 0 0 –234 000 –234 000 –234 000

6 19 6 1900064 Veszp ré mi Kis tér ség Több cé lú Tár su lás 0 0 0 0 2 360 000 0 2 360 000 2 360 000 2 360 000

7 19 6 1900073 Zirc Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –4 143 000 0 360 000 0 0 0 –3 783 000 –3 783 000 –3 678 200

8 19 6 1900082 Ke let-Ba la to ni Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 0 0 0 0 1 180 000 0 1 180 000 1 180 000 1 180 000

9 19 6 1900091 Pá pai Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás 0 0 4 000 000 0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Veszp rém me gye 2 720 200 0 –4 624 000 0 3 540 000 0 1 636 200 1 636 200 1 741 000

1 20 6 2000028 Nagy ka ni zsai Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa –658 000 0 0 0 0 0 –658 000 –658 000 –658 000

2 20 6 2000037 Keszt hely és Kör nyé ke Kis tér sé gi 
Több cé lú Tár su lás 310 500 0 0 0 0 0 310 500 310 500 310 500

3 20 6 2000046 Za la-KAR Tér sé gi In no vá ci ós Tár su lás –2 134 000 0 0 0 0 0 –2 134 000 –2 134 000 –2 134 000

4 20 6 2000064 Za la eger szeg és Tér sé ge Több cé lú 
Kis tér sé gi Tár su lás 8 910 000 0 –160 000 0 0 0 8 750 000 8 750 000 8 750 000

5 20 6 2000091 Za la ka ros Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa 1 912 000 0 0 0 0 0 1 912 000 1 912 000 1 912 000

Zala me gye össze sen 8 340 500 0 –160 000 0 0 0 8 180 500 8 180 500 8 180 500

Össze sen 52 482 500 6 340 000 68 117 520 25 392 000 30 444 000 –264 900 182 511 120 188 730 320 386 865 994

”



A pénzügyminiszter
10/2009. (IV. 14.) PM

rendelete

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló

36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (4) be kez dés 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.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

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 sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  § (8) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A szám la meg nyi tá sá ról, meg szün te té sé rõl, a szám -
la törzs ada tok ban be kö vet ke zõ vál to zá sok ról a Kincs tár
írás ban tá jé koz tat ni kö te les a szám la meg nyi tá sá ra, meg -
szün te té sé re kü lön jog sza bály ban fel ha tal ma zott szer vet,
a szám la tu laj do nost, a Ma gyar Nem ze ti Ban kot (a továb -
biakban: MNB), va la mint a pénz for gal mi szám la tu laj do -
no sok ese tén a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás -
ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 24.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a cég bí ró sá got.”

2.  §

Az R. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(3) Azon köz hasz nú tár sa sá gok, non pro fit gaz da sá gi
tár sa sá gok, ame lyek ben a köz pon ti költ ség ve té si szer vek
több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del kez nek, ké -
rel mü ket a szám la ve ze tõ Igaz ga tó ság hoz nyújt hat ják be.”

3.  §

Az R. 6.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„A Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, jutalékok,

valamint a rendelkezésre állási díj elszámolása

6.  § (1) A dí jak, ju ta lé kok – me lyek rõl a Kincs tár szám -
lát bo csát ki –, to váb bá a Korm. ren de let sze rin ti ren del ke -
zés re ál lá si díj el szá mo lá sá ra ha von ta ke rül sor a kincs tá ri
ügy fél szám lá ján, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap elsõ mun -
ka nap ján tör té nõ ter he lés sel.

(2) Költ ség ve té si szerv jog utód nél kü li meg szû né se ese -
tén – amennyi ben a szük sé ges fe de zet nem áll ren del ke -
zés re – a Kincs tá rat meg il le tõ dí jak és ju ta lé kok, va la mint
a ren del ke zés re ál lá si díj el szá mo lá sá ra  a költ ség ve té si
szer vek jog ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról szó ló 2008. évi
CV. tör vény 13. § (1) (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 vagyoni jo gok és kö te le zett sé gek te kin te té ben jog utód
szer ve zet szám lá já nak ter hé re ke rül sor.”

4.  §

Az R. 9.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) A cso por tos át uta lá si meg bí zá so kat a kincs tá ri ügy -
fe lek nek a fi ze té si mód ra kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett 
mó don és for má ban kell be nyúj ta ni.”

5.  §

Az R. 12.  § (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, il let ve a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont
elõ irány za tok ese tén a Kincs tár hoz kell be nyúj ta ni. A de -
vi za át uta lá si meg bí zá sok elekt ro ni kus úton  való benyúj -
tása 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. A ren de zés nél fi gye lem mel kell
len ni a be nyúj tott kö te le zett ség vál la lás ban fel tün te tett ha -
tár idõ re a ren del ke zés re ál lá si díj fel szá mí tá sá nak el ke rü -
lé se ér de ké ben.”

6.  §

(1) Az R. 15.  § (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(12) Hi tel in té zet nél ve ze tett de vi za szám lá ról, va la mint 
a Kincs tár ban ve ze tett de vi za szám lá ról fel adat fi nan szí -
roz ás kö ré be nem tar to zó elõ irány zat ter hé re tör tént ki fi ze -
tés rõl a tranz ak ci ót kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül, ter he lés -
ként és jó vá írás ként azo nos összeg gel a meg fe le lõ ki emelt
elõ irány za tot meg je löl ve a ki egé szí tõ szel vé nyen kell tá jé -
koz tat ni az Igaz ga tó sá got. A szel vé nyen a (4) be kez dés ben 
fog lal ta kon túl fel kell tün tet ni a meg fe le lõ ki adá si és be -
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vé te li KTK-t a hoz zá kap cso ló dó össze gek kel együtt.
A ren de zés nél fi gye lem mel kell len ni a be nyúj tott kö te le -
zett ség vál la lás ban fel tün te tett ha tár idõ re a ren del ke zés re
ál lá si díj fel szá mí tá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben.”

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

„(16) 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

a) min den idõ szak ban a meg szûnt szám lák hoz kap cso -
ló dó, a sa ját szám lák kö zöt ti át ve ze té sek hez hasz nált
005/006, va la mint a tá mo ga tá si ke ret át adás-át vé tel hez
 alkalmazott 003/004 KTK-kat tar tal ma zó pénz for ga lom
nél kü li he lyes bí té se ket,

b) 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, 421/428, 422/429, 521/526, 522/527
és 523/528, va la mint a to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú
 kiadásokhoz 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, az ér ték pa pír vá sár lás hoz kap cso ló dó 440/441,
445/446, to váb bá a de vi za szám lá ra tör té nõ át ve ze tés hez
kap cso ló dó 480/485 KTK pá ro kat érin tõ pénz for ga lom
nél kü li he lyes bí té se ket.”

(3) Az R. 15.  § (18) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(18) Az Egész ség biz to sí tá si Alap el lá tá si elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la ter hé re hó köz ben gyógy -
szer tá mo ga tás jog cím cso por ton jog cí men ként a jog cím re
meg ha tá ro zott kincs tá ri tranz ak ci ós kó don kell a ki adást
tel je sí te ni.”

7.  §

Az R. 17.  § (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(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 – tá mo ga tá si ke ret meg -
nyi tá sa, il let ve vissza uta lá sa te kin te té ben – a fe je zet ad
 tájékoztatást az EG05 bi zony la ton.”

8.  §

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

„(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap ál tal fo lyó sí tott, de nem
az Ala pot ter he lõ el lá tá sok meg té rí té sé re vo nat ko zó, az
 ellátások tény le ges fel hasz ná lás sze rin ti igény be vé te le
üte me zé sét tar tal ma zó éves fi nan szí ro zá si ter vet a 7/d. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban – elekt ro ni kus

mó don, va la mint két ki nyom ta tott pél dány ban – tá jé koz ta -
tó in for má ci ó ként a Kincs tár hoz kell be nyúj ta ni a meg elõ -
zõ év de cem ber 25. nap já ig. A Kincs tár az el lá tá sok össze -
gét az Alap ál tal meg kül dött szám lát he lyet te sí tõ ok má -
nyok alap ján a hó nap utol só elõt ti bank i nap ján utal ja
a  jogosult ré szé re.”

(2) Az R. 17/A.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nak
és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak

a) a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott hi tel
igény be vé te lé re vo nat ko zó, va la mint a Korm. ren de let
115.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott havi rész le te zett -
sé gû fi nan szí ro zá si ter vet a 7/c. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal jó vá ha gyás ra,

b) a be vé te lek és ki adá sok tárgy hó na pon be lü li üte me -
zé sé re, az elõ irány za tok ki emelt elõ i rány za ton kén ti bon tá -
sá ra, va la mint az egyéb for rás ból fi nan szí ro zott el lá tá sok
éves üte me zé sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tót, hát tér adat szol -
gál ta tást a 7/d. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má -
ban és tar ta lom mal
a Kincs tár ré szé re, elekt ro ni kus for má ban, va la mint két
 kinyomtatott pél dány ban, a tárgy idõ sza kot meg elõ zõ hó -
nap 25. nap já ig kell meg kül de nie.”

(3) Az R. 17/A.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) 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 sai jog cím cso port nál 
a túl lé pés mér té ké nek ki szá mí tá sá nál az elõ le get, a gyógy -
szer tá mo ga tás jog cím cso port nál a gyógy szer tá mo ga tás
cél tar ta lék elõ irány za tot nem kell figye lembe ven ni.”

9.  §

Az R. 17/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok a pénz for gal -

muk ban ter vez he tõ be vé te lek rõl, ki adá sok ról és vár ha tó
egyen le gük ala ku lá sá ról elekt ro ni kus úton ada tot szol gál -
tat nak a Kincs tár nak a tárgy hót kö ve tõ hó nap 5. nap já ig
a 7/k. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban és tar -
ta lom mal.”

10.  §

(1) Az R. 18.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott,
a köz pon ti költ ség ve tés nél és a tár sa da lom biz to sí tá si költ -
ség ve té si szer vek nél 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 ton min den egyes túl lé -
pé se kor – a köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki vé te lé vel –
a fe je ze tet irá nyí tó szerv nek a fo lyó sí tást meg elõ zõ en be
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kell nyúj ta nia a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz a 10. szá mú
mel lék let sze rin ti adat la pot, to váb bá az ere de ti elõ irány za -
tot meg ha la dó tá mo ga tá si igényt meg ala po zó in do ko kat és 
szá mí tá so kat. A továb biak ban ak kor kell is mé tel ten ada tot 
szol gál tat ni, ha a túl lé pés ko ráb ban kö zölt ada ta i ban vál to -
zás kö vet ke zik be.”

(2) Az R. 18.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A Pénz ügy mi nisz té ri um a be nyúj tott szá mí tá sok,
in do ko lá sok jog- és tény sze rû sé gét meg vizs gál ja. Meg fe -
le lõ en iga zolt igény ese tén 5 mun ka na pon be lül az adat lap
meg kül dé sé vel jel zi a Kincs tár ré szé re a tá mo ga tás fo lyó -
sí tás tu do má sul vé te lét vagy en ge dé lye zé sét. A jóvá -
hagyott terv alap ján a Kincs tár ren del ke zik a tá mo ga tás
 folyósításáról. Hi á nyos vagy nem tárgy sze rû adat köz lés
ese tén fel hív ja az érin tett fe je ze tet irá nyí tó szer vet, il let ve
a fi nan szí ro zá si terv be nyúj tó ját a hi ány pót lá sá ra. Az
 engedélyezett és meg nyi tott tá mo ga tá si ke ret fel nem
hasz nált ré szé nek vissza uta lá sát a fe je ze tet irá nyí tó szerv
a 10. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon jel zi a Kincs tár
felé.”

11.  §

(1) Az R. 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az Igaz ga tó ság va la mennyi szám la tu laj do nost
a szám lán tör tént ter he lés rõl, il let ve jó vá írás ról írás ban
vagy elekt ro ni kus for má ban össze vont és té te les számla -
kivonattal ér te sí ti. Szám la ki vo na tot kell ké szí te ni és azt
a szám la tu laj do nos ré szé re to váb bí ta ni min den olyan
kincs tá ri (bank i) mun ka nap ról, ame lyen a szám lán pénz -
for gal mi vagy pénz for ga lom nél kü li tranz ak ció tör tént. Az 
össze vont szám la ki vo nat tar tal maz za a köny ve lé si nap dá -
tu mát, a szám la tárgy na pi nyi tó e gyen le gét, a szám lán az
össze vont ter helt for gal mat, az össze vont jó vá írt for gal -
mat, a zá ró e gyen le get, a for gal mi té te lek da rab szá mát, va -
la mint a ki vo nat sor szá mot. A té te les szám la ki vo nat a ter -
he lé si és jó vá írá si té te le ket da ra bon kén ti rész le te zés ben
tar tal maz za. A szám la ki vo nat – be le ért ve a pénz for ga lom
nél kü li tranz ak ci ók ada ta it is – szám vi te li bi zony lat nak
mi nõ sül.”

(2) Az R. 19.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A Kincs tár hon lap ján ha von ta, szám lán ként kü -
lön-kü lön tá jé koz tat ja a tár sa da lom biz to sí tá si és az el kü lö -
ní tett ál la mi pénz ala po kat a szám la tárgy ha vi összes
 kiadási és összes be vé te li for gal má ról a 11. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott for má ban.”

(3) Az R. 19.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A Kincs tár a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai
napi és hal mo zott pénz for gal mi ada ta i nak tel je sí té sé rõl
– a KTK cso por tok költ ség ve té si jog cí mek sze rin ti al kal -

mas ta go lá sá val – napi rend sze res ség gel, elekt ro ni kus for -
má ban tá jé koz tat ja az ala pok ke ze lõ it. A Pénz ügy mi nisz -
té ri um ré szé re a fen ti adat szol gál ta tást a Kincs tár – össze -
fog la ló gyors je len tés ke re té ben – na pon ta, elekt ro ni kus
for má ban tel je sí ti.”

12.  §

Az R. 1/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel -
lék le te, 1/h. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék -
le te, 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék le te,
3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. mel lék le te,
5/b. szá mú mel lék le té nek ki töl té si út mu ta tó ja he lyé be
e ren de let 5. mel lék le te, 5/c. szá mú mel lék le té nek ki töl té si
út mu ta tó ja he lyé be e ren de let 6. mel lék le te, 7/b. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 7. mel lék le te, 7/c. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 8. mel lék le te, 7/d. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 9. mel lék le te, 7/e. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 10. mel lék le te, 7/f. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 11. mel lék le te, 7/g. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 12. mel lék le te, 7/h. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 13. mel lék le te, 7/i. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 14. mel lék le te, 7/j. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 15. mel lék le te lép. Az R.
 kiegészül e ren de let 16. mel lék le te sze rin ti 7/k. szá mú mel -
lék let tel. Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
17. mel lék le te, 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
18. mel lék le te, 12/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
19. mel lék le te, 12/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
20. mel lék le te, 12/c. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
21. mel lék le te, 12/d. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
22. mel lék le te, 12/e. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
23. mel lék le te, 12/f. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
24. mel lék le te, 12/g. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
25. mel lék le te, 12/h. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
26. mel lék le te lép.

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R. 17/A.  §-ának (8) be kez dé se,
17/B.  § (2) be kez dé se, 18.  § (5) be kez dé se és 10/a. szá mú
mel lék le te.

(3) Az
a) R. 5.  § (2) be kez dé sé ben a ,,fe je zet fel ügye le tét el lá -

tó” szö veg rész he lyé be a ,,fe je ze tet irá nyí tó” szö veg lép,
b) R. 13.  § (1) be kez dés e) pont já ban a ,,szol gál ta tá sok

dí já nak utó ter he lé se,” szö veg rész he lyé be a ,,szol gál ta tá -
sok dí já nak, va la mint a ren del ke zés re ál lá si díj nak az utó -
ter he lé se,” szö veg lép,

c) R. 15.  § (1) be kez dés g) pont já ban a ,,szol gál ta tá sok
dí ja i nak utó ter he lé sét,” szö veg rész he lyé be a ,,szol gál ta tá -
sok dí ja i nak, va la mint a ren del ke zés re ál lá si díj nak az utó -
ter he lé sét,” szö veg lép,
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d) R. 15.  § (11) be kez dé sé ben a ,,szol gál ta tá sok dí ja i -
nak és kincs tá ri kár tyá val tel je sí tett ki adá sok utó ter he lé -
se,” szö veg rész he lyé be a ,,szol gál ta tá sok dí ja i nak, a ren -
del ke zés re ál lá si díj nak és a kincs tá ri kár tyá val tel je sí tett
ki adá sok nak az utó ter he lé se,” szö veg lép,

e) R. 16.  § (5) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dé sé ben,
17.  § (7) és (8) be kez dé sé ben, 19.  § (6) be kez dé sé ben,
1. szá mú mel lék le té ben, 5/a. szá mú mel lék le té ben,
5/d. szá mú mel lék le té ben, 8/c. szá mú mel lék le té ben,
13. szá mú mel lék le té ben az „a fel ügye le ti” szö veg ré szek
he lyé be az „az irá nyí tó” szö veg lép,

f) R. 17.  § (1) be kez dé sé ben az „a fel ügye le te” szö veg -
rész he lyé be az „az irá nyí tá sa” szö veg, az „A fel ügye le ti”
szö veg rész he lyé be az „Az irá nyí tó” szö veg lép,

g) R. 1. szá mú mel lék le té ben, 5/d. szá mú mel lék le té -
ben, 13. szá mú mel lék le té ben a ,,Fel ügye le ti” szö veg rész
he lyé be az „Irá nyí tó” szö veg lép,

h) R. 5/d. szá mú mel lék le té ben a ,,fel ügye le tét” szö -
veg rész he lyé be az „irá nyí tá sát”, a ,,fel ügye le ti” szö veg -
rész he lyé be az „irá nyí tó” szö veg lép,

i) R. 13. szá mú mel lék le té ben az „a fel ügye le tük” szö -
veg rész he lyé be az „az irá nyí tá suk” szö veg lép,

j) R. 1. szá mú mel lék le té ben és 5/a. szá mú mel lék le té -
ben az „A fel ügye le ti” szö veg rész he lyé be az „Az irá nyí -
tó” szö veg lép.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

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

Kincs tá ri ügy fél ügy irat szá ma: ..................................

