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Kormányrendeletek

A Kormány 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelete
az államháztartás számvitelérõl
A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában,
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
Behajthatatlan követelés
a)
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont a)–d), f) és
g) alpontja szerinti követelés,
b)
– a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott kis összegû követelések tekintetében –
az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos
ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, és
c)
az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhetõ fel, mert a megadott címen nem található és
a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.
2.
informatikai eszköz: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók,
flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyûzetek, egerek,
belsõ és külsõ számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök,
lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-kivetítõk,
infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) és a nem mechanikus
mûködésû bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe beépült szoftverek,
3.
jelentõs összegû hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenõrzések során ugyanazon költségvetési évet
érintõen megállapított hibák, hibahatások együttes (elõjeltõl független) összege eléri, vagy meghaladja
a költségvetési év mérlegfõösszegének 2%-át, vagy – ha a mérlegfõösszeg 2%-a meghaladja a százmillió
forintot – a százmillió forintot,
4.
kisértékû immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettõszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési
értékû vagyoni értékû jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök,
5.
kis összegû követelés: a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott értékhatár alatti követelés,
6.
követelés: az a jogszabályból, jogerõs bírói végzésbõl, ítéletbõl vagy hatósági határozatból, szerzõdésbõl – ide
értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerûen eredõ fizetési igény, amelyet a kötelezett
elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerzõdés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minõsül
a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet
a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell,
7.
vételár, eladási ár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, árkiegészítéssel és
felárral – ide értve az utólag felszámított felárat és a vételi, eladási árat növelõ más korrekciókat is – növelt,
engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, termék esetén ide értve
a számlában foglalt szolgáltatások – így különösen szállítás, rakodás, üzembe helyezés –, valamint a biztonságos
üzemeltetéshez, rendeltetésszerû használathoz szükséges – és a beszerzéssel egy idõben vagy annak üzembe
helyezéséig beszerzett – tartozékok, tartalék alkatrészek értékét is, hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévõ felhalmozott kamatot,
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8.

végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: ha a kedvezményezett a pénzeszközt
jogszabály vagy szerzõdés alapján nem visszafizetési kötelezettség mellett kapta; a végleges jelleget nem
befolyásolja, ha az átvevõt a felhasználásáról történõ beszámolási, a jogosulatlan igénybevétel, felhasználás
tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli,
9.
végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerõs
bírói ítéletbõl vagy hatósági határozatból, szerzõdésbõl – ide értve az átvállalt kötelezettségeket is – jogszerûen
eredõ elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minõsül különösen
a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy
szolgáltatásnyújtásért fizetendõ ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök visszafizetendõ összege és annak kamatai.
(2) E rendeletben használt fogalmakat az Szt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.), és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) által
használt fogalmak szerint kell érteni.

2. A rendelet alkalmazása
2. §

(1) A költségvetési szerv, a központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített állami pénzalap
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelõ szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok
gyakorlására feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács e rendelet elõírásai szerint tesz eleget
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének.
(2) A központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített állami pénzalap és
a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelõ szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet, és a helyi önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács beszámolási feladatait az Áht. 27. §-a alapján ellátó
szerv az ezekkel összefüggõ beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétõl
elkülönített könyvvezetést vezet.
(3) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összegrõl a fejezetet irányító
szerv által meghatározott részletezõ nyilvántartásokat vezet, amelyeket a fejezetet irányító szerv által meghatározott
rendszerességgel, de legalább az 53. § (4) bekezdése szerinti könyvviteli zárlatot megelõzõen megküld a fejezetet
irányító szervnek. Ilyen esetben a könyvvezetés alapjául a lebonyolító szerv által megküldött adatszolgáltatások
minõsülnek.
(4) Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési
feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. A Kincstár beszámolási és könyvvezetési
feladatainak teljesítéséhez a 2. mellékletben nevesített szervezetek részletezõ nyilvántartásokat vezetnek, és azokról
a Kincstár által meghatározott gyakorisággal adatot szolgáltatnak a Kincstárnak.

