KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, „Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között
létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele
iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványhoz
Kérjük, olvassa el az „Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben használt nyomtatványokhoz” című útmutatót is, amely
valamennyi nyomtatvány kitöltésnél betartandó szabályokat és tudnivalókat tartalmaz.
A G1030-03 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:
Amennyiben az ügyfél a bankszámláját vezető pénzügyi szolgáltatóval, illetve a
bankszámláját vezető pénzügyi szolgáltatótól különböző egyéb pénzügyi intézménnyel - az
ügyfél és a pénzügyi intézmény(ek) között létesült finanszírozási (hitel) kapcsolat alapján
megállapodást kötött, a nyomtatvány benyújtásával kérheti a megállapodásban szereplő és az
ügyfél-nyilvántartási rendszerbe előzetesen bejelentett fizetési számlaszám ügyfélnyilvántartásban való rögzítését a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár).
A G1030-03 jelű nyomtatványt – amennyiben a megállapodás az ügyfél és a számlát vezető
pénzforgalmi szolgáltató között jön létre – az ügyfélnek és a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen, illetve – amennyiben a
megállapodás az ügyfél és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatótól különböző pénzügyi
intézmény között jön létre - az ügyfélnek, a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató,
valamint a pénzügyi intézmény cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen kell
aláírni.
A nyomtatvány beérkezését követően a Kincstár az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzíti a
megállapodásban megjelölt fizetési számlaszámot és ezt követően a Kincstár csak a
megállapodásban megadott fizetési számlaszámra teljesít kifizetést.

I. rész: Azonosító adatok
(1) Ügyfél azonosító adatai
Kitöltése kötelező.
Természetes személy ügyfél adatai:
1. Ügyfél-azonosító: : az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben
nyilvántartott 10 jegyű azonosítója.
2. Neve előtagja: például: dr., özv., ifj,. id.
3. Családi neve: vezetéknév
4. Utóneve(i): keresztnév/keresztnevek
Nem természetes személy ügyfél adatai:
1. Ügyfél-azonosító: a nem természetes személy –: az ügyfél Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója.
2. Neve: az ügyfél cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, egyházi jogi személyek
nyilvántartásában, törzskönyvi nyilvántartásban vagy a nyilvántartásba vételről szóló jogerős
döntésben rögzített neve.
(2) Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató adatai
Kitöltése kötelező.
1. Ügyfél-azonosító: A pénzintézet Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója.
2. Neve: a pénzintézet elnevezése.
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(3) Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató értesítési adatai
Kitöltése kötelező.
1. Értesítési neve (fiók neve): a pénzintézet telephelyének / fióktelepének neve (például:
Minta Bank Csepeli Fiók).
2. Értesítési címe: a pénzintézet belföldi telephelyének / fióktelepének címe.
- Irányítószám: belföldi telephely/ fióktelep postai irányítószáma.
- Helység: belföldi telephely/ fióktelep postai irányítószámok jegyzéke szerinti
helységneve.
- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. helyesen: Kossuth Lajos,
nem helyesen: Kossuth L.).
- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az
„u.” rövidítés az „utca” helyett).
- Hsz, emelet, ajtó: belföldi telephely/ fióktelep házszáma, emeletszáma, illetve
ajtószáma.
- Postafiók: belföldi telephely/ fióktelep postafiók száma. Amennyiben rendelkezik
postafiókkal, annak számát is jelentse be.
- Hrsz: belföldi telephely/ fióktelep helyrajzi száma. Ha a belföldi telephelyének/
fióktelepének címe csak helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a
közterület neve, közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat.
(4) Pénzügyi intézmény adatai
Az adatblokkot csak akkor kell kitölteni, ha az ügyfél a finanszírozási kapcsolatra vonatkozó
szerződést nem a számlavezető pénzügyi intézménnyel köti.
1. Ügyfél-azonosító: a pénzügyi intézmény Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott 10 jegyű azonosítója.
2. Neve: a pénzügyi intézmény neve.
(5) Pénzügyi intézmény értesítési adatai
Az adatblokkot csak akkor kell kitölteni, ha az ügyfél a finanszírozási kapcsolatra vonatkozó
szerződést nem a számlavezető pénzügyi intézménnyel köti.
1. Értesítési név (fiók neve): a pénzintézet telephelyének / fióktelepének neve (például:
Minta Bank Csepeli Fiók).
2. Értesítési cím: a pénzintézet belföldi telephelyének / fióktelepének címe.
- Irányítószám: belföldi telephely/ fióktelep postai irányítószáma.
- Helység: belföldi telephely/ fióktelep postai irányítószámok jegyzéke szerinti
helységneve.
- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. helyesen: Kossuth Lajos,
nem helyesen: Kossuth L.).
- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az
„u.” rövidítés az „utca” helyett).
- Hsz, emelet, ajtó: belföldi telephely/ fióktelep házszáma, emeletszáma, illetve
ajtószáma.
- Postafiók: belföldi telephely/ fióktelep postafiók száma. Amennyiben rendelkezik
postafiókkal, annak számát is jelentse be.
- Hrsz: belföldi telephely/ fióktelep helyrajzi száma. Ha a belföldi telephelyének/
fióktelepének címe csak helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a
közterület neve, közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat.
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II. rész: A megállapodás
(6) Ügyfélnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltatóval vagy pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás alapján rögzítendő
fizetési számlaszáma
Kitöltése kötelező.
1. Fizetési számlaszám: az a bankszámlaszám, amelynek a nyilvántartási rendszerben
való rögzítését kéri. A bankszámlaszám háromszor nyolc karakterből áll. Amennyiben a
rögzíteni kívánt fizetési számlaszám eltér a korábban már nyilvántartásba vett fizetési
számlaszámtól vagy korábban nem volt bejelentett fizetési számlaszám, a számlaszám
módosulását, illetve nyilvántartásba vételét változás-bejelentés keretében be kell jelenteni.
A változás-bejelentést a természetes személy ügyfél a G1010-02 vagy G1011-01 jelű
nyomtatványok, a nem természetes személy ügyfél a G1020-02 vagy G1021-01 jelű
nyomtatványok kitöltésével teheti meg, melyhez csatolni kell a G1030-03 jelű
nyomtatványt.
(7) A megállapodás időbeli hatálya
Kitöltése kötelező.
1. Hatály kezdete: az a kezdeti időpont, amelytől a fizetési számlaszám rögzítésére irányuló
megállapodás a felek között alkalmazandó, azaz amely időponttól a megállapodás a feleket
jogok gyakorlására jogosítja, valamint kötelezettségek teljesítésére kötelezi.
2. Hatály vége: amennyiben a fizetési számlaszám rögzítésére irányuló megállapodás
határozott időre szól, az az időpont, amikor a megállapodás a felek között megszűnik, azaz
amelytől a megállapodás a feleket jogok gyakorlására már nem jogosítja, valamint
kötelezettségek teljesítésére már nem kötelezi.
A határozatlan időre kötött megállapodást a felek a G1031-02 jelű nyomtatvány
előterjesztésével szüntethetik meg.
(8) Nyilatkozat és (9) Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltése kötelező.
A nyomtatványon szereplő nyilatkozatban foglaltakkal való egyetértés esetén a Helység,
Dátum, Ügyfél/kérelmező neve nyomtatott betűvel rovatokat ki kell tölteni, valamint a
kérelmet feltétlenül alá kell írni és lepecsételni.
A G1030-03 jelű nyomtatványt – amennyiben a megállapodás az ügyfél és a számlát vezető
pénzforgalmi szolgáltató között jön létre – az ügyfélnek és a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen, illetve – amennyiben a
megállapodás az ügyfél és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatótól különböző pénzügyi
intézmény között jön létre - az ügyfélnek, a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató,
valamint a pénzügyi intézmény cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen kell
aláírni.
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A kérelembenyújtás helye
Kérelembenyújtás helye
A benyújtás helye
2017.01.01-től
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei MVH
Kirendeltség
Baranya Megyei MVH
Baranya Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Békés Megyei MVH
Békés Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Csongrád Megyei MVH
Csongrád Megyei
Kirendeltség
Kormányhivatal
Fejér Megyei MVH Kirendeltség Fejér Megyei Kormányhivatal
Fővárosi és Pest Megyei MVH
Pest Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Győr-Moson-Sopron Megyei
Győr-Moson-Sopron Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei MVH
Hajdú-Bihar Megyei
Kirendeltség
Kormányhivatal
Heves Megyei MVH
Heves Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Komárom-Esztergom Megyei
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Nógrád Megyei MVH
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség
Somogy Megyei MVH
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kirendeltség

