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III. Kormányrendeletek

A Kormány
6/2009. (I. 20.) Korm.

rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2009. évi havi kereset-kiegészítésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjában, va-
lamint 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ
rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya – az Állami Számvevõszék kivételé-
vel – a költségvetési szervekre és a velük

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),

b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hszt.),

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.),

e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.),

f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továb-
biakban: Üsztv.),

g) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része
XII. fejezete, valamint

h) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
66/G. §-a
szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek
programról és a különleges foglalkoztatási állományról
szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak
kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. §

(1) A foglalkoztatott a 2009. év hónapjaira járó illetmé-
nyének kifizetésével egyidejûleg havi kereset-kiegészítés-
re jogosult.

(2) A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot
követõ bérfizetési napon kifizetésre kerülõ bruttó illet-
mény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 forint.
Amennyiben a foglalkoztatott a tárgyhónapban a beosztá-
sa szerinti nem mindegyik munkanapra volt jogosult illet-
ményre, akkor a havi kereset-kiegészítés felsõ határát a
díjazott munkanapok és a tárgyhónap munkanapjainak
arányában kell figyelembe venni.

(3) E § vonatkozásában illetményként kell figyelembe
venni:

a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt,
beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató dön-
tése alapján megállapított illetményrészt is,

b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti – a 43. § (4) be-
kezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével
számított – illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ
illetményt,

d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ
illetményt,

e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) be-
kezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével
számított – illetményt,

f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti – a
81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti
illetményeltérítés figyelembevételével számított – illet-
ményt,

g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá
tartozó munkavállalók személyi alapbérét,

h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi
díjat.

(4) A havi kereset-kiegészítés a foglalkoztatottat – a be-
tegszabadság és az egészségügyi szabadság kivételével –
azon idõszakokra is megilleti, amelyekre távolléti díjban
részesül. Ez esetben illetményen a távolléti díjat – a Kjt.,
illetve az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá
tartozó foglalkoztatott esetében a távolléti díj illetmény-,
illetve személyi alapbér részét – kell érteni.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a foglal-
koztatott a felmentési, felmondási idõn belül a munkavég-
zés alóli mentesítés idõtartamára nem jogosult havi kere-
set-kiegészítésre.

(6) A havi kereset-kiegészítés a személyi jövedelem-
adó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelem-
nek minõsül, és azt a költségvetési rend szerint egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni.
A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszony-
ból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset
részét képezi.

3. §

(1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 4. §
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(1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú
mellékletének 23. pontja szerinti elõirányzat terhére az
e rendeletben meghatározottak szerint teljes összegû fede-
zetet (a továbbiakban: támogatást) biztosít

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társa-
dalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi
önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban
együtt: központi költségvetési szerv), valamint

b) a helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérsé-
gi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
részére az e rendelet alapján járó kereset-kiegészítésre és
annak járulékaira.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megilletõ
támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szol-
gáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem ve-
hetõ igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön
feladat ellátására kötött szerzõdésbõl – ide nem értve az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban:
OEP) kötött finanszírozási szerzõdést – származó bevétel
terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizáró-
lag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészíté-
sére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesít-
hetõ.

4. §

(1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás
megállapítása

a) a 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második ütemé-
ben biztosított támogatás számításánál figyelembe vett – a
Honvédelmi Minisztérium fejezetbe tartozó költségvetési
szervek esetében a Honvédelmi Minisztérium által kö-
zölt – létszám és havi 15 000 forintnak a munkaadókat ter-
helõ járulékokkal növelt összege szorzataként 6 hónapra
elõre, míg

b) a 2009. évet terhelõ további támogatás a várhatóan
ténylegesen kifizetésre kerülõ – a Pénzügyminisztérium
által június hónapban felmért – összeg alapján
történik.

(2) A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány
határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszá-
molása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szer-
zõdést köt.

(3) Az igénybe vett támogatással 2009. november 15-ig
el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter
készíti elõ.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást
követõen állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt

a 2009. évi elõirányzat-maradványelszámolás keretében
kell teljesíteni.

5. §

(1) A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok
részére – az Önkormányzati Minisztérium utalványozása
alapján – havonta a kifizetés hónapját megelõzõ hónap
utolsó naptári napján (ha e nap pihenõnap vagy munkaszü-
neti nap, az azt követõ munkanapon) elõlegként folyósítja

a) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek
esetében a havi kereset-kiegészítés kifizetõt terhelõ köz-
terheket magában foglaló bruttó összegét,

b) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek ese-
tében a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megil-
letõ nettó összegét.

(2) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, közpon-
tosított illetményszámfejtést nem igénylõ költségvetési
szervére vonatkozóan az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 16. számú mellékletének 16/A 2.5. számú adat-
lapján szolgáltat információt a havi kereset-kiegészítés
számításához.

(3) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti költségvetési szervek számára a havi kereset-kiegé-
szítés kifizetõt terhelõ közterheket magában foglaló bruttó
összegét, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési
szervek számára a foglalkoztatottaknak járó havi kere-
set-kiegészítés nettó összegét a rendszeres személyi jutta-
tás havi kifizetésének napjára biztosítja.

(4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága
a helyi önkormányzatok részére a kifizetés hónapját meg-
elõzõ hónap 27-ig (ha e nap pihenõnap vagy munkaszüneti
nap, az azt követõ munkanapon) a (3) bekezdésben foglal-
tak végrehajtásához információt szolgáltat az 1. számú

melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormány-
zati Minisztérium részére az Ámr. 16. számú melléklete
16/A 2.6. számú adatlapjának megfelelõen.