3. Az államháztartás számviteli rendszere
3. §

(1) Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelbõl és a pénzügyi számvitelbõl áll.
(2) A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási elõirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetébõl kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelõ, folyamatos, zárt rendszerû, áttekinthetõ
nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató
elkészítését biztosítja.
(3) A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelõ, folyamatos,
zárt rendszerû, áttekinthetõ nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható
és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.
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4. A számviteli alapelvek alkalmazása
4. §

(1) A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben az Szt.-ben meghatározott alapelveket
a (2)–(8) bekezdésben meghatározott sajátosságokkal kell érvényesíteni. A számviteli alapelveken túl a könyvvezetés
és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt
e rendelet kifejezetten elrendeli.
(2) A vállalkozás folytatásának elve alkalmazása során figyelembe kell venni a beszámolással érintett idõszakban
bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is.
(3) A költségvetési számvitelben a teljesség elve oly módon érvényesül, hogy figyelembe kell venni azt, hogy
a költségvetés naptári évre készül.
(4) Az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.
(5) A költségvetési számvitelben az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási
maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni.
(6) Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.
(7) A költségvetési számvitelben az idõbeli elhatárolás elve nem alkalmazható.
(8) A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk elõállításának tekintetében, amelyek
elõállítását, szolgáltatását jogszabály elõírja.

II. FEJEZET
A BESZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5. Beszámolási kötelezettség
5. §

(1) A 7. § szerinti idõszakról a könyvek zárását követõen bizonylatokkal, szabályszerû könyvvezetéssel, e rendelet
szabályai szerint folyamatosan vezetett részletezõ nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített fõkönyvi
kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
(2) Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven kell elkészíteni, az abban szereplõ
adatokat a 6. § (2) bekezdés a) pont, ae) alpontja szerinti elszámolásokban forintban, más részeiben ezer forintban kell
megadni.

6. §

(1) Éves költségvetési beszámoló készül
a)
a költségvetési szervek elemi költségvetésérõl és a 10. § (2) bekezdése szerint a mérlegében kimutatható
vagyonról költségvetési szervenként,
b)
az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elemi költségvetésérõl és a 10. §
(3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról elkülönített állami pénzalapokként,
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiként,
c)
a fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi költségvetésérõl és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében
kimutatható vagyonról fejezeti kezelésû elõirányzatonként,
d)
az 1. melléklet szerinti központi kezelésû elõirányzatok elemi költségvetésérõl, az Államadósság Kezelõ
Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) tevékenységével kapcsolatos finanszírozási bevételekrõl és kiadásokról,
és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról azok egészére,
e)
az Áht. 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti központi kezelésû elõirányzatokról és a 10. § (3) bekezdése
szerint az azokat kezelõ tulajdonosi joggyakorló szervezetek mérlegében kimutatható vagyonról azok
egészére, és
f)
a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetésérõl és
a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.
(2) Az éves költségvetési beszámoló részei:
a)
a költségvetés végrehajtásának ellenõrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa)
költségvetési jelentés,
ab)
maradvány kimutatás,
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ac)

b)

7. §

adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselõk
összetételérérõl,
ad)
adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és
támogatások elõirányzatáról és teljesítésérõl,
ae)
önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
a vagyoni helyzet és az eredményszemléletû bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint
a zárszámadás kiegészítõ információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba)
mérleg,
bb)
eredménykimutatás,
bc)
költségekrõl és megtérült költségekrõl szóló kimutatás, és
bd)
kiegészítõ melléklet.

(1) Az éves költségvetési beszámolót – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési év kezdetétõl a mérleg
fordulónapjáig terjedõ idõtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évrõl
szól, azon ezt az idõszakot kell érteni.
(2) A mérleg fordulónapja – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a költségvetési év utolsó napja.
(3) A mérleg fordulónapja az átalakítás során jogutóddal megszûnõ költségvetési szervnél és a jogutód nélkül megszûnõ
költségvetési szervnél a megszûnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszûnõ költségvetési
szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszûnõ költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv
készíti el a megszûnõ költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.
(4) A mérleg fordulónapja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott megjelölt idõpont.
(5) A költségvetési évben alapított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az alapítás idõpontjától a mérleg
fordulónapjáig terjedõ idõszakra kell elkészíteni.