Telephely cím
Irányítószám

Település neve

Postacím
Közelebbi
cím

Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.

6001

Kecskemét

Pf. 470.

7626 Pécs, Koller utca 7.

7602

Pécs

Pf. 365.

5600 Békéscsaba, Temető sor 8.

5620

Békéscsaba

Pf. 45.

3500 Miskolc, Mindszent tér 1.

3501

Miskolc

Pf. 646.

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.

6801

Hódmezővásárhely

Pf. 129.

8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7-9.

8050

Székesfehérvár

Pf. 297.

1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

1391

Budapest

Pf. 248.

9023 Győr, Csaba utca 14-16.

9002

Győr

Pf. 70.

4034 Debrecen Vágóhíd u. 2.

4001

Debrecen

Pf. 551.

3300 Eger, Kossuth u. 10.

3301

Eger

Pf. 169.

5000 Szolnok, József Attila u. 34.

5002

Szolnok

Pf. 111.

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.C / II. emelet

2801

Tatabánya

Pf. 1394.

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17.

3101

Salgótarján

Pf. 123.

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.

7401

Kaposvár

Pf. 206.
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Kérelembenyújtás helye

Telephely cím

A benyújtás helye
Közelebbi
Irányítószám
Település neve
2017.01.01-től
cím
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
MVH Kirendeltség
Kormányhivatal
Tolna Megyei MVH
Tolna Megyei Kormányhivatal
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7; 9-11.
Kirendeltség
Vas Megyei MVH Kirendeltség
Vas Megyei Kormányhivatal
9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.
Veszprém Megyei MVH
Veszprém Megyei
8200 Veszprém, Levendula u.1.
Kirendeltség
Kormányhivatal
Zala Megyei MVH Kirendeltség
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kölcsey u. 2.
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Központi Hivatal

Magyar Államkincstár

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
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Postacím
Ir. szám

Település neve

Postafiók száma

4401

Nyíregyháza

Pf. 422.

7101

Szekszárd

Pf. 251.

9701

Szombathely

Pf. 245.

8202

Veszprém

Pf. 791.

8901

Zalaegerszeg

Pf. 142.

1476

Budapest

Pf. 407.

