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Csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód 
Adók gépjármű súlyadó AGS 
 helyi adók gépkocsi AGK 
 helyi adók házadó AHA 
 helyi adók iparűzési adó IPA 
 helyi adók kommunális adó KOA 
 egyéb  AGY 
Adomány   ADM 
Alvállalkozói díj   AVD 
Bérlemény díj    BRL 
Biztosítás egyéni baleset  BEB 
 egyéni egyéb BEE 
 egyéni élet BET 
 egyéni kombinált BKB 
 egyéni biztosítási kötvénykölcsön BKK 
 egyéni lakossági vagyon BLV 
 egyéni nyugdíj BNY 
 egyéni otthon BEO 
 gépjármű CASCO BGC 
 gépjármű kötelező BGK 
 gépjármű kötelező és CASCO BGX 
 egyéb  BGY 
 szolgáltatás lejárati kifizetés BLU 
 szolgáltatás visszavásárlás BVU 
 szolgáltatás kárkifizetés BKU 
Egészségpénztár   EPT 
Egyéb   EGY 
  társasház vállalási díj TVD 
  Diákhitel Központ megbízásai  DHK 
  élőállat felvásárlás EFK 
  anyatej leadásáért járó juttatás TEJ 
  utánvét   UTV 
  KKM Fejezet KKM 
Életjáradék   ETJ 
Előfizetés könyvkiadó / könyvterjesztő  KNY 
 távközlési szolgáltatás  TKS 
 televízió HBO HBO 
 televízió kábel TV KTV 
 televízió vezetékes ETV 
 újság  EFU 
 egyéb  FGY 
Értékpapír osztalék kamat (kötvény) EKK 
 osztalék tőke (kötvény) EKT 
 egyéb  PGY 
Gyerektartás   GYT 
Hitel  keret beállítási jutalék HBJ 
  fedezet kezelési díj HFK 
  fedezet változási díj HFV 
  törlesztési biztosítás díja BHT 
  rendelkezésre tartási jutalék HRT 
  szerződésmódosítási díj HSM 
  ügyintézési díj HUG 
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Csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód 
  hitelbiztosítéki érték-

felülvizsgálat díja 
HEF 

  hitelbiztosítéki érték 
megállapítás díja 

HEM 

  rendkívüli kölcsönszámla kivonat 
díja 

HKK 

  tartozásátvállalás díja HTA 
  igazolások kiadásának díja HIK 
  hitellel kapcsolatos műszaki 

szakértői díj 
HMS 

  hitellel kapcsolatos utólagos 
ellenőrzési díj 

HUE 

Illetékek átírás ingatlan IAI 
 átírás egyéb IAE 
 vám  VAM 
 egyéb  IGY 
Kormányhivatali/járási 
támogatások 

aktív korúak ellátása  foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás  

FHT 

 aktív korúak ellátása egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatás 

EGT 

 aktív korúak ellátása gyermekek otthongondozási díja GYG 
Lakásfenntartás csatorna  CST 
 díjbeszedő  DIJ 
 energiadíj  ENE 
 felújítás  FUJ 
 fűtés  FUT 
 gáz  GAZ 
 Internet szolgáltatás havi díja  ISZ 
 kéményseprés  KEM 
 közös költség  KTS 
 lakbér  LBR 
 melegvíz  MVZ 
 szemétszállítás  SZE 
 szennyvíztisztítási díj  SZV 
 távfelügyelet  TFE 
 távhő (fűtés + melegvíz)  THO 
 villany  VIL 
 vízdíj  VIZ 
 egyéb (pl. garázsbérlet, 

üzlethelyiség bérlete) 
  

KGY 
Lakáspénztár hitel-folyósítás  LHF 
 kamat  LKA 
 megtakarítás  LME 
 törlesztés  LTO 
 egyéb  LGY 
Lakástakarék betét csoportos beszedés jóváírása  LTJ 
 terhelése  LTP 
 visszaírás  LTV 
Munkabér   MUN 
 ellátás jellegű Széchenyi Pihenőkártya SZP 
 ellátás jellegű cafeteria CAF 
 ellátás jellegű cafeteria keretén belül nyújtott CAL 
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Csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód 
lakáshitel törlesztés 

 ellátás jellegű családi pótlék CSP 
 ellátás jellegű étkezési díj ETK 
 ellátás jellegű gyed GYD 
 ellátás jellegű gyes GYS 
 ellátás jellegű illetménykiegészítés ILK 
 ellátás jellegű tiszteletdíj TID 
 ellátás jellegű táppénz TPZ 
 ellátás jellegű családtámogatási ellátások CSE 
 ellátás jellegű megváltozott 

munkaképességűek kereset 
kiegészítése 

KER 

 ellátás jellegű fogyatékossági támogatás FOT 
 ellátás jellegű vakok személyi járadéka VSZ 
 ellátás jellegű útiköltség térítés UKT 
 munkavállalótól levont hiteltörlesztés letiltásra MHL 

 munkavállalótól levont letiltás munkabérből LET 
 egyéb  MGY 
 egyéb jutalom JUT 
 egyéb megbízási díj MBD 
Munkabér+ellátás   ELL 
Munkáltatói befizetés egészségbiztosításra  EGS 
 nyugdíjpénztárba  NYP 
 egyéb  UGY 
Munkanélküli járadék   MNJ 
Nyugdíj   NYG 
Nyugdíjpénztári befizetés önkéntes egységes (rendes, szokásos) NOE 
 önkéntes kiegészítés NOK 
 magán egységes (rendes, szokásos) NME 
 magán kiegészítés NMK 
 egyéb  NGY 
OJB járadék fizetés   OJB 
Osztalék   OTK 
Önkéntes egészségpénztári 
szolgáltatás 