Felhatalmazó levél

 Alul írott (a kincs tá ri ügy fél meg ne ve zé se) .......................................................................................................... je len
nyom tat vány ki töl té sé vel és alá írá sá val meg bí zom a Ma gyar Ál lam kincs tár ..................................................................

........................................................ Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát  (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság), hogy a Kincs tár nál
 vezetett

– –

szá mú, ........................................................ el ne ve zé sû szám lá mat az alább meg je lölt jo go sult ál tal be nyúj tott azon na li
be sze dé si meg bí zás(ok) alap ján  meg ter hel je.

Jo go sult meg ne ve zé se: ............................................................................

Jo go sult bank szám la szá ma: ............................................................................

Ki adá si elõ irány zat(ok) KTK-ja: ............................................................................

Be vé te li KTK (ha mind két fél Kincs tá ri ügy fél): ............................................................................

Ki adá si elõ irány zat(ok) ÁHT-azo no sí tó ja: ............................................................................

Be vé te li elõ irány zat(ok) ÁHT-azo no sí tó ja: ............................................................................

A fel ha tal ma zó le vél ...................... év ....... hó ..... nap tól
a) .......... év .... hó ........ na pig*,
b) a kö te le zett ál ta li egy ol da lú vissza vo ná sig*,
c) a jo go sult és a kö te le zett együt tes írás be li vissza vo ná sá ig*

ér vé nyes.

Dá tum: .............................................

......................................  .....................................
Kincs tá ri ügy fél  alá írá sa és bé lyeg zõ le nyo ma ta

(Kincs tár nál be je len tett mó don)

Kincs tár töl ti ki:

A fel ha tal ma zás kincs tá ri nyil ván tar tá si szá ma: ...........................................................

Dá tum: ...............................................

.................................................
Igaz ga tó ság  alá írá sa

* A meg fe le lõ ki töl ten dõ vagy alá hú zan dó.

2009/51. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14457



2. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) 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

Átutalást elõ ze tesen bejelentõ lap

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

Szám la szá ma: – –
 A meg bí zás össze ge fo rint ban: .....................................................................................................................................
 A meg bí zás de vi za ne me és össze ge: ..................................................................................................................

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: ............................................................................................................................................

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

 belüli 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. A meg bí zás össze ge fo rint ban: Az át uta lá si meg bí zá son fel tün te te tett összeg, vagy a de vi za át uta lá si meg bí zás hoz

kap cso ló dó fo rint összeg (vár ha tó szám la ter he lés).
4/a. A meg bí zás de vi za ne me és össze ge: az a de vi za nem (ISO-kód je lö lés sel), amely ben a meg bí zás össze gét meg ha -

tá roz ták és a hoz zá tar to zó összeg az adott de vi zá ban. Csak ab ban az est ben kell ki töl te ni, ha de vi za-át uta lás hoz kap cso -
ló dik a be je len tés.

5. Ese dé kes ség idõ pont ja: a ter he lés ter ve zett idõ pont ja (de vi za át uta lás ese té ben – ér ték nap tól füg get le nül – ez
a meg bí zás MNB-be tör té nõ to váb bí tá sá nak nap ja, alap eset ben a Kincs tár ba tör té nõ be nyúj tást kö ve tõ nap).
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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
 átutalásnál 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 (továb biak ban: KTK). De vi za át uta lás ese té ben
az uta lás jog cí me ként a tény le ges fel hasz ná lást mu ta tó ki adá si KTK-t kell meg je löl ni an nak el le né re, hogy a ter he lés
410 „Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adá sok” KTK-n tör té nik és utó lag, ön ál ló ki egé szí tõ szel vé nyen kell ren dez ni 
a meg fe le lõ ki adá si KTK-ra.

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 szá mát” 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
 átutalás 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 nyu ló 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 ke rül.

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.

3. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) 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 szol gá ló szám lák)
– 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
– EMVA pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám lák
– MVH nem ze ti ag rár kár-eny hí té si le bo nyo lí tá si szám lák
– EHA meg elõ le ge zé si szám la
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– EHA pénz for gal mi le bo nyo lí tá si szám la
– Az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból fi nan szí ro zott pénz ügyi esz kö zök le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló pénzfor -

galmi fo lyó szám la
– Egyéb nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás pénz for gal mi fo rint szám la

4. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

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

Általánosan használt kódok

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 vissza té rü lé se
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 kí vül re
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 el lá tá sok
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 vissza té rü lé se
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 ke ze lõ i nek
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 vissza té rü lé se
171 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás el kü lö ní tett ál la mi ala pok nak
176 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás el kü lö ní tett ál la mi ala pok nak vissza té rü lé se
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 szám lá ra
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

 lebonyolítási szám lá ra vissza té rü lé se
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

ki sebb sé gi ön kor mány zat nak
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

ki sebb sé gi ön kor mány zat nak vissza té rü lé se
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 be lül re
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 vissza té rü lé se
200 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa
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
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232 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás az ál lam ház tar tá son kí vül re
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 ke ze lõ i nek
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 vissza té rü lé se
281 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
286 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 vissza té rü lé se
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

le bo nyo lí tá si szám lá ra
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 szám lá ra vissza té rü lé se
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 ön kor mány zat nak
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 vissza té rü lé se
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 he lyes bí té se
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 hasz nál -

ha tó)
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

alap ján hasz nál ha tó)
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 ren de zé se
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 he lyes bí té se
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 ki adás
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 vissza té rü lé se
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 ki adás
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 vissza té rü lé se
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 ki adás
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 vissza té rü lé se
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 ki adás
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 vissza té rü lés
440 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír vá sár lás
441 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír vá sár lás vissza té rü lé se
445 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír be vál tás
446 Rö vid le já ra tú ér ték pa pír be vál tás vissza uta lá sa
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
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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 ke ze lõ i tõl
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 vissza uta lá sa
331 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
336 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 vissza uta lá sa
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 szám lá ról
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

 lebonyolítási szám lá ról vissza uta lá sa
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

 kisebbségi ön kor mány zat tól
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

 kisebbségi ön kor mány zat tól vissza uta lá sa
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 be lül rõl
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 vissza uta lá sa
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
352 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Unió szer ve ze te i tõl, köz vet len in téz mé nyi meg ál la po dás alap ján

(csak in téz mény ese té ben hasz nál ha tó)
357 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Unió szer ve ze te i tõl, köz vet len in téz mé nyi meg ál la po dás alap ján

he lyes bí té se (csak in téz mény ese té ben hasz nál ha tó)
353 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl
358 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl vissza uta lá sa
354 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól (csak a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben hasz -

nálható)
359 Mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól vissza uta lá sa (csak a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té -

ben hasz nál ha tó)
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 ke ze lõ i tõl
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 vissza uta lá sa
361 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
366 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 vissza uta lá sa
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

le bo nyo lí tá si szám lá ról
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 szám lá ról vissza uta lá sa
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 ön kor mány zat tól
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 vissza uta lá sa
370 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
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
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382 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Unió szer ve ze te i tõl, köz vet len in téz mé nyi meg ál la po dás alap -
ján (csak in téz mény ese té ben hasz nál ha tó)

387 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Unió szer ve ze te i tõl, köz vet len in téz mé nyi meg ál la po dás alap -
ján he lyes bí té se (csak in téz mény ese té ben hasz nál ha tó)

383 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl
388 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl vissza uta lá sa
384 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól (csak a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ese té ben hasz -

nál ha tó)
389 Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel az Eu ró pai Uni ó tól vissza uta lá sa (csak a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

ese té ben hasz nál ha tó)
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 be vé te lek
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, to vább uta lá sa
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 be lül rõl
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 vissza uta lá sa
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 be lül rõl
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 vissza uta lá sa
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 kí vül rõl
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 vissza uta lá sa
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 kí vül rõl
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 vissza uta lá sa
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 át vé tel

A fejezeti befizetési számlához kapcsolódó tranzakciós kódok

600 Ere de ti elõ irány za tot meg ha la dó be vé tel utá ni be fi ze tés
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 vissza uta lá sa
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
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A fejezeti maradvány-elszámolási 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 vissza uta lá sa
670 Nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se
677 Nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ma rad vá nyá nak vissza fi ze té se vissza uta lá sa
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
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 át vé tel
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
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 he lyes bí té se

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
901 Mun ka adói já ru lék vissza té rí té se
802 Mun ka vál la lói já ru lék
902 Mun ka vál la lói já ru lék vissza té rí té se
803 Vál lal ko zói já ru lék
903 Vál lal ko zói já ru lék vissza té rí té se
805 TÁMOP in téz ke dé sek be vé te lei
905 TÁMOP in téz ke dé sek be vé te le i nek vissza té rí té se
807 Te rü le ti egyéb be vé tel
907 Te rü le ti egyéb be vé tel vissza té rí té se
808 Köz pon ti egyéb be vé tel
908 Köz pon ti egyéb be vé tel vissza té rí té se
809 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel
909 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel vissza té rí té se
811 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás
911 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás vissza té rí té se
812 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té se
912 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té sé nek vissza té rí té se
814 Szak kép zé si hoz zá já ru lás
914 Szak kép zé si hoz zá já ru lás vissza té rí té se
816 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se
916 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz tés vissza té rí té se
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
920 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 át vé tel
921 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 be vé te le
923 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
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854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
860 Hi tel fel vé tel
960 Hi tel fel vé tel vissza té rí té se
871 Mél tá nyos ság ból el en ge dett kö ve te lé sek tech ni kai be vé te li té te lei
971 Mél tá nyos ság ból el en ge dett kö ve te lé sek tech ni kai be vé te li té te le i nek vissza té rí té se
701 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok
601 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok vissza té rí té se
702 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
602 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 vissza té rí té se
703 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás
603 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás vissza té rí té se
704 TÁMOP 1.1 Mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok és tá mo ga tá sok
604 TÁMOP 1.1 Mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok és tá mo ga tá sok vissza té rí té se
705 TÁMOP 1.2 Fog lal koz ta tást ösz tön zõ nor ma tív tá mo ga tá sok
605 TÁMOP 1.2 Fog lal koz ta tást ösz tön zõ nor ma tív tá mo ga tá sok vissza té rí té se
708 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok
608 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok vissza té rí té se
709 Já ru lék ked vez mény meg té rí tés
609 Já ru lék ked vez mény meg té rí tés vissza té rí té se
715 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek
615 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek vissza té rí té se
717 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás
617 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás vissza té rí té se
720 Ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok
620 Ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok vissza té rí té se
721 Vál lal ko zói já ra dék
621 Vál lal ko zói já ra dék vissza té rí té se
722 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás
622 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás vissza té rí té se
723 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás
623 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás vissza té rí té se
728 Bér ga ran cia ki fi ze té sek
628 Bér ga ran cia ki fi ze té sek vissza té rí té se
730 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
630 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
731 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek
631 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
732 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
632 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 vissza té rí té se
733 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
633 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 vissza té rí té se
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 fej lesz té si prog ram ra
634 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 vissza té rí té se
735 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
635 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 vissza té rí té se
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 ke ret re
636 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 ke ret re vissza té rí té se
737 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás OMMF-nek
637 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás OMMF-nek vissza té rí té se
738 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás OMMF-nek
638 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás OMMF-nek vissza té rí té se
739 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
639 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 vissza té rí té se
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740 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
640 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 vissza té rí té se
741 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak
641 Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak vissza té rí té se
746 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
646 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 vissza té rí té se
747 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés
647 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés vissza té rí té se
748 Köz cé lú mun ka vég zés já ru lé ka
648 Köz cé lú mun ka vég zés já ru lé ká nak vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se
769 Hi tel vissza fi ze té se
669 Hi tel vissza fi ze tés vissza té rí té se
770 Év végi egyen leg át ve ze té se
670 Év végi egyen leg át ve ze tés vissza té rí té se
771 Mél tá nyos ság ból el en ge dett kö ve te lé sek tech ni kai ki adá si té te lei
671 Mél tá nyos ság ból el en ge dett kö ve te lé sek tech ni kai ki adá si té te le i nek 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 számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té se
901 Pak si Atom erõ mû Rt. be fi ze té sé nek vissza té rí té se
802 Költ ség ve té si tá mo ga tás
902 Költ ség ve té si tá mo ga tás vissza té rí té se
803 Egyéb be vé tel
903 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
904 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
920 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 át vé tel
921 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 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 elõ ké szí té se
601 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 vissza té rí té se
702 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai
602 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sa i nak vissza té rí té se
703 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tás
603 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tá sá nak vissza té rí té se
704 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló já nak bõ ví té se
604 Ki égett ka zet ták át me ne ti tá ro ló ja bõ ví té sé nek vissza té rí té se
705 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se
605 Pak si Atom erõ mû le sze re lé se elõ ké szí té sé nek vissza té rí té se
706 Hul la dék tá ro lók és az RHK Kht. üze mel te té si ki adá sai
606 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
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707 Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok tá mo ga tá sa
607 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 vissza té rí té se
710 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
610 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se

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

801 Rend sze res be fi ze tés
901 Rend sze res be fi ze tés vissza té rí té se
803 Költ ség ve té si tá mo ga tás
903 Költ ség ve té si tá mo ga tás 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 elõ irány zat tól
905 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 visszatérí -

tése
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
920 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 át vé tel
921 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 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 ki fi ze té se
601 Kár ese ménnyel össze füg gõ kár ta la ní tás ki fi ze té sé nek vissza té rí té se
708 Egyéb mû kö dé si ki adás
608 Egyéb mû kö dé si ki adás vissza té rí té se
709 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si ki adás
609 Kár ta la ní tás sal össze füg gõ mû kö dé si ki adás vissza té rí té se
710 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
610 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 In no vá ci ós já ru lék
901 In no vá ci ós já ru lék vissza té rí té se
802 Költ ség ve té si tá mo ga tás
902 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
903 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té se i nek vissza té rí té se
804 Ka mat és egyéb be vé tel
904 Ka mat és egyéb be vé tel vissza té rí té se
806 Egyéb be vé tel
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906 Egyéb be vé tel vissza té rí té se
807 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
907 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 visszatérí -

tése
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 elõ irány zat tól
908 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
920 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 át vé tel
921 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa
601 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
702 Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sa
602 Nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
703 Tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká já nak tá mo ga tá sa
603 Tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká ja tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
704 Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sa
604 Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
705 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
605 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 vissza té rí té se
706 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sa
606 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
707 Eu ró pai Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ma gyar hoz zá já ru lá sa
607 Eu ró pai Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ma gyar hoz zá já ru lá sá nak vissza té rí té se
710 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
610 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
611 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se

Szülõföld Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok
901 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok vissza té rí té se
802 Ado mány-ki egé szí tés
902 Ado mány-ki egé szí tés vissza té rí té se
803 Egyéb be vé te lek
903 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 elõ irány zat tól
905 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 vissza -

térítése
820 Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel
920 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 át vé tel
921 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
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854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
701 Egyéb tá mo ga tá sok
601 Egyéb tá mo ga tá sok vissza té rí té se
705 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si egyéb ki adás
605 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si egyéb ki adás vissza té rí té se
707 Egyéb ki adás
607 Egyéb ki adás vissza té rí té se
710 Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás Alap ke ze lõ nek
610 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
611 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj vissza té rí té se