(5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkor-
mányzatok nettó finanszírozási rendszerének a kifizetés
hónapjában esedékes ütemében kerülnek elszámolásra.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2009. január hónap-
ra, utolsó alkalommal a 2009. december hónapra járó illet-
mények és havi kereset-kiegészítés megállapítása és kifi-
zetése során kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszíti.
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7. §

(1) Az Ámr. 16. számú mellékletében az „Adatlapok
jegyzéke” tábla helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az Ámr. 16. számú mellékletének 16/A jelû
a) 1.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 3. számú,
b) 3.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 4. számú,
c) 4.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 5. számú,
d) 4.2. számú adatlapjának helyébe e rendelet 6. számú

melléklete lép.

(3) Az Ámr. 16. számú melléklete kiegészül e rendelet
7. és 8. számú melléklete szerinti 16/A 2.5–16/A 2.6. szá-
mú adatlapokkal.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Ámr. 2. § 18. pontja és 21. számú melléklete.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez
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Önkormányzat / Többcélú neve:  

kistérségi társulás címe:       

törzsszáma:                           

adószáma :                         

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Adatszolgáltatás 
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2009. évi kereset-kiegészítése 
……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 

Költségvetési szerv 
2009. évi kereset-kiegészítés havi 

részletének 

PIR
törzs-
száma 

Neve
Finanszírozás 

formája

kifizet t terhel
közterheket 

magában foglaló 
bruttó összege 

(Ft)

dolgozónak 
kifizetend  nettó 

összege 
(Ft)

A költségvetési 
szerv részére 

utalandó összeg  
(Ft)*

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Összesen:  

,......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 

……………………………………………..
igazgató

__________

* OEP finanszírozott intézmények esetében a „kifizet t terhel  közterheket magában foglaló bruttó összeget (Ft)”, 
KKV finanszírozott intézmények esetében a „dolgozónak kifizetend  nettó összeget (Ft)” tartalmazza. 



2. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez

[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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ADATLAPOK JEGYZÉKE 

Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

Önkormányzati Minisztérium  
Igazgatóságok tárgyhó 11. 

16/A 
1.1./a 

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL az
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi költségvetésb l
a költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat.

Igazgatóságok Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 

16/A 
1.1./b 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL az
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi költségvetés-
b l a költségvetési törvény alapján meg-
illet  normatív, kötött felhasználású 
támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Önkormányzati Minisztérium Igazgatóságok tárgyhó 11. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
2.1.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek adatszol-
gáltatásához 

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.2.

ADATKÖZL  LAP a „Társadalombiztosítási 
és Családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A költségvetési szerv által a 
tárgyhónapban megel legezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.3.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 

16/A 
2.4.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére a „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igénylésér l

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások. Igazgatóságok 

Helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

Többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
2.5.

ADATKÖZL LAP Adatszolgáltatás a 
nettó finanszírozásba bevont költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi 
kereset-kiegészítése ……………….. havi 
illetménnyel együtt fizetend  részletének 
folyósításához 

A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2009. évi kereset-
kiegészítése havi részletének 
folyósításához szükséges adatszolgáltatás. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok 
tárgyhónapot 
megel z  hó 

26.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
Adatszolgáltatás a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi 
kereset-kiegészítése ……….………….. 
havi illetménnyel együtt fizetend
részletének folyósításához 

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 2009. évi 
kereset-kiegészítés havi részletének 
folyósításához. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhónapot 
megel z  hó 

27.
16/A 

2.6.

16/A 2.6. számú adatlappal azonos 
szerkezet  ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország 
összesen aggregátumai. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár  

Önkormányzati F osztály

Pénzügyminisztérium 

tárgyhónapot 
megel z  hó 

30.

16/A 
3.1.

ELSZÁMOLÁS a központi költségvetésb l
az önkormányzatot / többcélú kistérségi 
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó 
módon) megillet  támogatások és a 
költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás 
pénzügyi teljesítésér l

A központosított illetményszámfejtés,  
valamint – azt nem igényl  költségvetési 
szervekr l – az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
adatszolgáltatása alapján összeállított és 
részletezett, az Áht. szerinti kincstári 
finanszírozás biztosításához szükséges 
információk, valamint az önkormányzatot 
megillet  normatív, kötött felhasználású 
támogatás. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont „Társadalom-
biztosítási és családtámogatási kifizet -
hely által teljesített ellátások” igény-
léséhez

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó 
költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
   tárgyhó 20. 

16/A 
3.2.

A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
4.1.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT  az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi 
költségvetésb l a költségvetési törvény 
alapján megillet  normatív kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
támogatásáról. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/A 
4.2. MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
5.1.

HELYESBÍT  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l.

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.2.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok 
központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l.

Igazgatóságok 
Adó- és Pénzügyi Ellen rzési
Hivatal Regionális 
Igazgatósága

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
5.3.

ÖSSZESÍT a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságai terhére elszámolt 
kötelezettségeinek helyesbítéseir l a 
16/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi 
rendezésének id pontja alapján 

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú 
adatlapjainak összesítése a helyesbítés 
pénzügyi rendezésének id pontjára. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.4.

RÉGIÓ ÖSSZESÍT a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságai 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 
helyesbítéseir l a 16/A 5.2. számú 
adatlapok pénzügyi rendezésének 
id pontja alapján 

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak 
összesítése – adószámonként – a 
helyesbítés pénzügyi rendezésének 
id pontjára. 

Igazgatóságok Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály tárgyhó 20. 