  XTR 

Önsegélyező pénztári nem rendszeres gyereknevelési utalás YNG 
 nem rendszeres egyéb utalás YNE 
 rendszeres gyereknevelési utalás YRG 
 rendszeres egyéb utalás YRE 
Önkormányzati beszedések rendszeres adók tartózkodási idő utáni 

idegenforgalmi adó 
TII 

 rendszeres adók luxusadó LUX 
 rendszeres adók talajterhelési díj TTD 
 rendszeres adók közműfejlesztési hozzájárulás KFH 
 rendszeres adók építményadó EPA 
 rendszeres adók telekadó TEA 
 rendszeres adók vállalkozók kommunális adója VKA 
 rendszeres adók idegenforgalmi adó IDA 
 rendszeres adók idegenforgalmi építményadó IEA 
 rendszeres adók termőföld értékesítéséből 

származó jövedelem adója 
TFA 
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Csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód 
 rendszeres adók késedelmi pótlék KEP 
 rendszeres adók bírság BRS 
Önkormányzati 
támogatások 

rendszeres ápolási díj  APD 

 rendszeres adósságcsökkentő támogatás ACS 
 rendszeres bérpótló juttatás BPJ 
 rendszeres cukorbetegek támogatása CBT 
 rendszeres egyszeri kiegészítés beiskolázási 

segély 
EKB 

 rendszeres egyszeri kiegészítés karácsonyi 
segély 

EKS 

 rendszeres gyermektartásdíj megelőlegezés GYM 
 rendszeres gyógyszertámogatás GST 
 rendszeres gyermekvédelmi támogatás GYV 
 rendszeres hátralékkiegyenlítő segély HKS 
 rendszeres időskorúak járadéka IDJ 
 rendszeres jövedelempótló támogatás  JPT 
 rendszeres munkanélküliek jövedelempótló 

támogatása 
MJT 

 rendszeres munkanélküliek szociális segélye MSZ 
 rendszeres nevelési segély NVS 
 rendszeres óvodáztatási támogatás OVT 
 rendszeres rendelkezésre állási támogatás RAT 
 rendszeres rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás 
RKT 

 rendszeres szociális segély SZS 
 rendszeres szociális aktív segély SAS 
 rendszeres kiegészítő családi pótlék KCS 
 egyéb eseti átmeneti segély AMS 
 egyéb eseti lakásfenntartási támogatás LFT 
 egyéb eseti otthonteremtési támogatás OTT 
 egyéb eseti temetési segély TMS 
 egyéb eseti mozgáskorlátozottak 

közlekedési támogatása 
MKT 

Ösztöndíj   OSZ 
Pénzeszköz átutalása   PEA 
Rokkantellátás   RKE 
Szállítói kötelezettség kiegyenlítése  SKK 
Tagdíjak Autóklub  TAK 
 hálózati szolgáltatók CompuServ TCS 
 hálózati szolgáltatók Internet TIT 
 egyéb  DGY 
  International Police Association 

tagdíj 
TIP 

Tandíj   TAN 
 kollégium  KOL 
 ellátás/étkeztetés   EEK 
 elektronikus diákigaz.  DIG 
 egyéb  JGY 
Telefon mobil  TEM 
 vezetékes  TEL 
 egyéb  TGY 
Térítési díj  étkezési díj TED 
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Csoportos átutalás / csoportos beszedés jogcíme Jogcímkód 
  gyógyszer térítés GYO 
  gondozási díj GOD 
Törlesztés betétjellegű lakás-előtakarékosság ELO 
 hitel áruvásárlási THA 
 hitel építési TEH 
 hitel gépjármű vásárlási TGH 
 hitel lombard THL 
 hitel személyi THS 
 hitel egyéb TOH 
 hitel jelzálogbanki hiteltörlesztés JHT 
 hitel deviza lakáshitel/jelzálog típusú 

hitel 
THD 

 hitel tartozásrendező THT 
 kamat  TOK 
 lízingdíj  LIZ 
 egyéb  RGY 
 egyéb kezelési költség TKK 
 egyéb intervenciós díj TEI 
 egyéb építményadó TEE 
Visszatérítések adó  VAD 
 CASCO bonus  VCB 
 díjvisszautalás  VDU 
 kárkifizetés  VKF 
 biztosítás visszaérkezett kár ismételt 

átutalása 
VKI 

 visszavásárlás  visszavásárlás utalása VUT 
 visszavásárlás visszaérkezett visszavásárlás 

újrautalása 
VVU 

 lakás  VLK 
 egyéb  VGY 
Víziközmű társulati díj   VKD 
 