Nemzeti Kulturális Alap számlájához kapcsolódó tranzakciós kódok

801 Kul tu rá lis já ru lék be vé tel
901 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 elõ irány zat tól
902 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 vissza -

térítése
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 be fi ze té sei
903 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 -

té rí té se
804 Kü lön fé le egyéb be vé tel
904 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
920 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 át vé tel
921 Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel vissza té rí té se
854 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
954 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel vissza té rí té se
855 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ be vé tel
955 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 tá mo ga tá sa
601 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 vissza té rí té se
702 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 sa
602 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 vissza té rí té se
703 Nem zet kö zi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek, és azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sa
603 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 vissza té rí té se
704 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 sa
604 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 vissza té rí té se
705 Kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sa
605 Kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
706 Épí tett örök ség, épí tõ mû vé szet tá mo ga tá sa
606 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, va la mint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek tá mo ga tá sa
607 Kul tú ra te rem tõ-, köz ve tí tõ, va la mint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek tá mo ga tá sá nak vissza té rí té se
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708 Szak mai dí ja zás hoz való hoz zá já ru lás
608 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
609 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
610 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
611 Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás Alap ke ze lõ nek vissza té rí té se
754 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
654 Tárgy évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
755 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás
655 Elõ zõ évi füg gõ, át fu tó, ki egyen lí tõ ki adás vissza té rí té se
761 Tranz ak ci ós díj
661 Tranz ak ci ós díj 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 ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai
602 Meg ál la 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 Rend vé del mi szer vek és a MH ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás
605 Rend vé del mi szer vek és a MH ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás vissza té rí té se
706 Ké se del mi pót lék, bír ság
606 Ké se del mi pót lék, bír ság vissza té rí té se
707 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék
607 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék vissza té rí té se
708 GYED-ben ré sze sü lõk utá ni nyug díj biz to sí tá si já ru lék cí men E. Alap tól át vett pénz esz köz
608 GYED-ben ré sze sü lõk utá ni nyug díj biz to sí tá si já ru lék cí men E. Alap tól át vett pénz esz köz vissza té rí té se
710 GYES-ben, GYET-ben és re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés
610 GYES-ben, GYET-ben és re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõk utá ni köz pon ti költ ség ve té si té rí tés vissza -

térítése
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 tá mo ga tás
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 vissza té rí té se
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
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 be vé tel
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 áta lá nya
624 Kö te le zõ biz to sí tás bal ese ti el lá tás áta lány vissza té rí té se
729 Va gyon gaz dál ko dás be vé te le
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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 be fi ze té se
631 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek vissza té rí té se
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 ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl be vé tel
640 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl be vé tel vissza té rí té se
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 be vé te le
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 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott ter mõ föld élet já ra dék be vé te le
643 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott ter mõ föld élet já ra dék be vé te lé nek vissza té rí té se
745 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott va gyo ni élet já ra dék be vé te le
645 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott va gyo ni élet já ra dék be vé te lé nek 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 be vé tel
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 vissza té rí té se
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 ki adá sa
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
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 ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl ki adás
830 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tás a költ ség ve tés bõl ki adás vissza té rí té se
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 ki adá sa
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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 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott ter mõ föld élet já ra dék ki adá sa
833 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott ter mõ föld élet já ra dék ki adá sá nak vissza té rí té se
935 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott va gyo ni élet já ra dék ki adá sa
835 MNV Zrt. ál tal fi nan szí ro zott va gyo ni élet já ra dék ki adá sá nak 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 ki adás
836 Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal fi nan szí ro zott el lá tás ki adás vissza té rí té se
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 ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai
601 Meg ál la 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
708 Fel ügye le ti bír ság
608 Fel ügye le ti bír ság vissza té rí té se
710 Ter hes ség meg sza kí tás költ ség ve té si té rí té se
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
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 be fi ze té sek
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 vissza té rí té se
715 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
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 vissza té rí té se
716 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
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 vissza té rí té se
717 Gyógy szer is mer te tést vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni be fi ze té sek
617 Gyógy szer is mer te tést vég zõ sze mé lyek te vé keny sé ge utá ni be fi ze té sek vissza té rí té se
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
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 vissza té rí té se
725 Nem zet kö zi – nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té se
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625 Nem zet kö zi – nem EU tag ál lam mal kap cso la tos el lá tás meg té rí té sé nek vissza té rí té se
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 bír ság be vé te lek
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 vissza té rí té se
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 be fi ze té se
630 Tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek be fi ze té sé nek vissza té rí té se
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 tá si át fu tó be vé tel
633 El lá tá si 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 meg té rí té se
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

vissza té rí té se
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
742 Szerv ado má nyo zás sal kap cso la tos ki adá sok meg té rí té se
642 Szerv ado má nyo zás sal kap cso la tos ki adá sok meg té rí té sé nek vissza té rí té se
743 Ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá sá nak tá mo ga tá sa
643 Ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá sá nak tá mo ga tá sá nak 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 já ra dék
805 Bal ese ti 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
907 Kár té rí té si já ra dék
807 Kár té rí té si já ra dék 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 ki adá sa
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 el lá tás
811 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás vissza té rí té se
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
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916 Já ró be teg-szak el lá tás
816 Já ró be teg-szak el lá tás 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
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
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 ki adá sa
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 ki adá sai
860 Nem zet kö zi – EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sa i nak vissza té rí té se
961 Nem zet kö zi – nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el lá tá sok ki adá sai
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 vissza té rí té se
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
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974 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se, el szá mo lá si kü lön bö zet ren de zé se
874 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé sé nek el szá mo lá si kü lön bö zet ren de zé sé nek vissza té rí té se
975 GYED-ben ré sze sü lõk utá ni nyug díj biz to sí tá si já ru lék cí men Ny. Alap nak pénz esz köz át adás
875 GYED-ben ré sze sü lõk utá ni nyug díj biz to sí tá si já ru lék cí men Ny. Alap nak pénz esz köz át adás vissza té rí té se
978 Va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos ki adás
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
988 El lá tá si elõ le gek ki adá sa
888 El lá tá si elõ le gek ki adá sá nak vissza té rí té se
989 Egész ség biz to sí tá si Alap be fi ze té si cél tar ta lék
889 Egész ség biz to sí tá si Alap be fi ze té si cél tar ta lék vissza té rí té se
990 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
890 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 vissza -

térítése
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 ki adá sa
892 Ha di gon do zot ti köz gyógy el lá tás ki adá sá nak visszat ér té se
993 Szerv ado má nyo zás sal kap cso la tos ki adá sok
893 Szerv ado má nyo zás sal kap cso la tos ki adá sok vissza té rí té se
994 Ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá sa
894 Ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá 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
453 Gyer mek gon do zá si se gély
553 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

ki adás
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

ki adás vissza té rü lés
464 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
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 ki adás
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 ki adás
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 ka mat ki adás
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 vissza té rü lés
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

be vé tel
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 vissza té rü lés
564 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
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 vissza té rü lés
565 Ál la mi tá mo ga tás a gyer mek ré szé re be fi ze tett összeg után be vé tel
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 be vé tel
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 ka mat be vé tel
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 vissza té rü lés
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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5. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

5/b. szá mú mel lék let ki töl té si út mu ta tó ja a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez

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

A költ ség ve té si szerv a sa ját ha tás kö ré ben vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tás ról az EG–03I szá mú, „In téz mé nyi
 elõirányzatok mó do sí tá sa” el ne ve zé sû ûr la pon – min den egyes mó do sí tás ról kü lön-kü lön – tá jé koz tat ja a Ma gyar
 Államkincstárt a mó do sí tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

Az ûr la pot 1 pél dány ban kell be nyúj ta nia a költ ség ve té si szerv nek a Kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) ré szé re. Az Igaz ga tó ság 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
a napi szám la ki vo nat ban vissza iga zol ja a költ ség ve té si szerv ré szé re a mó do sí tást.

Az ûr lap ada tai:
– A bi zony lat sor szá ma: Az in téz mény ál tal az Igaz ga tó ság hoz be nyúj tott ûr la pok éven be lü li fo lya ma tos sor szá mo -

zá sá ra szol gál.
– A kor ri gált bi zony lat sorsz: Hi vat ko zás az in téz mény ál tal az Igaz ga tó ság hoz – tárgy év ben ko ráb ban – té ve sen

( átvett elõ irány zat-ma rad vány, vál lal ko zá si tar ta lék, elõ irány zat-ma rad vány vagy több let be vé tel ter hé re) be nyúj tott
 elõirányzat-módosítást tar tal ma zó bi zony lat sor szá má ra. Ha a be nyúj tott bi zony la ton csak ne ga tív elõ je lû ada tok sze re -
pel nek és nem ke rült ki töl tés re a kor ri gált bi zony lat sorsz. mezõ a Kincs tár vissza uta sít ja a bi zony lat fel dol go zá sát.

– Költ ség ve té si szerv neve, címe: a mó do sí tást be nyúj tó költ ség ve té si szerv ne vé nek, cí mé nek fel tün te té sé re 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 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.
– Elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la szá ma a szám la szám 1–16 po zí ci ó ját tar tal maz za.
– Az elõ irány zat-mó do sí tá si jog cí me: a 4/2009. (III. 20.) PM tá jé koz ta tó ja a kincs tá ri kör be tar to zók költ ség ve té si

elõ irány za ta 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 elõ írása
sze rin ti kód szá mot kell fel tün tet ni a ro vat ban.

– Az elõ irány zat-mó do sí tás elõ je le, össze ge: A mó do sí tás össze gét ezer fo rint ban kell fel tün tet ni a mó do sí tás sal érin -
tett meg fe le lõ ki emelt elõ irány za ti sor ban a meg fe le lõ elõ jel lel.

– Dá tum, alá írás: Az elõ irány zat-mó do sí tás ról tör té nõ adat szol gál ta tás dá tu mát, a Kincs tár nál be je len tett alá író
 aláírását és a költ ség ve té si szerv pe csét jét kell fel tün tet ni.

Az adat lap ki töl té sé nél fi gye lem mel kell len ni arra, hogy
A) Az elõ irány zat-ma rad vány, va la mint a vál lal ko zá si tar ta lék igény be vé te le jog cím kód dal (x1959999, x1969999)

tör té nõ mó do sí tás ese té ben a tör vény sze rin ti ki adá sok so ron a mó do sí tás össze ge az Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány,
pénz ma rad vány igény be vé te le sor össze gé vel egye zik meg.

– a ki adá sok kö zött – a Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adá sok és a Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adá sok sor ki vé -
te lé vel – min den sor ba ke rül het adat;

– a be vé te lek kö zött egyet len so ron sem sze re pel het adat;
– az Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány igény be vé te le sor kö te le zõ en ki töl ten dõ.
B) Több let be vé tel ter hé re (x1949999 jog cím kód dal) tör té nõ mó do sí tás ese té ben a tör vény sze rin ti ki adá sok so ron

a mó do sí tás össze ge a tör vény sze rin ti be vé te lek so ron sze rep lõ összeg gel egye zik meg.
– a ki adá sok kö zött az Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa és az Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú

 elõirányzat-maradvány át adá sa;
– a be vé te lek kö zött az Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel és az Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú

 elõirányzat-maradvány át vé tel;
– az Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány igény be vé te le

so ro kon adat nem sze re pel het.
C) Ki emelt elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tás (x1939999 jog cím kód dal tör té nõ mó do sí tás) ese té ben a tör vény sze -

rin ti ki adá sok so ron és/vagy a tör vény sze rin ti be vé te lek so ron csak nul la összeg sze re pel het.
– a ki adá sok kö zött az Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át adá sa, az Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú

 elõirányzat-maradvány át adá sa, a Köz pon ti be ru há zá si ki adá sok, a La kás tá mo ga tás, a La kás épí tés és a Köz pon ti be ru -
há zá sok;

– a be vé te lek kö zött az Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel és az Elõ zõ évi fel hal mo zá si célú
 elõirányzat-maradvány át vé tel;

– az Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány igény be vé te le
so ro kon adat nem sze re pel het.

D) Az át vett elõ irány zat-ma rad vány for rás ter hé re (x1979999 jog cím kód dal) tör té nõ mó do sí tás ese té ben a tör vény
sze rin ti ki adá sok so ron a mó do sí tás össze ge a tör vény sze rin ti be vé te lek so ron sze rep lõ összeg gel egye zik meg.
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– a ki adá sok kö zött a Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adá sok és a Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adá sok so ro kon
adat nem sze re pel het;

– a be vé te lek kö zött csak az Elõ zõ évi mû kö dé si célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel és/vagy az Elõ zõ évi fel hal mo zá si 
célú elõ irány zat-ma rad vány át vé tel so ro kon sze re pel het adat;

– az Elõ zõ évi elõ irány zat-ma rad vány, pénz ma rad vány igény be vé te le so ron adat nem sze re pel het.
E) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 24.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za -

tá nak – több let be vé tel, vagy elõ irány zat-ma rad vány ter hé re tör té nõ – nö ve lé se a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
 elõirányzatának meg fe le lõ mér té kû nö ve lé sé vel együt te sen hajt ha tó vég re, ki vé ve, ha a költ ség ve té si szerv a kincs tár
 részére nyi lat ko zik ar ról, hogy a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok nö ve lé se nél kül éves fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get
tud ten ni. A nyi lat ko za tot az elõ irány zat-mó do sí tás ál lam pénz tá ri iro dá hoz tör té nõ be nyúj tá sá val egy ide jû leg 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.

F) A 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 51.  § (7) be kez dé se alap ján a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za ta
– a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za ta át cso por to sí tá sá val össze füg gõ mó do sí tá sok ki vé te lé vel – csak ab ban az eset ben
csök kent he tõ, ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv éves fi ze té si kö te le zett sé gé nek – ide ért ve a ko ráb ban ke let ke zett, il let ve
tárgy év re át üte me zett köz tar to zá so kat is – ele get tud ten ni, és er rõl – az elõ irány zat-mó do sí tás be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg – a Kincs tár nak nyi lat ko zik. A nyi lat ko za tot a Kincs tár elõ irány zat-nyil ván tar tás sal fog lal ko zó szer ve ze ti egysé -
géhez kell el jut tat ni.”

Et tõl el té rõ mó don be nyúj tott mó do sí tást a Kincs tár vissza uta sít ja.
Köz pon ti be ru há zás hoz és fel adat fi nan szí ro zás hoz kap cso ló dó elõ irány zat-mó do sí tást tar tal ma zó bi zony lat más

 elõirányzat-módosítást nem tar tal maz hat. A fel adat fi nan szí ro zás hoz kap cso ló dó elõ irány zat-mó do sí tás ról az ûr lap be -
nyúj tá sa elõtt a Fe je ze ti Fõ osz tályt írás ban ér te sí te ni kell.

6. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

5/c. szá mú mel lék let ki töl té si út mu ta tó ja a 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let hez

Kitöltési útmutató az EG–03A számú „Elkülönített állami pénzalapok elõirányzat-módosítása”
elnevezésû ûrlaphoz

Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap pal ren del kez ni jo go sult és a fel hasz ná lá sért fe le lõs a vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí -
tás ról az EG–03A szá mú, „El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok elõ irány zat-mó do sí tá sa” el ne ve zé sû ûr la pon – min den egyes
mó do sí tás ról kü lön-kü lön – tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam kincs tá rat (a továb biak ban: Kincs tár) a mó do sí tást kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül.

Az ûr la pot 2 pél dány ban kell be nyúj ta ni 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 1 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 be nyúj tott ûr la pok éven be lü li fo lya ma tos sor szá mo zá sá ra szol gál.
– Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap neve: Meg egye zik az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap át uta lá si meg bí zá son hasz nált

ne vé vel.
– Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap 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.
– Szám la szám: Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap szám la szá má nak 1–16 po zí ci ó ja.
– Ki emelt elõ irány zat/jog cím meg ne ve zé se: Az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott

ki emelt elõ irány za tai, ezek rész le te zé se ese tén a ki emelt elõ irány za ton be lü li jog cí mek pon tos meg ne ve zé se.
– Ro vat kód: Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ki emelt elõ irány za tai, jog cí mei azo no sí tá sá ra szol gá ló két szám je gyû

kód, amely az ala pok kal kö zö sen ke rült ki ala kí tás ra.
– Az elõ irány zat-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 mó do sí tá sá nak nyil ván -

tar tá si rend jé rõl  szóló 4/2009. (III. 20.) PM tá jé koz ta tó elõ írása sze rin ti kód szá mot kell fel tün tet ni a ro vat ban.
– Az elõ irány zat-mó do sí tás elõ je le, össze ge: A mó do sí tás össze gét – a meg fe le lõ elõ jel lel – ezer fo rint ban kell fel tün -

tet ni a mó do sí tás sal érin tett meg fe le lõ ki emelt elõ irány za ti sor ban.
– Dá tum, alá írás: Az elõ irány zat-mó do sí tás ról tör té nõ adat szol gál ta tás dá tu mát, az alá író cég sze rû alá írá sát és

 pecsétjét kell fel tün tet ni.
Az adat lap ki töl té sé nél fi gye lem mel kell len ni arra, hogy vég re haj tott elõ irány zat-mó do sí tás ese té ben a mó do sí tás

egyen le ge vagy 0 (elõ irány za tok kö zöt ti át cso por to sí tás), vagy a ki adá si és be vé te li ol dal vál to zá sa ugyan olyan össze gû
le het (pl. több let be vé tel, ma rad vány ter hé re tör té nõ mó do sí tás). El len ke zõ eset ben a Kincs tár csak ki vé te le sen (ak tu á lis
költ ség ve té si tör vénymódosítás, kor mány ha tás kö rû elõ irány zat mó do sí tás) ve ze ti át az elõ irány zat-mó do sí tást a nyil -
ván tar tá sá ban.
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(millió forint)

Megtérítés id pontja

Terhesség
megszakítással

kapcsolatos
költségvetési térítés

Egészségügyi
feladatok ellátásával 
kapcsolatos központi 

ktgv. hozzájárulás

Központi
költségvetésb l

járulék címen átvett 
pénzeszköz

Közgyógyellátás
megtérítése

Összesen

január 10.

február 10.

március 10.

