
 

JAVASLAT 

a HB nyomtatványok és csekkszelvények gyártására 

 

I. HB nyomtatvány és megszemélyesített csekkszelvény 

 

A) HB szelvény sorszámozás 13 karakter hosszúságú. 

1. karakter: „6”, 

2. karakter: „0”, 

3-4. karakter: 01; 02; (…) 20 (VÁLTOZÓ karakter! a vonalkódban szereplő 

területi szervkód (1. számú melléklet szerint, megyei bontásban, székhely 

szerint)!), 

5-7. karakter: a HB szelvényt gyártó cég csekkszelvény készítéshez kapott 3 jegyű 

gyártókódja, 

8-12. karakter: a gyártó saját egyedi sorszáma, 

13. karakter: ellenőrző szám. (algoritmus alapján **), 

 

Az így generált vonalkód 5 éven belül nem ismétlődhet meg! 

 

(**: Az ellenőrző számot az alábbi algoritmus szerint kell képezni: 

  i. a páros sorszámú számjegyeket megszorozzuk 3-mal, 

  ii. a páratlan sorszámú számjegyeket megszorozzuk 1-el, 
  iii. majd az így kapott számok összegének 10-zel oszthatónak kell lennie.) 

 

 

B) A megszemélyesített csekkszelvény tartalmi elemei: 

- tartalmazza a nyomtatvány sorszámát (13 karakter), vonalkódját, 

- az eljáró hatóság megnevezését, vagy annak rövidített változatát (max. 15 karakter). 

 (VÁLTOZÓ! (belső azonosító kód 2. számú melléklet szerint)!), 

- a számlaszámot: 10032000-01040755-00000000, 

- a számlatulajdonost: Magyar Államkincstár 

- a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN): HU53 100320000104075500000000, 

- a nemzetközi banki azonosító kódot SWIFT BIC: HUSTHUHB (MANEHUHB) 

- a csekkazonosítóban a 8-3-2-es tagolás szükséges 

- Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) 24 karakter hosszan,  

1-3. jegy: 711;  

4-6. jegy: csekkszelvény készítéséhez kapott 3 jegyű gyártókód;  

7-11. jegy: hatósághoz központilag meghatározott belső azonosító kód 2. számú 

melléklet szerint;  

12-23. jegy: nyomtatvány sorszámának 1-12. jegye;  

24. karakter: ellenőrző szám a LUHN-féle képlettel.  

(pld. 711601256016005601000015 – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság esetében 

használható kód) 

- QR kód helye (üres négyzet) 

- Tranzakciós kód: 52 

- Output kód: 31 

- a közlemény rovatban balra igazítottan fel kell tüntetni az M jelölést (mentességi jelzés 

postai előírás szerint) 

- az Egyéb postai megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a <000> jelölést (mentességi jelzés 

postai előírás szerint)  

- A csekkszelvényen a megbízás (befizetés) jogcíméhez, és a csekken a közlemény rovatban 

fel kell tüntetni a nyomtatvány sorszámát, a „Helyszíni bírság” feliratot és az eljáró hatóság 

megnevezését, vagy annak rövidített változatát (max. 15 karakter). 

(pld.   6005534000018 

Helyszíni bírság 

        Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság)   

  



 

II. A HB szelvény programmal kerül előállításra 

 

A) A program által gyártott HB szelvény sorszámozása 13 karakter hosszúságú. 

1. karakter: „6”, 

2. karakter: „0”, 

3-7. karakter: a hatósághoz központilag meghatározott belső azonosító kód a 2. 

számú melléklet szerint (VÁLTOZÓ!), 

8-12. karakter: a program által generált saját egyedi sorszáma, 

13. karakter: ellenőrző szám. (algoritmus alapján *), 

Az így generált vonalkód 5 éven belül nem ismétlődhet meg. 

(pld.   6025601000017 

Helyszíni bírság 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság)   

(*: Az ellenőrző számot az alábbi algoritmus szerint kell képezni: 

  i. a páros sorszámú számjegyeket megszorozzuk 3-mal, 

  ii. a páratlan sorszámú számjegyeket megszorozzuk 1-el, 
  iii. majd az így kapott számok összegének 10-zel oszthatónak kell lennie.) 