16/B 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP a gyógyító-
megel z  ellátások el irányzatai terhére 
teljesítend  kifizetések az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Igazgatóságok az 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztályán keresztül 

tárgyhó 11. 

16/B 
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a 
költségvetési szervet az Áht. … § (..) 
alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi 
teljesítésr l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – az azt nem igényl , OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l – 
az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv nettó finanszírozásba 
bevont „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó, OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv tárgyhó 20. 

16/B 
3.2.

A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT  az OEP 
által finanszírozott költségvetési szervek 
nettó finanszírozásba bevont támoga-
tásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv 
támogatásáról. Igazgatóságok 

Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/B 
4.1. A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos 

szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek 
támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek 
támogatásáról. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/B 
4.2.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztálya,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 
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[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

2009/8. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3381

   16/A 1.1./a számú adatlap 
Megye kódja   

neve:
Régió kódja   

neve:

Önkormányzat / Többcélú sorszáma 
kistérségi társulás neve: 

címe:       

 törzsszáma:                           

adószáma :                         

pénzforgalmi jelz száma:                        

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 
AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 
és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

2009. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás     
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  
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g.) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
e.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
f.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (f.1.+f.2.+f.3.+f.4.+f.5.+f.6.+f.7.+f.8.)    

Ebb l: f.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
f.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    

 f.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 f.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 f.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 f.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

f.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 f.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
g.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

1 A 16/A 1.1./a. számú adatlap 13. sor c. oszlopában szerepl  érték =A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szerepl  érték 
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16/A 1.1./b számú adatlap

Megye kódja   

neve:

Régió kódja   

neve:

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 
és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

2009. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás     
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  

   

g) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
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c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
e.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
f.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
g.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (g.1.+g.2.+g.3.+g.4.+g.5.+g.6.+g.7.+g.8.)    

Ebb l: g.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
g.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    

 g.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 g.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 g.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 g.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

g.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 g.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+h)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

______________________________, ......…. év ................ hó ........... nap 

P. H. 

………………………………………………… 
aláírás
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[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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16/A 3.1. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 

a központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) 
megillet  támogatások és a költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésér l

2009. év .................. hónap

Önkormányzat / Többcélú neve:

kistérségi társulás címe:       

 törzsszáma:                           
adószáma :                      

pénzforgalmi jelz száma:                     
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I.

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Tárgyhavi el irányzat összesen (A 16/A 1.1./a. számú adatlapon részletezve) 14   
1.1 Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás8

2. Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Magánszemélyek különadója 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

4. Magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
6. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat – járuléktartozás

7. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
8. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
9. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

10. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

11. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 
rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)

12. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  

nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006-2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas, 
vagy járulékfizetési fels  határ túllépése esetében (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
13. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 
14. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
15. Határozat – bírság (adónem kód: 224;226) 
16. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
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e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

17. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra
(2003. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 

18. Munkáltatói táppénz REP határozat alapján  (adónem kód: 149)
19. (Fenntartva évközi új adónem részére) 
20. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 3

21. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c) 
22. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) 
23. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
24. Befizetési kötelezettségek összesen (22+23) 
25. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
26. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
27. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
28. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
29. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
30. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
31. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
32. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
33. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 
34. Csökkent  tételek összesen (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)
35. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások 4

36. Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei 5

37. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

38. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

39. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7 – az Áht. 64. § (5) bekezdésének 
a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével 

40. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

41. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása6 – megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

42. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (35+38+41) 

43. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (22-17) 8

44. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege 9 – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 

45. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 9

46. Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló tartozás 10

47. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 11

48. Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 12

49. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 13

Sorszám Normatív kötött felhasználású támogatás megnevezése Összeg (Ft) 
1. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi 
pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 

4 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet
összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.

5 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg.
6 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, 

ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál 
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások, az el z  id szak felhalmozott 
tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ke- és 
kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás 
visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.

7 Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével),
 1-34+36+37-38 > 0 esetén a 39. sor kerül kitöltésre és a 40. sor értéke 0 
Tartozás  1-34+36+37-38< 0 esetén a 40. sor kerül kitöltésre és a 39. sor értéke 0 
Megjegyzés: ha 1-34+36+37-38= 0, akkor 39. és a 40. sor értéke is 0

8 Tájékoztató adat.
9 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet adat 

40-1.1 > 0 esetén a 44. sor kerül kitöltésre és a 45. sor értéke 0 
40-1.1 < 0 esetén a 45. sor kerül kitöltésre és a 44. sor értéke 0 
40-1.1 = 0 esetén a 44. és a 45. sor értéke 0 

10 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban
44 > 0 esetén 46. sor = 1.1. sor 
45 > 0 esetén 46. sor = 40. sor 
40 – 1.1 = 0 esetén 46. sor =  1.1. sor = 40. sor. 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 
46. sorában szerepl  összeg.

11 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 esetén kerül kitöltésre 
ha 39 – 46  0 , akkor 46. sorban szerepl  összeg 
ha 39 – 46 < 0 , akkor 39. sorban szerepl  összeg.

12 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 esetén  értéke a 39. sor és a 47. sor különbsége,  
39 = 0, vagy 39-47<0 esetén a 48. sor értéke 0.

13 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 és 39-46< 0 esetén 46. sor és a 39. sor különbsége 
39= 0 esetén a 46. sorban szerepl  összeg.