április 10.

május 8.

június 10.

július 10.

augusztus 10.

szeptember 10.

október 9.

november 10.

december 10.

I.-XII. hó összesen

20…   évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, ...
                             Benyújtó:          Jóváhagyó:

OEP Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap éves finanszírozási terve

Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése

... év  január-december között
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Megtérítés id pontja

GYES-ben, GYET-ben  és 
rehab. járadékban 

részesül k utáni ktsgv. 
térítés

Magánnyugdíjpénztárba
átlép k miatti járulék 

kiesés pótlása

Központi
költségvetésben

tervezett pénzeszköz-
átadás

Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei

Folyósított ellátások 
utáni költségtérítés

Összesen

január 10.

február 10.

március 10.

április 10.

május 8.

június 10.

július 10.

augusztus 10.

szeptember 10.

október 9.

november 10.

december 10.

december 29.

december 31.

I-XII. hó összesen

20…   évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, …
Benyújtó: Jóváhagyó:

ONYF Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

... év  január-december között

  Magyar Államkincstár

Bizonylat sorszáma:

A Nyugdíjbiztosítási Alap éves finanszírozási terve

Központi költségvetési hozzájárulások



Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási tervéhez

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

1. Általános tudnivalók

– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban, milliós nagyságrendben kell kitölteni. December
hónapra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembe vételével kell
kitölteni.

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

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

a túlléphetõ és elõrehozott kiadási elõirányzatok jogcím szerinti részletezését és egyéb a döntést elõsegítõ háttér-infor-
mációkat tartalmaznak.

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

– A terv hóközi módosítását a módosult fõtáblákra és az érintett háttértáblákra vonatkozóan jóváhagyásra a PM szak-
fõosztályára kell megküldeni.

2. Az adatlapok adatai

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

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

ha pozitív visszatörlesztés történik. Az adatlapot a „tárgyhót megelõzõ hóvégi egyenleg” halmozott tényadatával, vala-
mint az ebbõl számított napi hitel/betét állományi adatokkal, a visszaigazolás alkalmával a Kincstár egészíti ki. A betét-
állomány (+), a hitelállomány (-) elõjel alkalmazásával kerül kitöltésre.

E FIN-02. Bevételek
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónapig tervezett összegeket tar-

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

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

tervezett sor együttes összege kerül.
A következõ hónapban ez a halmozott összeg kerül a megelõzõ hónap végéig tervezett elõirányzat 1. sorbába.
A 4. sor „Havi elõirányzat” számított adat, a költségvetésben szereplõ bevételek éves elõirányzatának 1/12-e.
Az 5. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hóx1/12).
A 6–7. sor a havi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 8. sor „Éves elõirányzat” a költségvetésben szereplõ éves bevétel.
A „központi költségvetési hozzájárulások” címû oszlop tartalmazza az E FIN-04. adatlap havonkénti összegét a köz-

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

megtérítéseinek együttes összegét.
E FIN-03. Kiadások
A tervezett kiadásokat összefoglaló adatlap.
A táblázat sorainak kitöltése azonos az EFIN-02 Bevételek adatlapnál leírtakkal.
A „Pénzbeli ellátások” oszlopában tervezett összegnek meg kell egyezni az E.A.-Ht.3. háttér tábla összesen sorával.
E FIN-03/A Gyógyszertámogatások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
Az 1. sor „Megelõzõ hónap végéig jóváhagyott/megnyitott elõirányzat”, a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszíro-

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

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

Az 5. sorban „Megelõzõ hónap végéig várható maradvány” az OEP prognózisát tartalmazza a tárgyhónapot megelõzõ
hónap végéig várható kiadásainak alakulása alapján.

A 6., 7., 8. sort a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.
A 9. sor „Havi elõirányzat” a költségvetésben szereplõ kiadások éves elõirányzatának 1/12-e.
A 10. „Idõarányos elõirányzat” sor számított adat (aktuális hóx1/12).
A 11–12. sor a tárgyhavi, illetve az idõarányos elõirányzattól való eltérést mutatja.
A 13. sor „Éves elõirányzat” a költségvetés szerinti, illetve a módosított éves elõirányzat.
E FIN-03/B Gyógyászati segédeszköz támogatások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
E FIN-03/C Gyógyító-megelõzõ ellátások kiadásai
Nem túlléphetõ elõirányzatok, jóváhagyásra kerülõ adatlap.
E FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások és a közgyógyellátás megtérítése
A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-

lésével tárgyévet megelõzõ hó 25-éig a Pénzügyminisztériumba kell benyújtani jóváhagyásra.
A tervet az év során módosítani kell, ha azt jogszabályi változás indokolja, vagy a megtérítés tartósan eltér a tényleges

kiadástól. Év közbeni módosítás esetén az adatlapot folyamatos sorszámmal kell ellátni.
E.A.-Ht.1. Bevételek
A háttértábla az E FIN-02. bevételek elnevezésû fõtábla tárgyhavi tervezett bevételek sorának finanszírozási napokra

történõ bontását tartalmazza.
E.A.-Ht.2. Kiadások
A háttértábla a tervezett havi kiadások finanszírozási napokra történõ bontását tartalmazza.
EA.-Ht.3. Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak elõirányzatai
Az „Éves elõirányzat” 1. oszlopban a költségvetésben szereplõ éves kiadási elõirányzatot kell szerepeltetni.
A 2. oszlop „Megelõzõ hónap végéig megnyitott*/tervezett kiadás” a tárgyhónapot megelõzõ hónap finanszírozási

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

A 3. oszlop tartalmazza a tárgyhóra tervezett kiadást.
A 4. oszlop a második és a harmadik oszlop összege.
Éves elõirányzatot meghaladó tervezés esetén a 2. és 4. oszlopban tervezett kiadás halmozott összegét kell szerepeltetni.
Az 5. és 7. oszlopokat a terv visszaigazolásakor a Kincstár tölti ki.
A 6. oszlop a tervezett és az éves elõirányzat különbségét tartalmazza.
E.A.-Ht.4. Összevont szakellátás alábontása
A háttértábla az összevont szakellátás finanszírozásáról tartalmaz további információkat.
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8. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

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

(millió forint)

Betét állomány (+) Betét állomány (+)

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

(MÁK tölti ki)
Bevétel Kiadás

Napi
likviditás (+/–)

Hitel állomány (–) 
(MÁK tölti ki)

tárgyhót megel z
hóvégi egyenleg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Összesen:

Budapest, …
Benyújtó:

Az Egészségbiztosítási Alap likviditásának tervezése

a finanszírozási terv hónapjában

… év … hónap

Naptári napok
Alapot terhel Nem az Alapot terhel

________________________ __________________________
Magyar Államkincstár
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   Magyar Államkincstár

E FIN-02.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Bevételek

... év …hó

(millió forint)

Összesen

ebb l:
gyógyszergyártói és 
forgalmazói bef. és 

egyéb gy. forg. 
kapcs. bev.

1
Megel z  hónap végéig tervezett 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

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

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/ 6 = 2 – 4 /

7
Eltérés azid arányos el irányzattól
/ 7 = 3 – 5 /

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó:

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Bevételek
összesen

Egészségbiztosítási tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb bevételek

Vagyongazd.
kapcs. bev.

M ködési célú
bevételek

E. Alap 
bevételei
összesen

Megnevezés Járulék bevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások
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   Magyar Államkincstár E FIN-03.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások

... év ...hó
(millió forint)

Pénzbeli ellátások
Természetbeni

ellátások
Egészségbiztosítás

egyéb kiadásai

Vagyongazdál-
kodásra fordított 

kiadások

M ködésre fordított 
kiadások

E. Alap befizetési 
céltartalék

E. Alap kiadásai 
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

kiadásai
Kiadások összesen

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett / igényelt el irányzat

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

4 Havi  el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/ 6 = 2 – 4 /

7
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 7 = 3 – 5 /

8 Éves el irányzat

Budapest, …
       Benyújtó:

Megnevezés
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E FIN-03/A

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok

Gyógyszertámogatások kiadásai

...év ...hó

(millió forint)

Gyógyszertámogatás
kiadásai

Speciális beszerzés
gyógyszerkiadás

Méltányossági
gyógyszertámogatás

kiadása

Gyógyszertámogatás
céltartalék

Gyógyszertámogatás
összesen

1 Megel z  hónap végéig jóváhagyott el irányzat

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

3 Tárgyhavi igényelt el irányzat

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

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

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

7 Tárgyhóra megnyitott el irányzat (MÁK tölti ki)

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

9 Havi el irányzat

10 Id arányos el irányzat

11
Eltérés a havi el irányzattól
 /11 = 3 – 9 /

12
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 12 = 4 – 10 /

13 Éves el irányzat

Budapest, …
Benyújtó:         Jóváhagyó:

Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

Megnevezés
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E FIN-03/B

   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok

Gyógyászati segédeszköz  támogatások kiadásai

...év ...hó

(millió forint)

Kötszertámogatás Gyse kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati 

segédeszköz támogatás
Gyógyászati segédeszköz 

támogatás összesen

1 Megel z  hónap végéig jóváhagyott el irányzat

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

3 Tárgyhavi igényelt el irányzat

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

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

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

7 Tárgyhóra megnyitott el irányzat (MÁK tölti ki)

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

9 Havi el irányzat

10 Id arányos el irányzat

11
Eltérés a havi el irányzattól
 /11 = 3 – 9 /

12
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 12 = 4 – 10 /

13 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó:         Jóváhagyó:
Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstár

Megnevezés
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E FIN-03/C
  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Túl nem léphet  kiadási el irányzatok

Gyógyító-megel z  ellátás kiadásai 

... év ...hó

(millió forint)

Háziorvosi, h.ügyeleti
ellátás

Véd n i szolg,
anya-, gyermek és 

ifjúságvédelem
Fogászati ellátás

Gondozó- intézeti 
gondozás

Betegszállítás és 
orvosi rend. 

halottszállítás
M vesekezelés Otthoni szakápolás

M ködési
költségel leg

Célel irányzatok Mentés Laboratóriumi ellátás Összevont szakellátás
Zárt el irányzatok

együtt
Felmerülési helyre el 

nem számolt kiadások
Gyógyító-megel z

ellátás összesen

1
Megel z  hónap végéig jóváhagyott 
el irányzat

2 Tárgyhavi igényelt el irányzat

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

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

5
Tárgyhóra megnyitott el irányzat (MÁK tölti 
ki)

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

7 Havi el irányzat

8 Id arányos el irányzat

9
Eltérés a havi el irányzattól
/ 9 = 2 – 7 /

10
Eltérés az id arányos el irányzattól
/ 10 = 3 – 8 /

11 Éves el irányzat

Budapest, …
Benyújtó:       Jóváhagyó: __________________ __________________

 Pénzügyminisztérium  Magyar Államkincstár

Megnevezés
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NY FIN-01. 

 Magyar Államkincstár

(millió forint)

Betét állomány (+) Betét állomány (+)

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

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

Hitel állomány (–) 
(MÁK tölti ki)

tárgyhót megel z
hóvégi egyenleg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Budapest, …

Benyújtó:

Összesen:

________________________ __________________________
ONYF Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap likviditásának tervezése

a finanszírozási terv hónapjában

… év … hónap

Naptári napok

Alapot terhel Nem az Alapot terhel
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NY FIN-02.
  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Összesen
Ebb l: GYED-ben 

részesül k utáni ny.jár. 
címen E.Alaptól átvett pe.

Központi
költségvetési
hozzájárulás

Korkedvezmény -
biztosítási járulék 

címén átvett 
pénzeszköz

1
El z  hónap végéig visszaigazolt 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett bevétel

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

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/6 = 2 – 4/

7
Eltérés az id arányos el irányzattól
/7 = 3 – 5/

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó: Jóváhagyó: ________________________

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Bevételek

… év … hó

Megnevezés

Járulékbevételek és hozzájárulások Központi költségvetési hozzájárulások

Nyugdíjbiztosítási
tevékenységgel kapcs. 

egyéb bevételek
Bevételek összesen

_____________________
ONYF Magyar Államkincstár

Vagyongazd.
kapcs. bevételek

M ködési célú 
bevételek

Ny. Alap bevételei 
összesen

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése
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NY FIN-03.
   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nyugellátások Egyéb kiadások
Vagyongazd. kapcs. 

kiadások
M ködési célú kiadások

Ny. Alap kiadásai 
összesen

Nem az Alapot terhel
ellátások kiadásai

Kiadások összesen

1
El z  hónap végéig visszaigazolt 
el irányzat

2 Tárgyhavi tervezett kiadás

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

4 Havi el irányzat

5 Id arányos el irányzat

6
Eltérés a havi el irányzattól
/6 = 2 - 4/

7
Eltérés az id arányos el irányzattól
/7 = 3 - 5/

8 Éves el irányzat

Budapest, …

Benyújtó: Jóváhagyó:
ONYF Magyar Államkincstár

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások

… év … hó

Megnevezés



9. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

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

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Naptári

napok

Összesen

ebb l:
gyógyszergyártói

és forgalmazói 
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

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Bevételek
összesen

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Bevételek

... év … hó

Járulék bevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások

Egészségbiztosítási tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb bevételek

Vagyongazd.
kapcs.bev.

M ködési célú
bevételek

E. Alap bevételei 
összesen
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(millió forint)

Naptári

napok

Összesen

ebb l:
gyógyszergyártói
és forgalmazói 

bef.és egyéb gy. 
forg. kapcs. bev.

Nem az Alapot 
terhel  ellátások 

megtérítése

Bevételek
összesen

Járulék bevételek
Egészségügyi
hozzájárulás

Központi
költségvetési

hozzájárulások

Egészségbiztosítási tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb bevételek

Vagyongazd.
kapcs.bev.

M ködési célú
bevételek

E. Alap bevételei 
összesen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
öszesen

Budapest, …        Benyújtó:
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E. A. - Ht 2.
   Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások

... év … hó
(millió forint)

Természetbeni ellátások
Nem az Alapot terhel

ellátások kiadásai

Gyógyító-
megel z

ellátás

Gyógyszer
támogatás
összesen

Gyógyászati
segédeszköz
támogatás

Gyógyfürd
és egyéb 

gyógyászati
ellátás tám.

Anyatej
ellátás

Utazási
költség  térítés

Nemzetközi
egyezményi

kiadások

közgyógy-
ellátás

egyéb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Naptári
napok

Pénzbeli
ellátások

Egészségbizt.
egyéb

kiadásai

Vagyongazd.
kiadásai

M ködésre
fordított
kiadások

E. Alap 
befizetési
céltartalék

E. Alap 
kiadásai
összesen

Kiadások
összesen
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(millió forint)

Természetbeni ellátások
Nem az Alapot terhel

ellátások kiadásai

Gyógyító-
megel z

ellátás

Gyógyszer
támogatás
összesen

Gyógyászati
segédeszköz
támogatás

Gyógyfürd
és egyéb 

gyógyászati
ellátás tám.

Anyatej
ellátás

Utazási
költség  térítés

Nemzetközi
egyezményi

kiadások

közgyógy-
ellátás

egyéb

Naptári
napok

Pénzbeli
ellátások

Egészségbizt.
egyéb

kiadásai

Vagyongazd.
kiadásai

M ködésre
fordított
kiadások

E. Alap 
befizetési
céltartalék

E. Alap 
kiadásai
összesen

Kiadások
összesen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
öszesen

Budapest, … Benyújtó:
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E. A. - Ht 3.

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásainak túlléphet  el irányzatai

... év … hó

(millió forint)

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

Tárgyhavi tervezett 
kiadás

Tárgyévben tárgyhó 
végéig megnyitott
/ tervezett kiadás

Megel z  hónap 
végéig teljesített 

kiadás + tárgyhóra 
igéybevehet  ei. 
(MÁK tölti ki)

Éves ei. maradványa 
/túllépés

Éves ei. teljesítési 
maradványa /túllépés

(MÁK tölti ki)

1 2 3 4 5 6=1-4 7=1-5

Pénzbeli ellátások összesen:

ebb l:Terhességi-gyermekágyi segély

        Táppénz

       Betegséggel kapcsolatos segélyek

        Kártérítési járadék

        Baleseti járadék

       Gyermekgondozási díj

Természetbeni ellátások

Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás 
támogatása

Anyatej-ellátás

Utazási költségtérítés

Nemzetközi egyezményb l ered  és 
külföldön történ  ellátások kiadásai

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

ebb l:Kifizet helyeket megillet

        költségtérítés

        Postaköltség

       Egyéb kiadások

       Orvosspecifikus vények

    Gyógyszergyártók ellentételezése, 
elszámolási különbözet rendezése

      GYED-ben részesül k után ny.járulék 
      pe. átadás az NY. Alapnak

E. Alap befizetési céltartalék

Nem az Alapot terhel  kiadások

Közgyógyellátás kiadásai 

* Az eredeti el irányzatot meghaladó összeg esetén

Budapest, …

   Benyújtó:
Magyar Államkincstár
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E. A. - Ht 4.