6. Az éves költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részei
8. §

(1) A költségvetési jelentés
a)
az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított elõirányzatokat, az azokra vonatkozó
követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az elõirányzatok teljesítését ,
és
b)
a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását
tartalmazza.
(2) A 6. § (1) bekezdés b) és d)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban a központi költségvetésrõl szóló
törvényben megjelenõ elõirányzatonként kell elkészíteni a költségvetési jelentés költségvetési bevételekre és
kiadásokra vonatkozó részét. Az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az ÁKK Zrt.
tevékenységével kapcsolatos finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 6. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti éves
költségvetési beszámolók összevontan mutatják be.
(3) A maradvány kimutatás a 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és
kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt
és a vállalkozási maradványt terhelõ befizetési kötelezettséget.
(4) A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselõk összetételérérõl szóló adatszolgáltatás a Kincstár
által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott ûrlapon besorolási osztály és fizetési fokozat szerinti tagolásban
ismerteti a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselõk létszámát, valamint a számukra kifizetett, az egységes
rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek vagy K121. Választott tisztségviselõk juttatásai rovaton
elszámolt jutatásaik munkajogi jogcím szerinti megoszlását.
(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások elõirányzatáról és teljesítésérõl
szóló adatszolgáltatás a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.
(6) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti
fejezetbõl kapott hozzájárulások, támogatások folyósítása évében hatályos központi költségvetésrõl szóló törvényben
szereplõ jogcímek és mutatószámok szerinti bontásban, a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott
ûrlapokon kell bemutatni.
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7. A mérleg
9. §

(1) A mérleget az 5. melléklet szerint kell elkészíteni. A mérleg tételeinek további tagolása, a tételek összevonása,
új tételek felvitele nem megengedett.
(2) A mérlegben minden tételnél fel kell tüntetni az elõzõ mérleg megfelelõ adatát. Ha az ellenõrzés az elõzõ éves
költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentõs összegû hibá(ka)t állapított meg, a – mérlegkészítés idõpontjáig
megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerõssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg
minden tételénél az elõzõ adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban
szerepelnek az elõzõ mérleg adatai, a módosítások, valamint a 7. § szerinti idõszak adatai. A megállapított jelentõs
összegû hibá(k) összegével az elõzõ mérleg adatai nem módosíthatók.

10. §

(1) A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó
forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési
értéke nem állapítható meg. Nem tekinthetõ a bekerülési érték megállapíthatatlannak, ha 2014. január 1-jét követõen
a kulturális javak vásárlás vagy olyan térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a nemzeti vagyon részévé, amely során az
átadó annak nyilvántartási értékét közölte.
(2) A 6. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing
keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket,
valamint az által végzett beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. Ha a tulajdonos a tulajdonában álló eszközre
államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelõi jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki.
(3) A 6. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a közvetlenül a központi kezelésû
elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja és az elkülönített állami pénzalap
elõirányzatai terhére megvalósított beruházásokat és felújításokat, valamint beszerzett – jogszabály vagy
megállapodás alapján a kezelõ szerv vagyonkezelésébe kerülõ – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és
forgóeszközöket kell kimutatni.
(4) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a tulajdonosi joggyakorló szervezet az
olyan állami vagyont mutatja ki, amelyre nézve nem létesített államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelõi
jogot.
(5) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy
a tevékenységet tartósan, legalább egy éven – a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetén a mérleg
fordulónapját követõ költségvetési éven – túl szolgálja. A beruházások, felújítások között kell kimutatni a mérlegben
nem szerepeltethetõ eszközökön végzett beruházások, felújítások értékét is.
(6) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a tevékenységet az (5) bekezdés szerinti idõtartamon belül szolgáló
eszközöket lehet kimutatni.
(7) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy
forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell.

11. §

(1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi
eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.
(2) A mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakkal megegyezõ
tartalommal a vagyoni értékû jogokat és a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését.
(3) A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni
a)
az Szt. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyezõ tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó
vagyoni értékû jogokat,
b)
a (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, jármûveket,
c)
az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyezõ tartalommal a tenyészállatokat,
d)
az (5)–(7) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és
e)
a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.
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(4) A mérlegben a gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek között kell kimutatni
a)
a rendeltetésszerûen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló – így különösen
egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai –
eszközöket,
b)
a rendeltetésszerûen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti jármûveket,
a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket,
c)
az a) és b) pont szerinti eszközökön és a mérlegben nem szerepeltethetõ ilyen eszközökön végzett és aktivált
beruházásokat, felújításokat, és
d)
az üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékû tárgyi eszközöket.
(5) A mérlegben a beruházások között kell kimutatni az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése,
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek közül
a)
a rendeltetésszerûen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételárát, kisajátítás útján szerzett
ingatlan esetén a kártalanítás összegét,
b)
az Szt. 47. § (5) és (6) bekezdése szerinti munkáknak a pénzügyi számvitelben elszámolt költségeit, és
c)
a tárgyi eszközök bõvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának,
teljesítõképességének közvetlen növelését eredményezõ tevékenységek költségeit az üzembe helyezésig,
rendeltetésszerû használatbavételig.
(6) A mérlegben a felújítások között kell kimutatni az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai
eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül a mérlegben szereplõ és
a mérlegben nem szerepeltethetõ tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti tevékenységek
költségeit.
(7) A mérlegben a beruházások, felújítások között kell kimutatni a saját elõállítású tárgyi eszközöknek és a tárgyi
eszközökön a (4) és (5) bekezdés szerint saját kivitelezésben végzett tevékenységeknek az Szt. 51. §-a alapján
megállapított közvetlen önköltségét is.
(8) A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését.
(9) A mérlegben a tartós részesedések között az olyan gazdasági társaságokban lévõ tulajdoni részesedést jelentõ
befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra)
tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenõrzési lehetõséget érjenek el. A tartós részesedések között kell
kimutatni továbbá az állam jegybankban, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való
részesedéseit, valamint a nem gazdasági társaságban lévõ más tartós befolyásolási, irányítási, ellenõrzési lehetõséget
biztosító részesedéseket.
(10) A mérlegben a tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok között kell kimutatni az olyan hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírokat, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követõ költségvetési évben még nem esedékes, és
azokat a mérleg fordulónapját követõ költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni.
(11) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak – az állami vagyon esetén
a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek – azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett
eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek,
személynek koncessziós szerzõdéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel
vagyonkezelõi szerzõdést kötött. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését,
értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni.
12. §