14 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szerepl  érték = a 16/A 1.1./a. számú adatlap 
13. sor c. oszlopában szerepl  érték. 
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód

Összege
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 5. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 6. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 7. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 8. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

9. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

10. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

11. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

12. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

13. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

14. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

15. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

16. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

17. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

18. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

19. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

20. 0063
Generali Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

282  482  582  

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen: 

_____________________________________ , ……………………… év ………………………. hó …………. nap 

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, 

csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 4.1. számú adatlap

Megye kódja:   
neve:  

Régió kódja:   
neve:  

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  

és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet
normatív kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésér l

2009. év ............. hónap

Sorszám Megnevezés 

Eredeti
el irányzat

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges
el irányzat

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás    
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás

   

g.) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
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e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
e.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
f.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (f.1.+f.2.+f.3.+f.4.+f.5.+f.6.+f.7.+f.8.)    

Ebb l: f.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
 f.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    
 f.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 f.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 f.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 f.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

f.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 f.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
g.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

_____________________________, ………… év ............................ hó ..................... nap
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16/A 4.2. számú adatlap

Megye                            kódja / sorszám   /

                                                       neve  

Régió                              kódja / sorszám   

                                                        neve  
Igazgatóság              technikai adószáma  

                      lebonyolítási számlaszáma  

                                                        címe  

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

2009. év ...........…….......hónap 

I. 

A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Magánszemélyek különadója 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
4. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat – járuléktartozás

5. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b) 

9. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 
rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)   

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  

nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006–2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas 
vagy járulékfizetési fels  határ túllépése esetében (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/– (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/– (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/– (adónem kód: 145)

15. 

d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/– (adónem kód: 125)  
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e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/– (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/– (adónem kód: 152., ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/– (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/– (adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2003. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
16. Munkáltatói táppénz REP határozat alapján  (adónem kód: 149)
17. (Fenntartva évközi új adónem részére) 
18. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4

19. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
20.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

21. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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II.
A központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Támogatás összesen 5

2. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat) 

3. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

4.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

7. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

8. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

9. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

10. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

11. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

12. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása

13 (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

14. Csökkent  tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

15. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások (a+b+c) 
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

17.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

18.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

19. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 9

20. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában 
szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítend 10

21. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

22. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

23. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (18+19+22) 

24. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 11,12

25. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 12

26. Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló 
tartozás 13

27. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 14

28.
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik 
hónapban – pénzügyileg teljesítend 15

29. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítend 16

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás (15a+16a) 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások (15b+16b) 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (15c+16c) 

30. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (15+16) – tájékoztatóadat 

5 Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában. 
7 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági 

folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesít. 
9 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig 

arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, 
hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a 
köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb 
jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági 
közm fejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10 Kiutalás:  (Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével), 
1-14+15+17-19> 0 esetén a 20. sor kerül kitöltésre és a 21. sor értéke 0, 

Tartozás:  1-14+15+17-19< 0 esetén a 21. sor kerül kitöltésre és a 20. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-14+15+17-19 = 0, akkor 20. és a 21. sor értéke is 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot 
a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 

12 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet 
adat. 
21-2 > 0 esetén a 24. sor kerül kitöltésre és a 25. sor értéke 0, 

21-2 < 0 esetén a 25. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0, 
21-2 = 0 esetén a 24. és a 25. sor értéke 0. 

13 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban  
24 > 0 esetén 26. sor = 2. sor, 
25 > 0 esetén 26. sor = 21. sor, 
21 – 2 = 0 esetén 26. sor = 2. sor = 21. sor, 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 26. sorában 
szerepl  összeg. 

14 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 esetén kerül kitöltésre, 
ha 20 – 26  0 , akkor 26. sorban szerepl  összeg, 
ha 20 – 26 < 0 , akkor 20. sorban szerepl  összeg. 

15 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 esetén értéke a 20. sor és a 27. sor különbsége, 20 = 0 vagy 20-27 < 0 esetén 28 sor értéke 0. 

16 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 és 20-26< 0 esetén 26.sor és a 20. sor különbsége, 
20 = 0 esetén a 26. sorban szerepl  összeg. 
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16/A 4.2. számú adatlap

III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár 
neve Adónem 

kód
Összege 

(Ft)
Adónem 

kód
Összege

(Ft)
Adónem 

kód
Összege

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 5. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 6. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 7. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 8. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

9. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

10. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

11. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

12. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

13. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

14. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

15. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

16. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

17. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

18. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

19. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

20. 0063
Generali Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

282  482  582  

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen: 

............................................................,  ……… év ………………… hó  …… nap 
         P. H. 

…………………………………………………
igazgató

2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 2.5. számú adatlap

ADATKÖZL  LAP 
Adatszolgáltatás  

a nettó finanszírozásba bevont 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 

2009. évi kereset-kiegészítése 
……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 

Sor- 
szá
m

Megnevezés Összeg (Ft) 

1.
A 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének – kifizet t terhel  közterheket magában 
foglaló – bruttó összege 

2.
A 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének dolgozók részére kifizetend  nettó 
összege 

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

P. H. 

       ………………………………………………….. 
                     aláírás 

neve:  
címe:       

törzsszáma:                           

adószáma:                         

pénzforgalmi jelz száma:                      

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.6. számú adatlap

Megye kódja / sorszám: /

neve:
Régió kódja / sorszám: /

neve:

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
Adatszolgáltatás 

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2009. évi kereset-kiegészítése 

……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 

Központi költségvetésb l
finanszírozott kör esetében 

OEP kör esetében 

Önkormányzat/kistérségi társulás 
a 2009. évi kereset-kiegészítés 

havi részletének 
a 2009. évi kereset-kiegészítés 

havi részletének 

a 2009. évi kereset-kiegészítés 
havi részletének 

Sor-
szám 

KSH 
kódja  Neve  

kifizet t
terhel

közterheket 
magában 

foglaló bruttó 
összege 

(Ft) 

dolgozónak 
kifizetend

nettó összege 
(Ft) 

kifizet t
terhel

közterheket 
magában 

foglaló bruttó 
összege 

(Ft)

dolgozónak 
kifizetend

nettó összege 
(Ft) 

kifizet t
terhel

közterheket 
magában 

foglaló bruttó 
összege 

(Ft)1

(4+6) 

el legként 
folyósítandó 

összege 
(Ft)2

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Megye összesen:       
Régió összesen:       

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

P. H. 

       ………………………………………………….. 
     igazgató 

1 Megegyezik a 16/A 1.1. számú adatlap 5. f. sor c. oszlopának tartalmával. 
2 Megegyezik a 16/A 1.1. számú adatlap 20. sor c. oszlopának tartalmával. 