  Magyar Államkincstár

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási terve

Összevont szakellátás alábontása

... év ...hó

(millió forint)

1 Megel z  hónap végéig tervezett kiadás

2 Tárgyhóra tervezett kiadás

3
Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett 
kiadás / 3 = 1 + 2 /

4
El z  hónap végéig elszámolt tényleges 
kiadás (MÁK tölti ki) 

5 Éves el irányzat

6
Kiadás a tárgyhó végéig/éves el irányzat
% (MÁK tölti ki)

Budapest, … Benyújtó: ___________________

Megnevezés

Összevont szakellátás

Összesen

Ebb l:

Járóbeteg-szakellátás
Aktív fekv beteg-

szakellátás
Krónikus fekv beteg-

szakellátás
Extrafinanszírozás

Speciális
finanszírozású

fekv beteg ellátás
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NY.A.-Ht.1.

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Nem az Alapot 

Központi költségvetési 
hozzájárulás

Korkedvezmény -
biztosítási járulék címén 

átvett pénzeszköz

Egészségbiztosítási
Alapból

Közp. Költségvetésb l Egyéb 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tárgyhó
összesen

Budapest, … Benyújtó:

Bevételek összesen

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

 Bevételek

… év ... hó

Naptári napok
Járulékbevételek és 

hozzájárulások

Központi költségvetési hozzájárulások

Nyugdíjbiztosítási
tevékenységgel kapcs. 

egyéb bevételek

Vagyongazd. kapcs. 
bevételek

______________________
ONYF

M ködési célú 
bevételek

Ny. Alap bevételei 
összesen

terhel  ellátások megtérítése
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NY.A.-Ht.2.

   Magyar Államkincstár

(millió forint)

Egészségbiztosítási Alapból Közp. Költségvetésb l Egyéb 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Budapest, … Benyújtó:

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Kiadások

… év ... hó

Naptári napok Nyugellátások Egyéb kiadások Vagyongazd. kapcs. kiadások M ködési célú kiadások

Tárgyhó
összesen

______________________
ONYF

Ny. Alap kiadásai összesen

Nem az Alapot terhel  ellátások kiadásai

Kiadások összesen
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   Magyar Államkincstár NY.A.-Ht.3

(millió forint)

term föld életjáradék vagyoni életjáradék

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I-XII. hó összesen:

20…   évi el irányzat

Eltérés az el irányzattól

Budapest, … Benyújtó:

Összesen

____________________
ONYF

Megtérítés id pontja
Munkáltatói befizetésb l
korengedményes nyugdíj 

MNV Zrt. által finanszírozott Hadigondozottak
Közalapítványa által 

finanszírozott járadék

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Egyéb forrásból finanszírozott ellátások 

 kiadásainak megtérítése

… év
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NY.A.-Ht.4.

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatások

Megtérítés id pontja Rokk. járadék
Megvált. m.kép. 

járadéka
Egészség- károsod. 

járadék

Bányászok koreng. 
nyugdíja

szénjárandóság és 
keresetkieg.

Mez gazd. járadék
Polit. rehab. és más 

nyugdíj-
kiegészítések

Házastársi pótlék Egyéb támogatások
Pénzbeli
kárpótlás

1947-es Párizsi 
Békeszerz. ered

kárpótlás

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

I-XII. hó összesen:

20... évi el irányzat

Elt.az el irányzattól:

Budapest, … Benyújtó:

ONYF

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Költségvetési forrásból finanszírozott ellátások 

kiadásainak megtérítése

... év 

Ellátások összesen

____________________
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NY.A.-Ht.5.

  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Politikai
rehabilitáltak

nyugdíj kiegészítése

Kitüntetésekhez,
címekhez kötött 

pótlékok

Tudományos
fokozattal

rendelkez k nyugdíj 
kiegészítése

Nemzeti gondozotti 
ellátások

Nemzeti
helytállásért

elnevezés  pótlék

Egyes nyugdíjjogi 
hátrányok enyhítése

Egyes m vészeti
tevékenységet

folytatók öregségi 
korhatár el tti

nyugdíja

Kiváló és érdemes 
m vészek,

népm vészet
mesterei járadéka 

Egyes, tartós 
id tartamú

szabadság elvonást 
elszenv. részére járó 

juttatás

Polgármesterek
nyugdíja és 

közszolgálati
járadéka

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Budapest, … Benyújtó:

A Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozási terve

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések, szépkorúak jubileumi juttatása

… év ... hó

ONYF

Megtérítés
id pontja

Összesen

____________________

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

Ebb l:

Szépkorúak
jubileumi juttatása



Kitöltési útmutató az NY FIN 01-04. és NY.A.-Ht.1-5. számú ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók

– Az adatlapokat az év elsõ 11 hónapjában egész számokban milliós nagyságrendben kell kitölteni az NY FIN-04,
NY.A.-Ht.4. adatlapok kivételével. December hónapra vonatkozóan a tervdokumentációt egy tizedes pontossággal,
a kerekítés szabályainak figyelembevételével kell kitölteni.

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

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

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

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

fõosztályára kell megküldeni.

2. Az adatlapok adatai

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

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

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

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

zen a napi bontásban készült bevételi háttértáblázat (NY.A.-Ht.1.) tárgyhó összesen sorával.
A 3. a „Tárgyévben a tárgyhó végéig tervezett elõirányzat” sorba a megelõzõ hónap végéig jóváhagyott és a tárgyhavi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a költségvetési és az egyéb forrásból finanszírozott ellátási kiadások várható összegét.
NY FIN-04. Központi költségvetési hozzájárulások
A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételének éves finanszírozási tervét a megtérítés idõpontjainak megjelö-

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

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

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

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

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

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

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

NY.A.-Ht.5. Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések alábontása
A háttértábla a költségvetési forrásból finanszírozott, politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések jogcímcso-

portra vonatkozóan tartalmaz további információt. A részletezés a vonatkozó jogszabályok alapján megállapított ellátá-
sok összegét tartalmazza havi bontásban. Az elszámolt idõszakra vonatkozóan havonta, az ellátások tényleges megtérí-
tésének összegét kell szerepeltetni a háttértáblában.
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10. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

7/e. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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 MPA-FIN-01

 E

Magyar Államkincstár M

A Munkaer piaci Alap tervezett likviditása

 20...  év  .... negyedév

(millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg

I.

II.

III.

I. negyedév együtt 

IV.

V.

VI.

II. negyedév együtt 

VII.

VIII.

IX.

III. negyedév együtt 

X.

XI.

XII.

IV. negyedév együtt 

Budapest, 20…………

Benyújtó: Jóváhagyó:
Alapkezel Pénzügyminisztérium

Magyar Államkincstár

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

Bevétel Kiadás Egyenleg

...   havi teljesítés 

...   havi teljesítés / 
finansz. terv (%)
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MPA FIN - 02

 E
Magyar Államkincstár M

Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Bevételek  20...  év  .... negyedév

                        (millió forint)

Tervezett id szak Munkaadói járulék
Munkavállalói

járulék
Vállalkozói  járulék

TÁMOP
intézkedések

bevételei

Területi egyéb 
bevétel

Központi egyéb 
bevétel

Szakképzési és 
feln ttképzési
egyéb bevétel

Rehabilitációs
hozzájárulás

Rehabilitációs célú 
munkahely-teremt

támogatás
törlesztése

Szakképzési
hozzájárulás

Bérgarancia
támogatás
törlesztése

Követelés
elengedés bevétele

Összesen

1
Tárgy negyedév els  hónapjában 
tervezett bevételek

2
Tárgy negyedév második
hónapjában tervezett bevételek

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett bevételek

4
Tárgy negyedévben tervezett 
bevételek együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett bevétel

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges bevétel

7 Éves el irányzat

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

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

9 ...   havi teljesítés

10
…   havi teljesítés és finanszírozási 
terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l:
engedélyezte:

20…  év …   hó…  nap

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l

PH PH PH
20…  év …  hó…  nap 20…  év …  hó…  nap
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MPA-FIN - 03

 E
M

Magyar Államkincstár
Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:      2/1

                        (millió forint)

1
Tárgy negyedév els  hónapjában
tervezett kiadások

2
Tárgy negyedév második 
hónapjában tervezett kiadások

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett kiadások

4
Tárgy negyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett kiadás

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges kiadás

7 Éves el irányzat

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

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

9     ...   havi teljesítés

10
    …   havi teljesítés és 
finanszírozási terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l

engedélyezte:

20….  év ….  hó….  nap
PH

Vállalkozói
járadék

Jövedelempótló
támogatás

NY. Alapnak 
átadás

PH PH

Alapkezel  cégszer  aláírása:

Bérgarancia
kifizetések

Összesen

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

Tervezett id szak
Foglalkoztatási és 

képzési
támogatások

Foglalkoztathatóság
EU-s

társfinanszírozása

Közmunka céljára 
pénzeszköz

átadás

TÁMOP 1.1 
Munkaer piaci

szolgáltatások és 
támogatások

TÁMOP 1.2 
Foglalkoztatást

ösztönz
normatív

támogatások

Társadalmi
párbeszéd
programok

Járulékkedvezmény
megtérítés

Pénzügyminisztérium részér l

Szakképzési és 
feln ttképzési

célú kifizetések 

Rehabilitációs célú 
munkahelyteremt

támogatás

Álláskeresési
támogatások
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MPA- FIN - 03

 E
M

Magyar Államkincstár
Munkaer piaci Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...  év  .... negyedév

Oldal:          2/2

                        (millió forint)

Áthozat:

2/1 oldal 

összesen

1
Tárgy negyedév els  hónapjában
tervezett kiadások

2
Tárgy negyedév második 
hónapjában tervezett kiadások

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapjában tervezett kiadások

4
Tárgy negyedévben tervezett 
kiadások együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett kiadás

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges kiadás

7 Éves el irányzat

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

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

9     ...   havi teljesítés

10
    …   havi teljesítés és 
finanszírozási terv aránya (%)

Magyar Államkincstár részér l:

engedélyezte:

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

Közcélú
munkavégzés

járuléktartaléka

Közcélú
munkavégzés

járuléka
Tervezett id szak

20….  év ….  hó…  .nap
PH

Mindösszesen
ÁFSZ-nek átadott 

pénzeszköz
ÁFSZ fejlesztési 

program

ÁFSZ
központosított

kerete

Megváltozott
mukakép. személyek 
foglalk. támogatása

Egyéb
költségvetési

befizetés

OMMF-nek
pénzeszköz

átadás

NSZFI-nek
pénzeszköz

átadás

OFA-nak
pénzeszköz

átadás
Tranzakciós díj 

Az alapkezel nek
átadott

pénzeszköz

Követelés
elengedés
kiadása

Pénzügyminisztérium részér lAlapkezel  cégszer  aláírása:
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 KNPA-FIN-01

Magyar Államkincstár

E
M

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

(millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg

I.

II.

III.

I. negyedév együtt 

IV.

V.

VI.

II. negyedév együtt 

VII.

VIII.

IX.

III. negyedév együtt 

X.

XI.

XII.

IV. negyedév együtt 

Budapest, 20…  …… …

Benyújtó:                         Jóváhagyó:

Alapkezel Pénzügyminisztérium

Magyar Államkincstár

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

Bevétel Kiadás Egyenleg

... havi teljesítés 

... havi telj. / finansz. terv  (%)
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KNPA- FIN - 02

Magyar Államkincstár E

M

(millió forint)

Megnevezés
Paksi atomer m  RT 

befizetései
Radioaktív hulladékok 

végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás Egyéb bevételek Összesen

1
Tárgy negyedév els hónapjában 
tervezett bevételek

2
Tárgy negyedév második hónapjában 
tervezett bevételek

3
Tárgy negyedév harmadik hónapjában 
tervezett bevételek

4
Tárgy negyedévben tervezett bevételek 
együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett bevétel

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges bevétel

7 Éves el irányzat

8
Bevétel a tárgy negyedév végéig  /
éves el irányzat   (%)

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

9
... havi teljesítés

10

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

A Központi Nukleáris Pénzügyi  Alap finanszírozási terve
Bevételek  20...év ..... negyedév

Magyar Államkincstár részér l:

engedélyezte:

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l

PH

20….év….hó….nap 20….év….hó….nap

PH

20….év….hó….nap

PH
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KNPA-FIN - 03

Magyar Államkincstár

E

M

(millió forint)

Megnevezés

Kis- és közepes 
aktivitású hulladék 
tároló létesítésének 

el készítése

Püspökszilágyi RHFT 
beruházásai

Nagy aktivitású 
hulladéktároló

telephely kiválasztás

Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójának 

b vítése, felújítása

Nukleáris
létesítmények
leszerelésének

el készítése

Hulladéktárolók és 
az RHK Kht. 
üzemeltetési

kiadásai

Társadalmi ell.és 
inf. társulások 

támogatása

Alapkezel nek
m ködési célra

Összesen

1
Tárgy negyedév els hónapjában 
tervezett kiadások

2
Tárgy negyedév második hónapjában 
tervezett kiadások

3
Tárgy negyedév harmadik hónapjában 
tervezett kiadások

4
Tárgy negyedévben tervezett kiadások 
együtt

5
El z  negyedév/ negyedévekben 
tervezett kiadás

6
El z  negyedév/ negyedévekben 
tényleges kiadás

7 Éves el irányzat

8
Kiadás a tárgy negyedév végéig  /
éves el irányzat   (%)

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

9
... havi teljesítés

10

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

Alapkezel  cégszer  aláírása:

A Központi Nukleáris Pénzügyi  Alap finanszírozási terve

Kiadások  20...év ..... negyedév

Magyar Államkincstár részér l:Pénzügyminisztérium részér l

engedélyezte:

20….év….hó….nap

PH

20….év….hó….nap

PH PH

20….év….hó….nap
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Magyar Államkincstár WA-FIN

E

M

Wesselényi Miklós Ár-és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap finanszírozási terve

20…. év .... negyedév
(adatok ezer Ft-ban)

Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás
Káreseménnyel

összefügg  kártalanítás
M ködési kiadások

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

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

Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte: Magyar Államkincstár részér l:

20….év ….hó….nap 20….év ….hó….nap

EgyenlegTervezett id szak

PH PH PH

20….év ….hó….nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

Bevétel Kiadás
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KTIA-FIN-01
Magyar Államkincstár E

M

(millió forint)

Hónapok Bevétel Kiadás Egyenleg
Költségvetési

támogatás

I.

II.

III.

I. negyedév együtt 

IV.

V.

VI.

II. negyedév együtt 

VII.

VIII.

IX.

III. negyedév együtt 

X.

XI.

XII.

IV. negyedév együtt 

Éves el irányzat

Budapest, 20…………

               Benyújtó:   Jóváhagyó:
Alapkezel Pénzügyminisztérium

Magyar Államkincstár

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

Bevétel Kiadás Egyenleg

…   havi teljesítés 

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

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap tervezett likviditása

 20...  év  .... negyedév
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KTIA-FIN-02

E

Magyar Államkincstár M

(millió forint)

Tervezett id szak Innovációs járulék Költségvetési támogatás 
Visszterhes támogatások 

törlesztései
Egyéb bevétel Bevétel összesen

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5 El z  negyedév/ negyedévek tervadata

6 El z  negyedév/ negyedévek teljesítése

7 Éves el irányzat

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

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

9 ... havi teljesítés

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

Magyar Államkincstár részér l:

engedélyezte:

 20….év ….hó….nap 20….év ….hó….nap

Alapkezel  cégszer  aláírása:

PH

20….év ….hó….nap

Pénzügyminisztérium részér l

PH PH

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve

Bevételek

   20….év ….negyedév
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KTIA-FIN-03

E
Magyar Államkincstár M

(millió forint)

Tervezett id szak
Hazai innováció 

támogatása

Nemzetközi
együttm ködésben

megvalósuló
innováció támogatása

Tud. és tehn. attasék 
munkájának
támogatása

Nemzeti
Kutatásnyilv.

Rendszer támogatása

Tudomány-és
Techn.T.

T.munkájának
támogatása

Alapkezel nek átadott
pénzeszköz

Új fejlesztési tervekre
való felkészülés, 

értékelés

Európai Szén- és 
Acélipari Kutatási 

Alap magyar 
hozzájárulása

Kiadás összesen

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

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

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

9 ... havi teljesítés

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

Alapkezel  cégszer  aláírása: Pénzügyminisztérium részér l Magyar Államkincstár részér l:

engedélyezte:

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

PHPH PH

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozási terve

Kiadások

20….év …. negyedév
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SZA-FIN

E

M

20…. év .... negyedév

(millió forint)

Költségvetési támogatás

Adomány-kiegészítés

1 Tárgy negyedév els hónapja

2 Tárgy negyedév második hónapja

3 Tárgy negyedév harmadik hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

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

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

9
….. havi teljesítés

10

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

Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte: Magyar Államkincstár részér l:

20….év ….hó….nap 20….év ….hó….nap

Kiadás összesen

Kiadás

20….év ….hó….nap

Szül föld Alap finanszírozási terve

Bevétel

Alapkezel  cégszer  aláírása:

Egyéb támogatások
Alapkezel  m ködési

költségei
Önkéntes befizetések, 

adományok
Egyenleg

  Magyar Államkincstár

Egyéb bevétel Egyéb kiadásTervezett id szak Bevétel összesen

PH PH PH



Kitöltési útmutató az Elkülönített Állami Pénzalapok finanszírozási terveihez
FIN; FIN-01; FIN-02; FIN-3 jelû ûrlapokhoz

1. Általános tudnivalók

– A finanszírozási terv adatlapjainak fejlécében az aktuális negyedévet kell feltüntetni.
– Az adatlapokon az E és M jelölések az eredeti, illetve a módosított terv közül az aktuális terv meghatározását szol-

gálják, a megfelelõ jel aláhúzásával.
– Az adatlapokat milliós nagyságrendben, egy tizedes pontossággal, a kerekítés szabályainak figyelembevételével

kell kitölteni. Kivétel a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, melynek ûrlapját ezer forintos
nagyságrendben egy tizedes pontossággal kell kitölteni.