(1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket és az értékpapírokat.
(2) A mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket,
az egyéb készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és egyéb
állatokat.
(3) A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat.
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(4) A mérlegben az anyagok között kell kimutatni a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgáló, de még használatba nem
vett vásárolt, csere útján kapott, térítés nélkül átvett és a gazdasági társaságban lévõ tulajdoni részesedést jelentõ
befektetés névértéke fejében a jegyzett tõke leszállításakor átvett anyagi eszközöket.
(5) A mérlegben az áruk között kell kimutatni
a)
az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket – ide értve a betétdíjas göngyölegeket is –, amelyek
a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat, és
b)
a pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerzõdés szerinti
feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt késõbb visszavett, a két idõpont között a vevõ által használt
eszközöket.
(6) A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt eszközöket,
így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba
került eszközöket, az Áht. 100. §-a szerint követelés fejében átvett, értékesítendõ eszközöket, valamint mindazon
eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelezõ az
immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál
hosszabb idõszakot vesz igénybe.
(7) A mérlegben az egyéb készletek között kell szerepeltetni az állami tartalékolási, intervenciós, védelmi és biztonsági
célú, valamint az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során felhalmozott készleteket.
(8) A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját elõállítású anyagi eszközök
költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelõzõen a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak,
vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.
(9) A mérlegben a növendék-, hízó és egyéb állatok között az Szt. 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti állatokat kell
kimutatni.
(10) A mérlegben az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket és a forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírokat.
(11) A mérlegben a nem tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentõ befektetéseket kell kimutatni,
amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.
(12) A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok között a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket,
valamint az olyan államkötvényeket, helyi önkormányzatok kötvényeit és más hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírokat – ide értve a befektetési jegyeket is – kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját
követõ költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követõ költségvetési évben értékesíteni
szándékoznak.
13. §

(1) A mérlegben a 10–12. §-ban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket,
a 48. § (9) bekezdése szerinti egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat és az aktív idõbeli elhatárolásokat.
(2) A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a hosszú lejáratú – a mérleg fordulónapját követõ költségvetési
éven túl lejáró – betéteket, a pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket, a forintban és devizában vezetett számlákat,
továbbá a 49. § szerinti idegen pénzeszközöket.
(3) A mérlegben a pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a készpénzforgalmat, valamint a pénzforgalmi
betétkönyvekben kezelt pénzeszközök állományát és azok változásait, valamint az elektronikus pénzt.
(4) A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell kimutatnia a számlatulajdonosnak a Kincstárban és
a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett, olyan fizetési számlák – ide értve az Ávr. 145. § (3) bekezdése szerinti
alszámlákat és a Kincstár által a társadalombiztosítási támogatásokhoz, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból
finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai feladatokhoz vezetett
számlákat is – egyenlegét, amelyek változását a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási
bevételként vagy kiadásként kell nyilvántartani. Itt kell kimutatni továbbá a Kincstári Egységes Számla egyenlegét is.
(5) A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem
rendezték, az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.
(6) A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követõen esedékes
követelések, ezen belül a költségvetési bevételek kiemelt elõirányzatai és finanszírozási bevételek szerinti tagolásban
kell kimutatni. A mérleg a követelések között tartalmazza a 48. § (8) bekezdése szerinti adott elõlegeket is.
(7) A mérlegben az aktív idõbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletû bevételek aktív idõbeli
elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.
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(8) A mérlegben az eredményszemléletû bevételek aktív idõbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletû
bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idõszakra
számolandók el.
(9) A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja elõtt felmerült,
elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követõ
idõszakra számolhatók el.
(10) A mérlegben a halasztott ráfordítások között az Szt. 33. § (1) bekezdése szerintieket kell kimutatni.
14. §