A Kormány
7/2009. (I. 20.) Korm.

rendelete
a fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Kormány a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülõ
vagyon átadásával és használatba adásával összefüggõ,
törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában
jelentkezõ egyes ügyek, illetve ügycsoportok ellátására
fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságot (a továbbiak-
ban együtt: Bizottság) hoz létre.

2. §

(1) A Bizottság vezetõbõl és négy tagból álló, testületi
formában mûködõ államigazgatási szerv.

(2) A Bizottság vezetõjét és tagjait az önkormányzati
miniszter nevezi ki.

3. §

(1) A fõvárosi vagyonátadó bizottság illetékességi terü-
lete a fõvárosra, a megyei vagyonátadó bizottság illetékes-
ségi területe a megyére terjed ki.

(2) A hatáskörébe tartozó eljárást az a Bizottság folytat-
ja le, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képe-
zõ ingatlan fekszik.

4. §

(1) A Bizottság határozatait zárt ülésen hozza.

(2) A Bizottság határozatképes, ha a vezetõje – illetve
távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt tag (a továbbiak-

ban: vezetõhelyettes) – és még két tag, törvényben megha-
tározott esetben a vezetõ és valamennyi tag jelen van.

(3) A vezetõt akadályoztatása esetén – amennyiben tör-
vény a határozatképességhez nem írja elõ a vezetõ jelen-
létét – az általa írásban kijelölt tag helyettesíti.

(4) A döntéshez a jelenlévõk többségének egybehangzó
szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén a vezetõ,
illetõleg a vezetõhelyettes szavazata dönt.

(5) A Bizottság döntését a Bizottság vezetõje, akadá-
lyoztatása esetén a vezetõhelyettes kiadmányozza. A
Bizottság határozatait a Kormány általános hatáskörû terü-
leti államigazgatási szerve a honlapján közzéteszi.

(6) A Bizottság ülésérõl jegyzõkönyv készül, amelyet a
vezetõ vagy a vezetõhelyettes, valamint a Bizottság ülésén
jelen lévõ két tag hitelesít.

5. §

(1) A Bizottság tevékenységével összefüggõ titkársági
feladatokat a Kormánynak az eljáró Bizottság illetékességi
területe szerint illetékes általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve látja el.

(2) A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a kérelem
a Bizottságnak címezve, a Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervéhez nyújtható be.

6. §

A Bizottság mûködési költségeinek fedezetét az Önkor-
mányzati Minisztérium költségvetése tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
1/2009. (I. 20.) NFGM

rendelete

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított

intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dés b) pont já ban 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.  §
f) és g) 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.  §

(1) Az 1. mel lék let ben fel so rolt in téz mé nyek 2012. de -
cem ber 31-ig jo go sul tak is ko la rend sze ren kí vü li, a nem ze -
ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga
szer ve zé sé re.

(2) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mény a 2. mel lék let ben meg je lölt szak ké pe sí tés, szak ké pe -

sí tés-el ága zás, ezek rész szak ké pe sí té se, szakképesítés-
 ráépülés, va la mint rész szak ké pe sí tés te kin te té ben és az ott
meg ha tá ro zott ré gi ó ban jo go sult szak mai vizs ga szer ve zé -
sé re.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz mé nye ken kí vül az
Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht. a Fel vo nó-
és moz gó lép csõ el len õr szak ké pe sí tés Fel vo nó el len õr
(OKJ szám: 61 521 01 0010 61 01), va la mint Moz gó lép csõ 
el len õr (OKJ szám: 61 521 01 0010 61 02) el ága zá sa,
 továbbá a Ké mény vizs gá ló (OKJ szám:
33 814 01 000 00 00) szak ké pe sí tés és a Ké mény sep rõ
(OKJ szám: 33 814 01 0100 31 01) rész szak ké pe sí tés te -
kin te té ben jo go sult szak mai vizs ga meg szer ve zé sé re az
or szág összes ré gi ó já ban.

2.  §

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

(2) A kü lön jog sza bály sze rint a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
meg szer zé sé re irá nyu ló, 2008. szep tem ber 1. elõtt meg -
kez dett szak kép zé sek te kin te té ben – azok be fe je zé sét kö -
ve tõ egy évig – szak mai vizs gát, ja ví tó-, pót ló vizs gát azok
az in téz mé nyek szer vez het nek, ame lyek vizs ga szer ve zé si
jo go sult ság gal ren del kez tek és sze re pel nek az 1. mel -
lékletben.

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. melléklet az 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények
(a 2. melléklet tartalmazza azon szakképesítések, szakképesítés-elágazások, ezek részszakképesítései, szakképesítés-ráépülései, 

valamint részszakképesítései megnevezését, melyek szakmai vizsgáinak szervezésére az intézmény feljogosított)

Sor szám Az in téz mény meg ne ve zé se
Az in téz mény címe

irá nyí tó szám vá ros utca, ház szám

1. Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
(Épí tész mér nö ki Kar Épí tés ki vi te le zés Tan szék)

1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 3.

2. Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
BME Mér nök to vább kép zõ In té zet

1111 Bu da pest Mû egye tem rak part 9.

3. Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, Mû sza ki Kar)

4032
(4028)

Deb re cen
(Deb re cen)

Egye tem tér 1.
(Ó te me tõ u. 2–4.)

4. Pé csi Tu do mány egye tem
(Pol lack Mi hály Mû sza ki Kar)

7624 Pécs Szán tó Ko vács 
Já nos u. 1.
(Bo szor kány u. 2.)

5. Szent Ist ván Egye tem
(Ybl Mik lós Épí tés tu do má nyi Kar)

2103
(1146)

Gö döl lõ
(Bu da pest)

Pá ter Ká roly u. 1.
(Thö köly út 74.)

6. OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. 2500 Esz ter gom-Kert vá ros Wes se lé nyi u. 35–39.
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2. melléklet az 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelethez

Szakképesítések, szakképesítés-elágazások, ezek részszakképesítései, szakképesítés-ráépülései, valamint részszakképesítései szerinti vizsgaszervezési
jogosultságok a régiók feltüntetésével

OKJ szám
Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény

meg ne ve zé se (a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az
1. mel lék let tar tal maz za)

Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki
el len õr I.

szak ké pe sí tés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem
(Épí tész mér nö ki Kar Épí tés ki vi te le zés Tan szék)

– – – X – – –

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem (BME)
Mér nök to vább kép zõ In té zet

– – – X – – –

Deb re ce ni Egye tem
(DE Ag rár- és Mû sza ki Tu do má nyok Cent ru ma, 
Mû sza ki Kar)

– – – – – X –

Pé csi Tu do mány egye tem
(Pol lack Mi hály Mû sza ki Kar)

– – X – – – –

Szent Ist ván Egye tem
(Ybl Mik lós Épí tés tu do má nyi Kar)

– – – X – – –

OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Zrt. – X – X – – –

OKJ szám
Szak ké pe sí tés 
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí tés köre
Szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mény

meg ne ve zé se (a fel jo go sí tott in téz mény cí mét az
1. mel lék let tar tal maz za)

Ré gi ók

NyD KD DD KM EM EA DA

61 582 01 0100 52 01 Épí té si mû sza ki
el len õr II.

részszak ké pe sí tés Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem
(Épí tész mér nö ki Kar Épí tés ki vi te le zés Tanszék)

– – – X – – –

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi
Egye tem (BME)
Mér nök to vább kép zõ Intézet

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, 
Mûszaki Kar)

– – – – – X –

Pécsi Tudományegyetem
(Pollack Mihály Mûszaki Kar)

– – X – – – –

Szent István Egyetem
(Ybl Miklós Építéstudományi Kar)

– – – X – – –

OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. – X – X – – –
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Jel ma gya rá zat

Ré gió neve Ré gi ó ba tar to zó me gyék Jel

Nyu gat-du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Zala me gye NyD

Kö zép-du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye KD

Dél-du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye, Tol na me gye DD

Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye KM

Észak-ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye EM

Észak-al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-
Szat már-Be reg me gye

EA

Dél-al föl di ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye DA
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1004/2009. (I. 20.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben
56,2 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tást rend el el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka
 terhére.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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



Mel lék let az 1004/2009. (I. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség

XV. Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Minisz té ri um

                      Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Ezer fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XV. Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

270590 8 Kül gaz da ság fej lesz té si cél elõ irány zat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

56,2

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –56,2

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XV. Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

25 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

3 Vál lal ko zá si cél elõ irány za tok

270590 8 Kül gaz da ság fej lesz té si cél elõ irány zat 56,2

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A támogatás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 56,2 56,2

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány
1005/2009. (I. 20.) Korm.

határozata

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

A Kor mány a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2009. évi havi ke re set-ki egé szí té sé nek fe de ze té re
– a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2008. évi CII. tör vény 4. § (7) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – 
el ren de li a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 20. Tar ta lé kok cím, 2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jog cím cso port ter hé re – a mel lék let sze rint – 30 600 151 ezer fo rint át cso por to sí tá sát.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tet irá nyí tó szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

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

Mel lék let az 1005/2009. (I. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Ezer fo rint ban

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 75 150

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24 048

246345 2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 910

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 851

264956 5 Köz be szer zé sek Ta ná csa

019161 1 Köz be szer zé sek Ta ná csa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 290

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 333

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 410

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 411

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Al kot mány bí ró ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 990

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 197

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1 Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 760

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 723

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bí ró sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 716 670

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 229 334
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1 Ügyész sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 359 100

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 114 912

X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 64 710

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 20 707

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 77 580

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24 826

018571 2 Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 760

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 843

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 74 160

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23 731

252134 4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 066

275790 6 Szü lõ föld Alap Iro da

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 440

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 461

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 680

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 498

000637 11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 79 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 517

000659 2 In for má ci ós Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 56 520

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 18 086

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 168 660

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53 971

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 260

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 403

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1 Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28 530

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 130

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 122 040

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 39 053

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 166 140

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53 165

258612 11 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 73 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 23 558
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XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 33 660

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 10 771

004262 2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 440 550

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 140 976

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 620

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 518

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 364 680

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116 698

004338 4 Ál la mi Mé nes gaz da ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 770