– A negyedéves terveket a Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: Kincstár) kell benyújtani tárgyhónapot megelõ-
zõ hónap 25-éig, a tervmódosítást tárgyhó 15-éig.

– Tervmódosítás esetén visszamenõleges, a megelõzõ idõszak tervadatainak módosítására nincs lehetõség.
– A jóváhagyott/érvényes terv egy példányát a Kincstár a havi teljesítési adatokkal kiegészítve havonta vissza-

igazolja.

2. Az adatlapok adatai

MPA- FIN-01; KNPA- FIN-01 és a KTIA- FIN-01. Tervezett likviditás
Negyedéves, havi bontású tervezett bevétel, kiadás és egyenleg részletezettségû tervtáblák.
Az aktuális negyedév hónapjaira vonatkozó soroknak meg kell egyeznie a FIN-2; FIN-3. adatlapokon az adott hóna-

pokra tervezett bevétel, illetve kiadás összesen adataival.

MPA- FIN-02-03; KNPA- FIN-02-03 és a KTIA- FIN-02-03. Tervezett bevételek, kiadások
Az Alapok összes bevétele, összes kiadása részletezettségû tervtáblák
Az adatlapok 1.,2.,3. és 4. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeknek a tárgynegyedév hónapjaira

és a negyedév egészére a tervezett bevételi, kiadási adatait kell feltüntetni.
Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatait kell feltüntetni. Elsõ negyedévben

üresen marad.
A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait szerepelteti.
A 7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
A 8. sort a Kincstár tölti ki. Az ,,elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre ter-

vezett és az elõzõ idõszakra vonatkozó tényadatok együttes összegét kell az éves elõirányzathoz viszonyítani.

NKA-FIN; SZA-FIN és WA-FIN. Tervezett bevételek és kiadások.
Az Alapok összes bevétele, kiadása és ezek egyenlege részletezettségû tervtáblák.
Az adatlapok 1.,2.,3. és 4. sorában a költségvetési törvényben jóváhagyott jogcímeknek a tárgynegyedév hónapjaira

és a negyedév egészére a tervezett bevételi, kiadási adatait kell feltüntetni.
Az 5. sorban az elõzõ negyedév/negyedévekre tervezett bevételi/kiadási adatait kell feltüntetni. Elsõ negyedévben

üresen marad.
A 6. sort a Kincstár tölti ki. Az elõzõ negyedév/negyedévek tényleges bevételi/kiadási adatait szerepelteti.
A 7. sorban a költségvetési törvény szerinti, illetve az érvényes módosított elõirányzatokat kell feltüntetni.
A 8. sort a Kincstár tölti ki. Az ,,elõirányzat felhasználás %-ban” viszonyszám kiszámításához a tárgynegyedévre ter-

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

M

(millió forint)

Központi
költségvetési

el irányzatokból
átvett

pénzeszközök

Term. és jogi 
személyek,
gazdasági
társaságok
befizetései

Különféle
egyéb

bevételek
 Összesen:

Nemzeti és 
egyetemes

értékek
létrehozása,
meg rzése,
terjesztése

Évfordulók,
hazai

fesztiválok és 
rendezvények,

valamint
azokon való 

részvétel

Nemzetközi
fesztiválok,

rendezvények
és azokon való 

részvétel

M vészeti
alkotások új 
irányzatai, új 

kulturális
kezdeménye-

zések

Kulturával
kapcsolatos
tudományos

kutatások

Épített
örökség,

épít m vészet

Kultúrateremt ,
közvetít ,

valamint egyéni 
és közösségi 

tevékenységek

Szakmai
díjazáshoz

való
hozzájárulás

Nemzetközi
tagdíjak

1 Tárgy negyedév els hónapja

2
Tárgy negyedév második 
hónapja

3
Tárgy negyedév harmadik 
hónapja

4 Tárgy negyedév összesen

5
El z  negyedév/ negyedévek 
tervadata

6
El z  negyedév/ negyedévek 
teljesítése

7 Éves el irányzat

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

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

9
….. havi teljesítés

10

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

Magyar Államkincstár részér l:

Nemzeti Kulturális Alap

Bevételek

Alapkezel  cégszer  aláírása:

M ködési
kiadások

Pályázatok támogatása

Tervezett id szak

20…. év .... negyedév

Egyéb bevételek

Összes kiadás Egyenleg

Kiadások

Kulturális
járulék
bevétel

Összes
bevétel

20….év ….hó….nap

PH

20….év ….hó….nap

PH

Pénzügyminisztérium részér l engedélyezte:

20….év ….hó….nap

PH



16. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

7/k. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez

2009/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14519

ELKA-E

Sorszám:
  Magyar Államkincstár

(millió forint)

Költségvetési
bevétel      összesen

Költségvetési
kiadás      összesen

Egyenleg

Dátum: 20…...év ......hó…...nap

Eltérés az éves 
el irányzattól

augusztus

szeptember

október

november

február

Elkülönített Állami Pénzalapok

december

I-XII hó összesen:

április

július

március

20….. évi el irányzat

…………………………………...Alap

éves likviditási  terve

……év

május

június

Hónapok

január



Kitöltési útmutató az Elkülönített Állami Pénzalapok éves likviditási tervének
ELKA-E jelû ûrlapjához

1. Általános tudnivalók

– Az adatlapot minden Elkülönített Állami Pénzalapnak havonta ki kell tölteni, és a Kincstárnak minden hónap 5-éig
elektronikus úton (e-mail) megküldeni.

– Az adatlapot milliós nagyságrendben, egy tizedes pontossággal kell kitölteni. Kivétel a Wesselényi Miklós Ár-
és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, melynek ezer forintos nagyságrendben egy tizedes pontossággal kell kitölteni az
adatlapot.

– A likviditási terv adatlapjának fejlécében az aktuális évet kell feltüntetni.
– Az adatlapot folyamatos sorszámmal kell ellátni.

2. Az adatlap adatai

Az éves likviditási terv az Alapok várható pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak, e kettõ egyenlegének éves
ütemezését tartalmazza havi bontásban.

Az adatlapot minden hónapban az év egészére vonatkozóan kell kitölteni.
Az adatlapban havonta „ún. gördülõ tervezéssel” a tárgyhónapot megelõzõ idõszakra vonatkozóan a tényleges, pénz-

forgalomban megvalósult adatokat kell szerepeltetni.
Az „éves elõirányzat” sorban a mindenkor érvényes (módosításokkal korrigált) éves elõirányzatot kell szerepeltetni.
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Kitöltési útmutató
az EG-05 számú, „Elõirányzat-módosítás nélküli keretnövelés” elnevezésû ûrlaphoz

1. Az éves költségvetési törvényben meghatározott, a központi költségvetésnél és a társadalombiztosítási költség-
vetési szerveknél elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadási elõirányzatai túllépésekor – a központi
elõirányzatok kivételével – a fejezet irányító szervnek EG-05 adatlapot kell benyújtania.

2. Az eljárás menete:
Az ûrlapot három példányban kitöltve az eltérés indokolását tartalmazó kérelem két példányával együtt a Fejezet meg-

küldi a Pénzügyminisztérium fejezet szerint illetékes Fõosztályához – a jogszabályi elõírásokkal összhangban – engedé-
lyezésre/tudomásul vételre.

A Pénzügyminisztérium a nyomtatvány alsó részében középen található igazoló rész kitöltésével és a megfelelõ
szöveg aláhúzásával engedélyezi, illetve tudomásul veszi az idõarányostól eltérõ folyósítást, ezt követõen a nyomtat-
vány két példányát és a kérelem egy példányát továbbítja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére
a finanszírozás lebonyolítása végett. A Kincstár a beérkezést követõ 5 munkanapon belül a táblázat jobb alsó sarkában
található igazoló részt kitöltve visszaküldi az ûrlap egy példányát a Fejezet részére, a másik példány a Kincstárnál marad.

3. Az ûrlap adatai:
– A bizonylat sorszáma: A fejezet által a Kincstárhoz benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására

szolgál.
– Összes oldal: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem ele-

gendõ, a lapok számát kell feltüntetni.
– Oldalszám: Amennyiben a fejezeti kezelésû elõirányzatok feltüntetésére a lapon található sorok száma nem elegen-

dõ, az adott lap sorszámát kell feltüntetni a lapon.
– Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvényben (a továbbiakban: költség-

vetési törvény) található fejezetszám és megnevezés.
– Elõirányzat-felhasználási keretszámla (alszámla) száma (1–24): A 24 pozíciós elõirányzat-felhasználási keret-

számla (intézményi vagy fejezeti) számát kell feltüntetni. A számlára történik a támogatási keret nyitása.
– Sorszám: A fejezeti kezelésû elõirányzatok sorszámozására szolgál. Az utolsó tétel a megelõzõ sorok összegezé-

sére szolgál.
– Költségvetési elõirányzat államháztartási egyedi azonosítója: Az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazá-

sáról szóló PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám.
– Tárgyévi címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat kell feltüntetni.
– Eredeti elõirányzat az adott évi költségben jóváhagyott összeg.
– Eddig engedélyezett keretnövelés összege az eredeti elõirányzatot meghaladó jóváhagyott növelések halmozott

összege. Csak fejezeti kezelésû elõirányzat keretnövelésénél kell kitölteni.
– Eddig engedélyezett keretnövelésbõl, igénybe nem vett és visszautalt támogatás összege: Az eddig engedélyezett

és rendelkezésre bocsátott keretnövelés összegébõl a Kincstárban vezetett fejezeti elosztási számlára visszautalt támoga-
tási keret összege.

– Engedélyezett keretnövelés felhasználása: Az engedélyezett támogatási keret felhasználásának ütemezését kell
a hónap és azon belül a dekád (1, 2, 3) megadásával feltüntetni.
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 EG-05
Magyar Államkincstár El irányzat módosítás nélküli keret növelés engedélyezése        Bizonylat sorszáma:

Fejezet száma: Összes oldal:
Fejezet neve:  oldalszám:

El irányzat-felhasználási keretszámla (alszámla) száma (1-24): adatok ezer Ft-ban

Sor-
Tárgyévi címbesorolás

Eredeti Eddig engedélyezett Keret növelés Rendelkezésre bocsá-

szám feje- cím alcím jogcím  el ir. kiem el irányzat keretnövelés összesen tott keret együttes

zet csop. csop. ei.  összege hónap dekád (5-6+9) összege  (4+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Összesen:
Fejezet cégszer  aláírása PM részér l engedélyezte/tudomásul vette: Magyar Államkincstár:

Aláírás: Aláírás: Rögzítette:

p.h. Ügyintéz : p.h. p.h. Ellen rizte:

Dátum: Dátum: Dátum: Dátum:      

20..... év ..... hó ..... nap telefon: 20..... év ..... hó ..... nap 20..... év ..... hó ..... nap 20..... év ..... hó ..... nap
Iktatószám: Iktatószám: Iktatószám:

Költségvetési
el irányzat ÁHT 

azonosítója

jog-
cím

Összege

Engedélyezett keretnövelés

felhasználásaEddig engedélyezett keretnövelésb l,
igénybe nem vett és visszautalt támogatás

összege
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 Magyar Államkincstár  Készült:

 Lapszám:

Kiadások és bevételek el irányzatának és teljesítésének alakulása (PJ02) 
Id szak: 

Intézmény 
neve: 

 címe: 

 Intézmény azonosító: 
 Számlaszám: 

             (Ft-ban)

Megnevezés 
 Sor-
szám

 Eredeti 
el irány-

zat 

 Aktuális 
el irány-

zat

Tárgyhavi 
forgalom 

Halmozott 
forgalom 

 Index
%-ban

 Rendszeres személyi juttatások  01.           

 Nem rendszeres személyi juttatások  02.           

 Küls  személyi juttatások  03.           

Személyi juttatások (01+02+03)  04.           

 Társadalombiztosítási járulék  05.           

 Munkaadói járulék  06.           

Munkaadókat terhel  járulék (05+06)  07.           

 Dologi kiadások  08.           

 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)  09.           

Dologi és egyéb folyó kiadások (08+09)  10.           

Ellátottak pénzbeli juttatásai  11.           

 M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

 12.           

 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és egyéb 
társadalombiztosítási ellátások 

 13.           

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre (12+13) 

 14.           

 Támogatás érték  m ködési kiadás 
társadalombiztosítási alapoknak és kezel inek 

 15.           

 Támogatás érték  m ködési kiadás elkülönített állami 
alapoknak 

 16.           

 Tám. ért. m k. kiad. kp-i kv. szervnek, fej. kez. ei.-
nak, Uniós lebony.szlára 

 17.           

 Tám. ért. m k. kiad. h. önkorm-nak, többc. kistérs. 
társ-nak, h-i és orsz. kisebbs. önkorm-nak 

 18.           

 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre 

 19.           

Támogatás érték  m ködési kiadás 
(15+16+17+18+19) 

 20.           
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             (Ft-ban)

Megnevezés 
 Sor-
szám

 Eredeti 
el irány-

zat 

 Aktuális 
el irány-

zat

Tárgyhavi 
forgalom 

Halmozott 
forgalom 

 Index
%-ban

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások 
(11+14+20) 

 21.           

 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány 
átadása 

 22.           

 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány 
átadása

 23.           

El z  évi el irányzat-maradvány átadása (22+23)  24.           

Kamatkiadás  25.           

Intézményi beruházási kiadások  26.           

Felújítás  27.           

 Központi beruházás  28.           

 Lakástámogatás  29.           

 Lakásépítés  30.           

Központi beruházások (28+29+30)  31.           

 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

 32.           

 Intézményi egyéb felhalmozási kiadás  33.           

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre (32+33) 

 34.           

 Támogatás érték  felhalmozási kiadás tb alapoknak és 
kezel inek 

 35.           

 Támogatás érték  felhalmozási kiadás elkülönített 
állami alapoknak 

 36.           

 Tám. ért. felh. kiad. kp-i kv. szervnek, fej. kez. ei.-
nak, Uniós lebony. szlára 

 37.           

 Tám. ért. felh. kiad. h. önkorm-nak, többc. kistérs. 
társ-nak, h-i és orsz. kisebbs. önkorm-nak 

 38.           

Támogatás érték  felhalmozási kiadás 
(35+36+37+38) 

 39.           

Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások  40.           

Egyéb felhalmozási kiadások (34+39+40)  41.           

Kölcsönök nyújtása és törlesztése  42.           

Hiteltörlesztés  43.           

Kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltörlesztés 
(42+43) 

 44.           

Törvény szerinti kiadások  
(04+07+10+21+24+25+26+27+31+41+44) 

 45.           

M ködési bevétel  46.           

Kamatbevétel  47.           

 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések  48.           

 M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr l

 49.           

 M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól  50.           
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             (Ft-ban)

Megnevezés 
 Sor-
szám

 Eredeti 
el irány-

zat 

 Aktuális 
el irány-

zat

Tárgyhavi 
forgalom 

Halmozott 
forgalom 

 Index
%-ban

M ködési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió 
szervezeteit l, közvetlen intézményi megállapodás 
alapján 

 51.      

 M ködési célú pénzeszközátvétel külföldr l  52.           

M ködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 
államháztartáson kívülr l (48+49+50+51+52) 

 53.           

 Támogatás érték  m ködési bevételek tb alapoktól és 
kezel it l

 54.           

 Támogatás érték  m ködési bevételek elkülönített 
állami alapoktól 

 55.           

 Tám. érték  m k. bevétel kp-i kv. szervt l, fej. kez. 
ei-ból, Uniós lebony-i szláról 

 56.           

 Tám. ért. m k. bev. h-i önkorm-tól, többc. kistérs. 
társ-tói,  
h-i és orsz. kisebbs-i önkorm-tól 

 57.           

 Garancia és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülr l

 58.           

Támogatásérték  m ködési bevételek 
(54+55+56+57+58) 

 59.           

M ködési célú pénzeszközátvétel, bevételek 
(53+59) 

 60.           

 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány 
átvétel 

 61.           

 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány 
átvétel 

 62.           

El z  évi el irányzat-maradvány átvétel (61+62)  63.           

 Felhalmozási és t ke jelleg  bevétel  64.           

 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülr l

 65.           

 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai 
Uniótól 

 66.           

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió 
szervezeteit l, közvetlen intézményi megállapodás 
alapján 

67.      

 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldr l  68.           

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 
államháztartáson kívülr l (64+65+66+67+68) 

 69.           

 Támogatás érték  felhalmozási bevételek tb alapoktól 
és kezel it l

 70.           

 Támogatás érték  felhalmozási bevételek elkülönített 
állami alapoktól 

 71.           