 

B) Az előre gyártott megszemélyesített csekkszelvénynek előre nyomtatottan 

tartalmaznia kell: 

 

- az eljáró hatóság megnevezését, vagy annak rövidített változatát (max. 15 karakter). 

 (VÁLTOZÓ! (belső azonosító kód 2. számú melléklet szerint)!), 

- a számlaszámot: 10032000-01040755-00000000, 

- a számlatulajdonost: Magyar Államkincstár 

- a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN): HU53 100320000104075500000000, 

- a nemzetközi banki azonosító kódot SWIFT BIC: HUSTHUHB (MANEHUHB) 

- a csekkazonosítóban a 8-3-2-es tagolás szükséges 

- Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) 24 karakter hosszan,  

1-3. jegy: 711;  

4-6. jegy: csekkszelvény készítéséhez kapott 3 jegyű gyártókód;  

7-11. jegy: hatósághoz központilag meghatározott belső azonosító kód 2. számú 

melléklet szerint;  

12-15. jegy: 9999 

16-23. jegy: a csekk egyedi sorszáma (checknumber) 

24. karakter: ellenőrző szám a LUHN-féle képlettel.  

(pld. 711601256019999000000013 – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság) 

Az így generált megbízóazonosító 5 éven belül nem ismétlődhet meg. 

- QR kód helye (üres négyzet) 

- Tranzakciós kód: 52 

- Output kód: 31 

- a közlemény rovatban balra igazítottan fel kell tüntetni az M jelölést (mentességi jelzés 

postai előírás szerint) 

- az Egyéb postai megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a <000> jelölést (mentességi jelzés 

postai előírás szerint)  

- A csekkszelvényen a megbízás (befizetés) jogcíméhez, és a csekken a közlemény rovatban 

fel kell tüntetni a megbízóazonosító 7-11 jegyéből és 17-23 jegyéből, valamint az ehhez 

képzett ellenőrző számhoz tartozó egyedi sorszámát*, a „Helyszíni bírság” feliratot és az 

eljáró hatóság megnevezését, vagy annak rövidített változatát (max. 15 karakter). 

(*: Az ellenőrző számot az alábbi algoritmus szerint kell képezni: 

  i. a páros sorszámú számjegyeket megszorozzuk 3-mal, 
  ii. a páratlan sorszámú számjegyeket megszorozzuk 1-el, 

  iii. majd az így kapott számok összegének 10-zel oszthatónak kell lennie.) 

(pld.   2560100000013 

Helyszíni bírság 

Aggteleki NPI)   
 



 

III. Meglévő HB szelvényhez központilag kerül biztosításra csekk  
 

A meglévő tömbök felhasználására kérés érkezett, melyeknél azonban a csekket ki kell 

cserélni. 

Rendeltünk központilag csekket, de ez még nem érkezett meg. 

Egyedi gyártásra – a szükséges engedélyek hiányában – nincs lehetőség. 

Ilyen igény felmerülése esetén a hbpenzugy@orfk.police.hu  címen jelezhető. 

  

mailto:hbpenzugy@orfk.police.hu


 

1. számú melléklet 

 

 

Területi 

szervkód 

Számlatulajdonos megnevezése 

(csekken) 

01 Budapest helyszíni b. 

02 Baranya m. helyszíni b. 

03 Bács-Kiskun m. helyszíni b. 

04 Békés  m. helyszíni b. 

05 B-A-Z  m. helyszíni b. 

06 Csongrád  m. helyszíni b. 

07 Fejér  m. helyszíni b. 

08 Gy-M-S  m. helyszíni b. 

09 H-B  m. helyszíni b. 

10 Heves  m. helyszíni b. 

11 K-E  m. helyszíni b. 

12 Nógrád  m. helyszíni b. 

13 Pest  m. helyszíni b. 

14 Somogy  m. helyszíni b. 

15 Sz-Sz-B  m. helyszíni b. 

16 J-N-Sz  m. helyszíni b. 

17 Tolna  m. helyszíni b. 

18 Vas  m. helyszíni b. 

19 Veszprém  m. helyszíni b. 

20 Zala  m. helyszíni b. 

 

  



 

2. számú melléklet 

 

Hatóság megnevezés 

Hatósághoz 

rendelt 

belső 

ötjegyű 

azonosító 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 25601 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 25602 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 25603 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 25604 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 25605 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 25606 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 25607 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 25608 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 25609 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 25610 

 