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 526

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 103 680

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33 178

004349 6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 140 760

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 043

004404 7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12 420

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 974

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 67 140

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21 485

277490 9 Ag rár mar ke ting-Cent rum

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 250

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 720

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 910

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 371

198279 2 Egyéb HM szer ve ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 78 480

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 114

198280 3 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, csa pa tok köz pon ti inf ra struk tu rá lis
el lá tás ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 17 730

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 674

281289 4 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség, csa pa tok köz pon ti lo gisz ti -
kai el lá tás ki adá sai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35 910

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 491

198291 2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 307 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 98 496

206905 2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 403 640

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 449 165
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198301 3 Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

002642  1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 67 770

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 21 686

002631  2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 24 480

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 834

198312 4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 48 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 15 466

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 850

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 752

002718 6 HM Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 269 190

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 86 141

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 45 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 630

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 510

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 883

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 75 240

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 24 077

003726 4 Szak ér tõi In té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 28 350

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 9 072

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 724 320

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 231 782

001580 7 Rend õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 883 410

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 242 691

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 79 290

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 373

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 870

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 998

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 23 310

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7 459

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 69 930

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 22 378

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

014892 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

006343 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 520
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226055 3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 43 740

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 997

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35 640

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 405

275145 2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 450

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 024

006606 3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 106

276201 4 Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 550

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 736

271134 5 Nem ze ti park igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 62 370

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19 958

271112 6 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 141 570

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 302

271123 7 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 344 790

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 110 333

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 600

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 912

006419 2 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 066

003825 3 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 35 370

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 318

001018 4 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 304

278034 5 Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 184

010575 2 Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 260

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 283

010597 3 Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 390

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 045

015020 6 Ma gyar Ener gia Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 8 280

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 650

275112 7 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 165 690

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 53 021
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197382 8 Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 860

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 435

003870 9 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 37 710

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12 067

265334 10 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 680

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 498

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

241789 1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 59 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19 008

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 98 550

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 31 536

270856 4 Ma gyar Kül ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 576

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 690

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 941

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 46 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 746

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 550 940

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 456 301

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 239 940

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 76 781

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 96 840

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30 989

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 87 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 27 936

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 61 470

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 19 670

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok ha vi ke re set-ki egé szí té -
se

45 263

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

247090 1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 19 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 106

247101 2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 749
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267167 2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 361 080

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 115 546

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp.,    ku ta tó -
in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18 360

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 875

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 493 110

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 157 795

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 634 950

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 203 184

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 141 030

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 45 130

275701 8 Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7 020

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 246

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270023 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 730

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 314

270034 4 PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 420

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 094

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 407 150

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 450 288

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 641 790

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 205 373

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 353 250

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 113 040

223614 14 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15 030

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 810

26  Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280067 8 2009. évi ha vi ke re set-ki egé szí tés 473 299

2 Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

280078 8 2009. évi ha vi ke re set-ki egé szí tés 404 276

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38 700

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12 384

013389 2 Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 27 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8 870

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 336 150

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 107 568
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004646 4 Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 92 250

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29 520

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 34 560

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 059

272723 6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 21 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 826

262290 7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 710

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 547

258745 8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 530

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 370

006453 11 Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 42 300

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 536

002983 12 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 42 930

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 738

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 79 110

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25 315

272734 14 Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 44 640

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 14 285

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 260

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 283

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 130 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 41 760

007119 4 KSH Könyv tár

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 590

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 469

007120 5 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 980

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 634

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Tit kár sá ga

006837 1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 13 770

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 406

011307 2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 180

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58

006860 3 MTA Könyv tá ra

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 720

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 110

006871 4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 183 330

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 58 666
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015338 5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 127 260

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 40 723

006882 6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 101 790

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32 573

006893 7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 490

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 757

270345 8 MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 9 090

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 909

270356 9 MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5 220

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 670

006925 10 MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38 610

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 12 355

006936 11 MTA Jó lé ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 350

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 312

032564 12 OTKA Iro da

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 780

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 210

XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA

251912 1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14 490

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4 637

000989 3 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20 340

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 509

X. MINISZTERELNÖKSÉG

20 Tar ta lé kok

2 Cél tar ta lé kok

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –30 600 151

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1 Or szág gyû lés Hi va ta la

000110 1 Or szág gyû lés hi va ta li szer vei 99 198

246345 2 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 11 761

264956 5 Köz be szer zé sek Ta ná csa

019161 1 Köz be szer zé sek Ta ná csa 9 623
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1    Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal 5 821

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Al kot mány bí ró ság Hi va ta la 13 187

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1 Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la 19 483

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bí ró sá gok 946 004

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1 Ügyész sé gek 474 012

X. MINISZTERELNÖKSÉG

000495 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000505 1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal igaz ga tás 85 417

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 102 406

018571 2 Kor mány za ti Sze mély ügyi, Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont 7 603

001766 3 Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va tal 97 891

252134 4 Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si In té zet 4 396

275790 6 Szü lõ föld Alap Iro da 1 901

004855 8 ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da lom-stra té gi ai Ku ta tó In té zet 6 178

000637 11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 105 257

000659 2 In for má ci ós Hi va tal 74 606

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 222 631

235006  4 Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont 1 663

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

001535 1 Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 37 660

015558 5 Köz igaz ga tá si hi va ta lok 161 093

001711 7 Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 219 305

258612 11 Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet 97 178

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1 Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 44 431

004262 2 Szak igaz ga tá si in téz mé nyek

004273 1 Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 581 526

247045 2 Ma gyar Élel mi szer-biz ton sá gi Hi va tal 2 138

004327 3 Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 481 378

004338 4 Ál la mi Mé nes gaz da ság 6 296

212087 5 Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 136 858

004349 6 Me zõ gaz da sá gi kö zép fo kú szak ok ta tás és szak ta nács adás in téz mé nyei 185 803