 Tám. érték  felh. bevétel kp-i kv. szervt l, fej. kez. 
ei-ból, Uniós lebony-i szláról 

 72.           

 Tám. ért. felh. bev. h-i önkorm-tól, többc., kistérs. 
társ-tól,  
h-i és orsz. kisebbs. önkorm-tól 

 73.           
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             (Ft-ban)

Megnevezés 
 Sor-
szám

 Eredeti 
el irány-

zat 

 Aktuális 
el irány-

zat

Tárgyhavi 
forgalom 

Halmozott 
forgalom 

 Index
%-ban

Támogatásérték  felhalmozási bevételek 
(70+71+72+73) 

 74.           

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 
(69+74) 

 75.           

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése  76.           

Hitelfelvétel  77.           

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése, 
hitelfelvétel (76+77) 

 78.           

Adók és adójelleg  bevételek  79.           

Törvény szerinti bevételek 
(46+47+60+63+75+78+79) 

 80.           

Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege 
(45-80) 

 81.           

Költségvetési támogatás (számított el irányzat, 
keretnyitás) 

 82.           

 Ebb l köztartozás miatt zárolt támogatás  83.           

Keretátadás-átvétel (f  és alintézmény)  84.           

Keretátadás-átvétel (saját számla)  85.           

Nem azonosítható bevétel  86.           

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány 
igénybevétele

 87.           

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadások  88.           

 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások  89.           

 Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevételek  90.           

 Hatósági jelleg  jogkörhöz kapcsolódó átfutó 
bevételek 

 91.           

 Nyitóegyenleg és korrekciói  92.           

 El z  évi függ , átfutó és kiegy. bev-k rendezése  93.           

 El z  évi maradvány felfüggesztett kifizetéséhez 
kapcsolódó befizetés 

 94.           

 El z  évi hatósági jelleg  jogkörhöz kapcsolódó 
bevételek rendezése 

 95.           

 El z  évi függ , átfutó és kiegy. kiad-k rendezése  96.           

 El z  évi házipénztár záró p.k. tárgyévi felh.  97.           

 El z  évi deviza záró állomány tárgyévi felh.  98.           

 Államháztartáson belülr l kapott továbbadási 
(lebonyolítási) célú m ködési kiadás 

 99.           

 Államháztartáson belülr l kapott továbbadási 
(lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 

 100.           

 Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási 
(lebonyolítási) célú m ködési kiadás              

 101.           

 Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási 
(lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 

 102.           

 Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel 
államháztartáson belülr l

 103.           
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             (Ft-ban)

Megnevezés 
 Sor-
szám

 Eredeti 
el irány-

zat 

 Aktuális 
el irány-

zat

Tárgyhavi 
forgalom 

Halmozott 
forgalom 

 Index
%-ban

 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 
államháztartáson belülr l

 104.           

 Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel 
államháztartáson kívülr l

 105.           

 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 
államháztartáson kívülr l

 106.           

 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás  107.           

Rövid lejáratú értékpapír beváltás 108.      

Keretátvezetés devizaszámlára 109.      



19. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

12/a. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Munkaer piaci Alap bevételi és kiadási el irányzatának és teljesítésének alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:      E Ft 

B ev é te l ek   El irányzat  Teljesítés  Telj.% 

Munkaadói járulék    

Munkavállalói járulék    

Vállalkozói járulék    

TÁMOP intézkedések bevételei    

Egyéb bevétel    

Területi egyéb bevétel    

Központi egyéb bevétel    

Szakképzési és feln ttképzési egyéb bevétel    

Rehabilitációs hozzájárulás    

Rehabilitációs célú munkahelyteremt  támogatás 
törlesztése 

   

Szakképzési hozzájárulás    

Bérgarancia támogatás törlesztése    

Követelés elengedés bevétele (technikai)    

Pénzmaradvány igénybevétel    

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL    

Képzési Alaprész befizet re nem azonosított bevétel    

Költségvetési bevétel    

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

Bevételi forgalom összesen    

Nyitóegyenleg    

El irányzat-felhasználási keret átvétel    

K i a d á so k  
   

Aktív támogatások    

Foglalkoztatási és képzési támogatások    
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása    
Közmunka céljára pénzeszköz átadás    
TÁMOP 1.1 Munkaer piaci szolgáltatások és  
támogatások 

   

TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönz  normatív 
támogatások 
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Társadalmi párbeszéd programok    
Járulékkedvezmény megtérítés    

Szakképzési és feln ttképzési támogatások    

Szakképzési és feln ttképzési célú kifizetések    
Rehabilitációs célú munkahelyteremt  támogatás    

Passzív kiadások    

Álláskeresési támogatások    

Vállalkozói járadék    

Jövedelempótló támogatás    

Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás    

Bérgarancia kifizetések    

M ködtetési célú kifizetések    
Alapkezel nek átadott pénzeszköz    

ÁFSZ-nek átadott pénzeszköz    

ÁFSZ fejlesztési program    

ÁFSZ központosított kerete    
OMMF-nek pénzeszközátadás    
NSZFI-nek pénzeszközátadás    
OFA-nak pénzeszközátadás    
Tranzakciós díj    

Költségvetési befizetés       

Megváltozott munkaképesség  személyek 
foglalkoztatásának tám. 

      

Egyéb költségvetési befizetés       

Közcélú munkavégzés járuléka    
Közcélú munkavégzés járuléktartaléka    
Követelés elengedés kiadása (technikai)    

Költségvetési kiadás       

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás       

Kiadási forgalom összesen       

Záróegyenleg       

 El irányzat-felhasználási keret átadás       



20. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételi és kiadási el irányzatának és 
teljesítésének alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:     E Ft 

B ev é te l ek  El irányzat Teljesítés Telj.% 

Nukleáris létesítmények befizetése    

Paksi Atomer m  Rt.    

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése    

Költségvetési támogatás    

Egyéb bevétel    

Pénzmaradvány igénybevétel    

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL    

Költségvetési bevétel    

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

Bevételi forgalom összesen    

Nyitóegyenleg    

K ia dá so k
   

Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének 
el készítése 

   

Kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének 
el készítése

   

Püspökszilágyi RHFT beruházásai    
Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás    

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése, felújítása    

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának b vítése    
Nukleáris létesítmények leszerelésének el készítése    

Paksi Atomer m  leszerelésének el készítése    
Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai    

Társadalmi ellen rzési és információs társulások 
támogatása

   

Alapkezel nek m ködési célra    

Költségvetési kiadás    

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás    

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás    

Kiadási forgalom összesen    
Záróegyenleg    



21. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez
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ADATSZOLGÁLTATÁS

a Nyugdíjbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó

(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K

1. Nyugdíjbiztosítási járulék bevétel

2. Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

3. Megállapodás alapján fizet k járulékai

4. Közteherjegy után befolyt járulék

5. Rendvédelmi szervek és a MH kedv. nyugell. kiadásaihoz hozzájárulás

6. MPA által Start kártya kiegészítés

7. Korkedvezmény-biztosítási járulék

8. GYED-ben rész. utáni nyugdíjbizt. járulék címen az E. Alaptól átvett pe.

9. Késedelmi pótlék, bírság

10. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1-9.)

11. GYES, GYET-ben és rehab.járadékban részes. utáni kp. kv-i. térítítés

12. Magánny.pénztárba átlép k miatti járulék-kiesés pótlására kv-i tám.

13. Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás

14. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz

15. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (11-14.)

16. Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

17. NYB. költségvetési szervek befizetése

18. M ködési el irányzat-maradvány átvétele

19. NYB. tevékenység egyéb bevételei összesen (16-18.)

20. Vagyongazdálkodás bevétele

21. M ködési célú bevételek

22. NY. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN

K I A D Á S O K

23. Nyugellátások

 - ebb l 13. havi nyugdíj

24. Felmerülési helyre el nem számolt nyugellátások (hóközi)

25. Nyugellátások összesen (23-24.)

26. Postaköltség

27. Egyéb ellátási kiadások

28. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai összesen (26-27.)

29. Vagyongazdálkodás kiadása

30. M ködésre fordított kiadások

31. NY. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

32. NY. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Nem az alapból finanszírozott ellátások

Bevételek

33. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

34. Pénzbeli kárpótlás

35. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

36. MNV Zrt.által finaszírozott term föld és vagyoni életjáradék

37. MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék

38. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

39. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj tárgyévi bevétel

40. E. Alapból finanszírozott ellátások megtérítései

Sorsz. Jogcím
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El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés Kincstár adatai Ny. Alap adatai eltérés
Sorsz. Jogcím

41. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (33-40.)

Kiadások

42. Jövedelempótló és jövedelemkiegészít  szociális támogatás

43. Pénzbeli kárpótlás

44. Az 1947-es Párizsi Békeszerz désb l ered  kárpótlás

45. MNV Zrt.által finaszírozott term föld és vagyoni életjáradék

46. MNV Zrt. által finanszírozott vagyoni életjáradék

47. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott ellátás

48. Munkáltatói befizetésb l korengedményes nyugdíj tárgyévi kiadás

49. E. Alapból finanszírozott ellátások

50. Nem az alapból fin. ellátások kiadásai összesen (42-49.)

51. Nem az alapból fin. ellátások tárgyévi egyenlege (41- 50.)

52. Nem az alapot terhel  ellátások el z  évi elszámolásai (bevétel-kiadás)

53. Munk. befiz.-b l koreng. nyugdíj következ  évi forrás változása

Egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolások

54. Ellátási szektor nem azonosított bevétele

55. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

56. M ködési szektor nem azonosított bevételei

57. M ködési szektor passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

58. Egyéb elszámolások összesen (54-57.)

59. NY.ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (32+51+52+53+58.)

60. NY.ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

61. NEM TB. ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

62. Ellátási szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

63. Ny. Alap kincstári számláinak hó végi záró - éves nyitó állománya

64. M ködési szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

65. Pénzforgalom egyeztetése (59+60+61-62-63-64.)

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

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

cégszer  aláírás
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ADATSZOLGÁLTATÁS

az Egészségbiztosítási Alap kincstári és könyvviteli adatainak eltérésér l

….…... év ………..……..  hó

(adatok ezer Ft-ban)

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés

B E V É T E L E K

1. Egészségbiztosítási járulék bevétel

2. Megállapodás alapján fizet k járulékai

3. Munkáltatói táppénz hozzájárulás

4. Közteherjegy után befolyt járulék

5. MPA által Start kártya kiegészítés

6. Egészségügyi hozzájárulás

7. Késedelmi pótlék, bírság

8. Járulékbevételek és hozzájárulások összesen (1-7.)

9. Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

10. Eü.feladatok ellátásával kapcs. közp. kv.-i hozzájárulás

11. Központi költségvetésb l járulék címen átvett pénzeszköz

12. Központi költségvetési hozzájárulások összesen (9-11.)

13. Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

14. Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

15. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

16. Szerz dések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések

17. Folyamatos gyógyszerellátást bizt. gy.gyártói és forgalmazói befiz.

18. Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései összesen (16-17.)

19. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

20. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

21. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. megtér. összesen (19-20.)

22. Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

23. EB. költségvetési szervek befizetése

24. M ködési el irányzat-maradvány átvétele

25. EB. tevékenység egyéb bevételei összesen (13-15.+18+21-24.)

26. Vagyongazdálkodás bevétele

27. M ködési célú bevételek

28. E. ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN 

K I A D Á S O K

29. Terhességi-gyermekágyi segély

30. Táppénz

31. Külföldi gyógykezelés

32. Egyszeri segély

33. Kártérítési járadék

34. Baleseti járadék

35. Gyermekgondozási díj

36. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai összesen (29-35.)

37. Gyógyító-megel z  ellátás jogcímre el nem számolt kiadása

38. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

39. Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

40. Fogászati ellátás

41. Gondozóintézeti gondozás

42. Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás

43. M vesekezelés

44. Otthoni szakápolás

45. M ködési költségel leg

JogcímSorsz.
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El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés
JogcímSorsz.

46. Célel irányzatok

47. Mentés

48. Laboratóriumi ellátás

49. Összevont szakellátás

50. Gyógyító-megel z  ellátás összesen (37-49.)

51. Gyógyfürd  és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

52. Anyatej-ellátás

53. Gyógyszertámogatás kiadásai

54. Speciális beszerzés  gyógyszerkiadás

55. Gyógyszertámogatás céltartalék

56. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása

57. Gyógyszertámogatás összesen (53-56.)

58. Kötszertámogatás

59. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

60. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 

61. Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen (58-60.)

62. Utazási költségtérítés

63. EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

64. Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

65. Külföldi sürg sségi gyógykezelés

66. Nemzetközi egyezményb l ered  ell. kiadásai összesen (63-65.)

67. Természetbeni ellátások összesen (50-52.+57+61+62+66)

68. Kifizet helyeket megillet  költségtérítés

69. Postaköltség

70. Egyéb kiadások

71. Orvosspecifikus vények

72. Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási kül. rendezése

73. GYED-ben rész. utáni ny.bizt. jár. címen az Ny.Alapnak átadott pe.

74. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai összesen (68-73.)

75. Vagyongazdálkodás kiadása

76. M ködésre fordított kiadások

77. E. Alap befizetési céltartalék

78. E. ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN

79. E. ALAP EGYENLEGE (bevétel-kiadás)

Nem az alapból finanszírozott ellátások

Bevételek

80. Közgyógyellátás megtérítése

81. Szervadományozással kapcsolatos kiadások megtérítése

82. IRM BÁH által finanszírozott eü. ellátás  kiadásainak megtérítése

83. Határon túli magyarok mo-i egészségügyi ellátásának támogatása

84. Közgyógyellátás önkormányzati megtérítése

85. Hadigondozotti közgyógyellátás megtérítése

86. Nem az alapból fin. ellátások megtérítései összesen (80-85.)

Kiadások

87. Közgyógyellátás

88. Szervadományozással kapcsolatos kiadások

89. IRM BÁH által finanszírozott eü. ellátás  kiadásai

90. Határon túli magyarok mo-i egészségügyi ellátása

91. Önkormányzatok által fin. közgyógyellátás kiadása

92. Hadigondozotti közgyógyellátás kiadása

93. Nem az alapból fin. ellátások kiadásai összesen (87-92.)

94. Nem az alapból fin. ellátások tárgyévi egyenlege (86-93.)

95. Nem az alapot terhel  ellátások el z  évi elszámolásai (bev.-kiad.)



2009/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14535

El irányzat Teljesítés

Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés Kincstár adatai E. Alap adatai eltérés
JogcímSorsz.

Egyéb és a passzív-aktív pénzügyi elszámolások

96. Ellátási szektor nem azonosított bevétele

97. Ellátási el legek kiadása

98. Ellátási szektor egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

99. M ködés nem azonosított bevételei

100. M ködés passzív-aktív pénzügyi elszámolásai

101. Egyéb elszámolások összesen (96-97+98+99+100.)

102. E. ALAP SZÁMLÁINAK PÉNZFORGALMI EGYENLEGE (79+94+95+101.)

103. E. ALAP TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

104. NEM TB. ELLÁTÁSOK TÁRGYÉVI HITELÁLLOMÁNYA

105. Ellátási szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állománya

106. E. Alap kincstári számláinak hó végi záró - éves nyitó állománya

107. M ködési szektor pénztárainak hó végi záró - éves nyitó állomány

108. Pénzforgalom egyeztetése (102+103+104-105-106-107.)

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

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

cégszer  aláírás



Kitöltési útmutató a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 12/c. és 12/d. számú mellékleteihez

Az adatszolgáltatás az Alap éves költségvetésének végrehajtása, az Alap által folyósított, nem társadalombiztosítási
forrásból finanszírozott ellátási kiadások és bevételek kincstári és könyvviteli elszámolásának összehasonlítására, az
eltérések kimutatására szolgál.

Az adatszolgáltatásban a kiemelt költségvetési bevételi és kiadási elõirányzati jogcímek adatait, valamint a megtérí-
tendõ ellátások teljesítését

– a Kincstár az elõirányzat-nyilvántartása, valamint az Alap kincstári számláin bonyolódó pénzforgalom KTK sze-
rinti elszámolása és a célszámlák bevételi és kiadási forgalma alapján;

– az Alap az elõirányzati és teljesítési adatait a fõkönyvi nyilvántartásokban rögzítettek szerint, a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 142. § (1) bek.-ben elõírt adatszolgáltatással egyezõen kell kitölteni.

Az Egyéb és passzív-aktív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni az ellátási és a mûködési szektor Nem azono-
sított bevételeinek hó végi, megfelelõ jogcímre még el nem számolt állományát, a kiemelt költségvetési jogcímekhez
nem sorolható (pl. visszaérkezett ellátások, készpénzfelvétel ellátásra) bevételek és kiadások különbözetét. Itt kell kimu-
tatni a tb-ellátásokra biztosított elõlegek tárgyévi kiadásait és megtérüléseit, valamint az egyéb függõ, átfutó és
kiegyenlítõ bevételek és kiadások tárgyévi állományváltozását. A jogcímcsoport soraiban kimutatott adat negatív,
amennyiben a kiadások nagyobbak, mint a bevételek.

A Nyugdíjbiztosítási Alapnál az 53. sorban kell részletezni a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatban a munkáltatói
forrásállomány változását, mely összevontan tartalmazza a munkáltatók által a következõ évek kifizetéseinek fedezete-
ként befizetett tárgyévi bevételt, valamint a tárgyévre vonatkozóan elõzõ években korengedményes nyugdíj jogcímen
befizetett összeg technikai számlára történõ átvezetését.

Az Alapok tárgyévi hitelállománya és a Nem tb-ellátások tárgyévi hitelállománya sorokban az ellátások folyamatos
teljesítése érdekében igénybe vett tárgyévi hitelfelvétel és törlesztés különbözetét kell kimutatni. (Az összeg pozitív,
ha a tárgyidõszakban igénybe vett hitelállomány nagyobb, mint a hiteltörlesztések összege.)

Az adatlap 62–64, illetve 105–107 sorai a pénzforgalom egyeztetésére szolgálnak. Itt kell bemutatni a kincstári szám-
lák, valamint a pénztárak hó végi záró és éves nyitó állományának különbözetét.

A Pénzforgalom egyeztetése sorban kimutatott adat helyes kitöltés esetén nullát eredményez. (Pénzforgalom egyez-
tetése = az Alap számláinak pénzforgalmi egyenlege + hitelállományok – pénzeszköz-változások).
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23. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

12/e. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap bevételi és kiadási 
el irányzatának és teljesítésének alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:     E Ft 

B ev é te l ek  El irányzat Teljesítés Telj.% 

Rendszeres befizetés    

Költségvetési támogatás    

Egyéb bevétel    

BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL    

Pénzmaradvány igénybevétel    

Költségvetési bevétel    

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel    

Bevételi forgalom összesen    

Nyitóegyenleg    

K ia dá so k
   

Káreseménnyel összefügg  kártalanítás kifizetése    

M ködési kiadások    

Költségvetési kiadás    

Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás    

El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás    

Kiadási forgalom összesen    

Záróegyenleg    



24. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

12/f. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevételi és kiadási el irányzatának és 
teljesítésének alakulásáról  

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:     E Ft 

B ev é te l ek  El irányzat Teljesítés Telj. % 

Innovációs járulék 
Költségvetési támogatás 
Visszterhes támogatások törlesztései 
Egyéb bevétel 
Pénzmaradvány igénybevétel 
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL 
Költségvetési bevétel 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
Bevételi forgalom összesen 
Nyitóegyenleg

K ia dá so k  

Hazai innováció támogatása 
Nemzetközi együttm ködésben 
megvalósuló 
innováció támogatása 
Tudományos és technológiai attasék 
munkájának 
támogatása
Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer 
támogatása
Tudomány- és Technológiapolitikai 
Tanácsadó 
Testület munkájának támogatása 
Alapkezel nek átadott pénzeszköz 
Új fejlesztési tervekre való felkészülés, 
értékelés
Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap 
magyar
hozzájárulása 
Költségvetési kiadás 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
Kiadási forgalom összesen 
Záróegyenleg 



25. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

12/g. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Szül föld Alap bevételi és kiadási el irányzatának és teljesítésének 
alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

Dátum: E Ft 

B ev é te l ek  El irányzat Teljesítés Telj. % 

Önkéntes befizetések, adományok 
Költségvetési támogatás 
Adomány-kiegészítés 

Egyéb bevétel 
Pénzmaradvány igénybevétel 
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL 
Költségvetési bevétel 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
Bevételi forgalom összesen 
Nyitóegyenleg

K ia dá so k  
Alapból nyújtott támogatás 
Egyéb támogatások 

Alapkezel  m ködési költségei 
Egyéb kiadás 
Költségvetési kiadás 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
Kiadási forgalom összesen 
Záróegyenleg 



26. melléklet a 10/2009. (IV. 14.) PM rendelethez

12/h. számú melléklet a 36/1999. (XII. 27.) PM rendelethez
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MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR  AJ03

Havi jelentés a Nemzeti Kulturális Alap bevételi és kiadási el irányzatának és teljesítésének 
alakulásáról 

Aktuális el irányzatokkal

Dátum:     E Ft 

B ev é te l ek  El irányzat Teljesítés Telj. % 

Kulturális járulék 
Egyéb bevételek 
Átvett pénzeszközök 
Jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok és természetes 
személyek befizetései 
Különféle egyéb bevétel 

Pénzmaradvány igénybevétel 
BE NEM AZONOSÍTOTT BEVÉTEL 
Költségvetési bevétel 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  bevétel 
Bevételi forgalom összesen 
Nyitóegyenleg

K ia dá so k  

Nemzeti és egyetemes értékek 
létrehozásának, meg rzésének, 
terjesztésének támogatása 
Évfordulók, hazai fesztiválok, 
rendezvények és 
azokon való részvétel támogatása 
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és 
azokon való részvétel támogatása 
M vészeti alkotások új irányzatai, új 
kulturális kezdeményezések támogatása 
Kultúrával kapcsolatos tudományos 
kutatások támogatása 
Épített örökség, épít m vészet támogatása 
Kultúrateremt -, közvetít , valamint 
egyéni és közösségi tevékenységek 
támogatása
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 
Nemzetközi tagdíjak 
M ködési kiadások 
Költségvetési kiadás 
Tárgyévi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
El z  évi függ , átfutó, kiegyenlít  kiadás 
Kiadási forgalom összesen 
Záróegyenleg 



A szociális és munkaügyi miniszter
10/2009. (IV. 14.) SZMM

rendelete

a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról,
valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

 szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet,
valamint a Munkerõpiaci Alap képzési alaprészébõl
felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes

szabályairól  szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 20.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá -
nyí tó Tes tü le te vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, va la mint
a 4.  §-ban fog lal tak te kin te té ben 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 28.  §-a (4) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz te rek, va la mint az is ko la rend sze rû szak -
kép zést érin tõ en az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-a a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vé le mé nyé nek, va la mint
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)–b) 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:

1.  §

A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va la mint
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 tás ról  szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM ren de let (a továb biak ban: R.) 18/C.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(6)–(11) be kez dés szá mo zá sa (7)–(12) be kez dés re vál -
tozik:

„(6) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás
nyúj tá sá ra át me ne ti tá mo ga tás ként ke rül sor, a (3) be kez -
dés f) pont já ban meg ha tá ro zott, a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ hó nap ban meg lé võ sta tisz ti kai ál lo má nyi lét -
szám ba nem kell be szá mí ta ni a kö vet ke zõ munkavál -
lalókat:

a) aki nek mun ka vi szo nya meg szün te té sé re a mun ka -
adó mû kö dé si kö ré ben fel me rü lõ ok ból, ren des fel mon -
dás sal, fel men tés sel vagy kö zös meg egye zés sel ke rül sor,

és a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá ig a ren des fel -
mon dást, fel men tést meg kap ta, és a mun ka vi szony meg -
szün te té sé re irá nyu ló meg ál la po dás meg kö té sé re az elõbb
em lí tett idõ pon tig sor ke rült,

b) aki nek mun ka vi szo nya ha lál, va la mint a ha tá ro zott
idõ le jár ta  miatt, a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap já ban an -
nak idõ pont já ig, va la mint a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
hó nap ban szûnt meg,

c) aki a mun ka adó val ha tá ro zott ide jû mun ka vi szony -
ban áll.”

2.  §

(1) Az R. 27.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
w)–x) pon tok kal egé szül ki:

[(1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból]
„w)  át me ne ti tá mo ga tás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.

ren de let 23/A.  §-ában és 23/C.  §-ában fog lal tak kal össz -
hang ban nyúj tott tá mo ga tás,

x) egye di tá mo ga tás: az ál ta lá nos cso port men tes sé gi
ren de let 2. cik ké nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott támo -
gatás.”

(2) Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(11) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(16) be kez dés
szá mo zá sa (12)–(24) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a 9.  §-ban,
a 18/C.  §-ban, va la mint a 26/G.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás át me ne ti tá mo ga tás ként nyújt ha tó, ha

a) a tá mo ga tás nyúj tá sá ra a glo bá lis pénz ügyi és gaz da -
sá gi vál ság  miatt in dí tott mun ka erõ pi a ci prog ram ke re té -
ben ke rül sor, és

b) a tá mo ga tást a glo bá lis pénz ügyi és gaz da sá gi vál ság 
kö vet kez té ben 2008. jú li us 1-jét köve tõen ne héz hely zet be 
ke rült mun ka adó nak nyújt ják,

c) a mun ka adó az e be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás nyúj tá sát meg elõ zõ en nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an,
hogy a 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen mek ko ra össze gû de
mi ni mis vagy át me ne ti tá mo ga tás ban ré sze sült, és van-e
olyan, az em lí tett tá mo ga tá sok iránt be nyúj tott ké rel me,
amely nek el bí rá lá sa fo lya mat ban van.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok át -
me ne ti tá mo ga tás ként nem nyújt ha tók a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let 23/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese tek ben.

(6) Ugyan azon mun ka adó te kin te té ben az át me ne ti tá -
mo ga tás ként és a cse kély össze gû tá mo ga tás ként igény be
vett tá mo ga tás 2008. ja nu ár 1. és 2010. de cem ber 31. kö -
zött együt te sen nem ha lad hat ja meg az 500 ezer eu ró nak
meg fe le lõ fo rint össze get.

(7) Az át me ne ti tá mo ga tás ként nyúj tott tá mo ga tás
ugyan azon el szá mol ha tó költ ség vo nat ko zá sá ban nem hal -
moz ha tó a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nak mi -
nõ sü lõ tá mo ga tás sal.
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(8) Az át me ne ti tá mo ga tás ként nyúj tott tá mo ga tás azo -
nos el szá mol ha tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban nem hal moz -
ha tó ál la mi tá mo ga tás sal, ha az ilyen jel le gû hal mo zás
ered mé nye ként a tá mo ga tá si in ten zi tás túl lép né az adott
ál la mi tá mo ga tás ra irány adó tá mo ga tá si in ten zi tás fel sõ
ha tá rát.

(9) Az át me ne ti tá mo ga tás ként nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben tá mo ga tá si dön tés 2010. de cem ber 31-éig hoz -
ható.

(10) Ha a 18/C.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás nyúj tá -
sá ra a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint ke rül sor, a tá mo -
ga tás nak az 500 ezer eu ró nak meg fe le lõ összeg ér ték ha tá -
ron be lü li is mé telt nyúj tá sa ese tén, a 18/C.  § (7) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, fel té ve, hogy
a mun ka adó a ko ráb bi tá mo ga tás sal össze füg gés ben vál -
lalt fog lal koz ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí tet te.

(11) A 18/C.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás a (4) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint an nak a glo bá lis pénz ügyi és
gaz da sá gi vál ság kö vet kez té ben, 2008. jú li us 1-jét köve -
tõen ne héz hely zet be ke rült mun ka adó nak is nyújt ha tó, aki 
a 18.  §, va la mint a 18/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás ban ré sze sült, és e tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos fog lal koz ta tá si kö te le zett sé ge
– a ha tó sá gi szer zõ dés nek a tá mo ga tást nyúj tó szerv dön -
tése alap ján tör té nõ mó do sí tá sa ered mé nye ként – ide ig le -
ne sen szü ne tel.”

(3) Az R. 27.  §-ának – a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint meg vál to zott szá mo zá sú – (13) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let,
az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let, az 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok, va la -
mint az át me ne ti tá mo ga tás ese tén a ked vez mé nye zett kö -
te les a tá mo ga tás sal kap cso la tos ok ira to kat és do ku men tu -
mo kat a tá mo ga tá si dön tés nap já tól szá mí tott tíz évig meg -
õriz ni.”

(4) Az R. 27.  §-ának – a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint meg vál to zott szá mo zá sú – (21) be kez dé sé nek fel ve ze -
tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel
egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

„(21) Egye di tá mo ga tás oda íté lé sét meg elõ zõ en nagy -
vál lal ko zás ese té ben az elõ zõ ek ben fog lal ta kon kí vül a kö -
vet ke zõ fel té te lek kö zül leg alább egy fel té tel fenn ál lá sát
kö te les a ked vez mé nye zett bi zo nyí ta ni. A tá mo ga tás se gít -
sé gé vel a pro jekt:”

„d)  a tá mo ga tás kö vet kez té ben leg alább 20 szá za lék -
kal nõtt a ked vez mé nye zett ál tal a pro jekt re vagy te vé -
keny ség re for dí tott tel jes összeg.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 27/C.  §-sal egé szül ki:

„27/C.  § Ez a ren de let
a) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo -

ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet -

he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.),

b) 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, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379.,
2006. 12. 28., 5–10. o.), va la mint

c) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis
be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 2006. 11. 1.
302/29)
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

4.  §

(1) A Mun ke rõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl fel nõtt -
kép zé si cél ra nyújt ha tó tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM ren de let (a továb biak ban:
R1.) 2.  §-a a kö vet ke zõ új r) pont tal egé szül ki:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„r) egye di tá mo ga tás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -

let 2. cik ké nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás.”

(2) Az R1. 25/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
meg, ha a ked vez mé nye zett még a pro jekt tel kap cso la tos
mun ká la tok vagy te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a tá mo -
ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja. Egye di tá mo ga tás meg íté -
lé sét meg elõ zõ en nagy vál lal ko zá sok ese té ben a fen ti e ken
kí vül a ked vez mé nye zet tek kö te le sek bi zo nyí ta ni, hogy
a tá mo ga tás se gít sé gé vel a kö vet ke zõ kri té ri u mok kö zül
leg alább egy tel je sül:

a) lé nye ge sen nö vek szik a pro jekt mé re te,
b) ki szé le se dik a te vé keny ség köre,
c) nö vek szik a ked vez mé nye zett ál tal a tá mo ga tá son

kí vül a pro jekt re for dí tan dó összeg,
d) lé nye ge sen fel gyor sul a pro jekt vég re haj tá si üte me,
e) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben a pro jekt

a tá mo ga tás hi á nyá ban nem az érin tett tá mo ga tott ré gi ó ban 
 valósult vol na meg.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, és a hatályba lépést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 11.  § (11) be kez dé sé ben az „ön kén tes mun ka -
idõ csök ken tés” szö veg rész, va la mint az R. 27.  §-a (1) be -
kez dé sé nek i) és q) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
27/2009. (IV. 14.) OGY

határozata

a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság
kifejezésérõl és az új miniszterelnök

megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés a mi nisz ter el nök kel szem ben bi zal -
mat lan sá gát fe je zi ki, egyben

Bajnai György Gordont

mi nisz ter el nök ké meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

*  A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A honvédelmi miniszter
1/2009. (IV. 14.) HM

határozata

a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó
Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának

újjáalakításáról

A kor mány kö zi ve gyes bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt -
ség vi se lõ i nek ki je lö lé sé rõl  szóló 2118/2008. (VIII. 27.)

Korm. ha tá ro zat, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a há -
bo rúk ban el esett ka to nák és pol gá ri ál do za tok em lé ké nek
meg örö kí té sé rõl, va la mint sír ja ik jogi hely ze té rõl  szóló,
1995. már ci us 6-án, Moszk vá ban alá írt Meg ál la po dás
(a továb biak ban: Meg ál la po dás), az ez zel kap cso la tos
pénz ügyi fi nan szí ro zás ról ké szí tett Jegy zõ könyv, il let ve
az ezek jó vá ha gyá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 2158/1996.
(VI. 25.) Korm. ha tá ro zat alap ján a kö vet ke zõ

határozatot

ho zom:

1. A Ma gyar–Orosz Kor mány kö zi Ha di sír gon do zó Bi -
zott ság Ma gyar Ta go za tát (a továb biak ban: Ma gyar Ta go -
zat) a Kor mány ne vé ben új já ala kí tom.

2. A Ma gyar Ta go zat el nö ké ül dr. Hol ló Jó zsef ny. al tá -
bor na gyot, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té net In té -
zet és Mú ze um fõ igaz ga tó ját je lö löm ki.

3. A Ma gyar Ta go zat el nök he lyet te si fel ada ta i val
dr. Dan kó Ist vánt, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Jogi Fõ -
osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sét je lö löm ki.

4. A Ma gyar Ta go zat tag jai:
– Ko vács Gyön gyi a Ma gyar Ál lam kincs tár Kül föl di

Kö ve te lé se ket Ke ze lõ Osz tály osz tály ve ze tõ je,
– dr. Erdõ Eni kõ ta ná csos, a Pénz ügy mi nisz té ri um

Köz pon ti Költ ség ve té si Fe je ze tek Fõ osz tá lyá nak mun ka -
tár sa,

– Sza lipsz ki End re, a Kül ügy mi nisz té ri um II. Te rü le ti
Fõ osz tály orosz re fe ren se,

– dr. Gyõr pál Ele mér az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Ön kor mány za ti Fõ osz tály szak mai
ta nács adó ja.

5. A je len ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg a Ma gyar–Orosz Kor mány kö zi Ha di sír -
gon do zó Ve gyes Bi zott ság Ma gyar Ta go za tá nak új já ala -
kí tá sá ról  szóló 31/2001. (HK 9.) hon vé del mi mi nisz te ri
ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 70/2001. (HK 18.)
hon vé del mi mi nisz te ri ha tá ro zat ha tá lyát ve szí ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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