004404 7 Köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek 16 394

004415 8 Ag rár ku ta tó in té ze tek 88 625

277490 9 Ag rár mar ke ting-Cent rum 2 970

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

002587  1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 59 281

198279 2 Egyéb HM szer ve ze tek 103 594

198280 3 HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség, csa pa tok köz pon ti inf ra struk tu rá lis
el lá tás ki adá sai

23 404

281289 4 HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség, csa pa tok köz pon ti lo gisz ti -
kai el lá tás ki adá sai

47 401

198291 2 Ma gyar Hon véd ség

206895 1 Hon véd Ve zér kar köz vet len szer ve ze tei 406 296

206905 2 MH ÖHP és alá ren delt szer ve ze tei 1 852 805

198301 3 Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

002642 1 Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal 89 456

002631 2 Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal 32 314

198312 4 Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem 63 796

002686 5 Ka to nai Ügyész sé gek 19 602

002718 6 HM Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont 355 331

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

003704 1 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 60 350

019435 2 Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta 28 393

264045 3 Igaz ság ügyi Hi va tal 99 317

003726 4 Szak ér tõi In té ze tek 37 422

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 956 102

001580 7 Rend õr ség 5 126 101

001755 10 Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal 104 663

001799 11 Rend õr tisz ti Fõ is ko la 28 868

228817 13 Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 30 769

236630 15 Ok ta tá si Igaz ga tás 92 308

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

014892 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

006343 1 Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um 47 520

226055 3 Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal 57 737
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

006585 1 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 47 045

275145 2 Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó ság 12 474

006606 3 Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat 25 186

276201 4 Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság 11 286

271134 5 Nem ze ti park igaz ga tó sá gok 82 328

271112 6 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi szer vek 186 872

271123 7 Kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok 455 123

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

280645 1 Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 28 512

006419 2 Bá nyá sza ti Utó ke ze lõ és Éj je li Sza na tó ri um 4 396

003825 3 Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 46 688

001018 4 Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 9 504

278034 5 Bá nyá sza ti és Föld ta ni In téz mé nyek

275101 1 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal 21 384

010575 2 Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet 13 543

010597 3 Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet 8 435

015020 6 Ma gyar Ener gia Hi va tal 10 930

275112 7 Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 218 711

197382 8 Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont 18 295

003870 9 MÁV egész ség ügyi alap el lá tó in téz mé nyek 49 777

265334 10 Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet 6 178

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

241789 1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 78 408

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 130 086

270856 4 Ma gyar Kül ügyi In té zet 2 376

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1 Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség 28 631

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

269612 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

005214 1 Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 60 826

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 6 007 241

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 316 721

218605 4 Mû vé sze ti in téz mé nyek 127 829

016357 6 Egyéb kul tu rá lis in téz mé nyek 115 236

226901 7 Egyéb ok ta tá si in téz mé nyek 81 140

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

4 Köz ok ta tá si fel ada tok tá mo ga tá sa

281089 32 Or szá gos Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok ha vi ke re set-ki egé szí té -
se

45 263

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

247090 1 Egész ség ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa

002949 1 EüM Köz pon ti Igaz ga tás 25 186

247101 2 EüM En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal 3 089

267167 2 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat

002950 1 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és in téz mé nyei 476 626

017233 3 Szak- és to vább kép zõ in téz mé nyek, könyv tá rak, do ku men tá ci ós kp., ku ta tó in -
té ze tek

24 235

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 650 905

002994 5 Or szá gos Men tõ szol gá lat 838 134

233507 7 Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat 186 160

275701 8 Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let 9 266

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

270023 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa

004767 1 Pénz ügy mi nisz té ri um igaz ga tá sa 59 044

270034 4 PM In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont 4 514

004790 5 Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal 1 857 438

004800 6 Vám- és Pénz ügy õr ség 847 163

237287 10 Ma gyar Ál lam kincs tár 466 290

223614 14 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal

004888 1 Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal 19 840

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

240789 1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 51 084

013389 2 Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal 36 590

013400 3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 443 718

004646 4 Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 121 770

004624 5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 45 619

272723 6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 28 156

262290 7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 2 257

258745 8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 13 900

006453 11 Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság 55 836

002983 12 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 56 668

003012 13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 104 425

3412 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/8. szám



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

272734 14 Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet 58 925

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gaz da sá gi Ver seny hi va tal igaz ga tá sa 13 543

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 172 260

007119 4 KSH Könyv tár 6 059

007120 5 KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó In té zet 2 614

XXXIII. XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Tit kár sá ga

006837 1 MTA Tit kár ság Igaz ga tá sa 18 176

011307 2 MTA Szé che nyi Iro dal mi és Mû vé sze ti Aka dé mia 238

006860 3 MTA Könyv tá ra 12 830

006871 4 MTA Ma te ma ti kai és ter mé szet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 241 996

015338 5 MTA Élet tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 167 983

006882 6 MTA Tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó in té ze tek 134 363

006893 7 MTA Te rü le ti aka dé mi ai köz pon tok 7 247

270345 8 MTA Aka dé mi ai lé te sít mé nyek fenn tar tá sa és üze mel te té se 11 999

270356 9 MTA Ku ta tás szer ve zé si és nem zet kö zi kap cso la tai 6 890

006925 10 MTA Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek 50 965

006936 11 MTA Jó lé ti in téz mé nyek 13 662

032564 12 OTKA Iro da 4 990

XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA

251912 1 Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal 19 127

000989 3 Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 26 849

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok felhalmozása/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos 30 600 151 15 300 076 15 300 075

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.0101 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki -
zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím: Ma -
gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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