(1) A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tõkét, a kötelezettségeket, a 48. § (11) bekezdése szerinti egyéb
sajátos forrásoldali elszámolásokat, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív idõbeli
elhatárolásokat.
(2) A mérlegben a saját tõkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az
egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg
szerinti eredményt.
(3) A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként és az eszközök induláskori értékeként jogszabály vagy az
alapító szerv(ek) által az alapításkor tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adott
eszközök értékét kell kimutatni. Ezek a mérlegsorok csak átalakításkor vagy jogutód nélküli megszûnéskor
változhatnak.
(4) A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között az alapítást követõen vagyonkezelésbe vett, továbbá
a tulajdonosnak – az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek –
államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és
forgóeszközök könyv szerinti értékét kell kimutatni.
(5) A mérlegben felhalmozott eredményként az elõzõ költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni.
A mérlegsor a mérlegben negatív elõjellel is szerepelhet.
(6) A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Az
eszközök értékhelyesbítése és az eszközök értékhelyesbítésének forrása kizárólag egymással szemben és azonos
összegben változhat.
(7) A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezõen kell
szerepeltetni.
(8) A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig,
amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték.
(9) A mérlegben a kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és költségvetési évet követõen
esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési kiadások kiemelt elõirányzatai és finanszírozási kiadások szerinti
tagolásban kell kimutatni. A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza a 48. § (10) bekezdése szerinti kapott
elõlegeket is.
(10) A mérlegben a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között kizárólag a Kincstár, a számlavezetési
tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélelszámolásokat mutathatja ki.
(11) A mérlegben a passzív idõbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletû bevételek passzív idõbeli
elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletû bevételeket.
(12) A mérlegben az eredményszemléletû bevételek passzív idõbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja elõtt
befolyt, a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletû bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg
fordulónapja utáni idõszak eredményszemléletû bevételét képezik. Az eredményszemléletû bevételek passzív idõbeli
elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is azzal, hogy azon az egységes
rovatrend B16. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl és B63. Egyéb mûködési célú
átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni.
(13) A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja elõtti idõszakot
terhelõ olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni idõszakban
merülnek fel, kerülnek számlázásra.
(14) A mérlegben a halasztott eredményszemléletû bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell
kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási
célú támogatások eredményszemléletû bevételeit kell érteni.
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8. Az eszközök bekerülési értéke
15. §

(1) A bekerülési érték részét képezõ tételek elszámolásának idõpontjára az Szt. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni azzal,
hogy az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentõsnek tekinteni, ha az
meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot.
(2) A 16. §-ban foglaltaktól eltérõen a vagyonkezelésbe vett eszközök – ide nem értve, ha a vagyonkezelõi jog vásárlással,
saját elõállítással keletkezik – bekerülési értéke a vagyonkezelésbe adónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt
követõen a vagyonkezelésbe adónál az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a vagyonkezelésbe
vevõnek nyilvántartásba kell vennie.
(3) A 16. §-ban foglaltaktól eltérõen társulás alapítása, a társulási szerzõdés módosításával vagyonának növelése esetén az átvett
eszközök bekerülési értéke a társulási szerzõdésben, illetve annak módosításában szereplõ bruttó érték. Az átvételt követõen
az átadónál az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést az átvevõ társulásnak nyilvántartásba kell vennie.
(4) A 16. §-ban foglaltaktól eltérõen az Szt. 49. § (5) bekezdése és 50. § (1), (2), (4) és (6) bekezdése szerint átvett eszközök
bekerülési értékét az ott leírtak szerint kell meghatározni.
(5) Importbeszerzés esetén a bekerülési értéket – figyelemmel a 20. § (3) és (4) bekezdésére – az Szt. 48. § (7) bekezdése
szerint kell meghatározni.
(6) A külföldi pénzértékre szóló részesedés, értékpapír bekerülési értékét a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és
(4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték alapján kell meghatározni. A külföldi pénzértékre
szóló követelések, kötelezettségek bekerülési értéke megegyezik a költségvetési számvitelben nyilvántartott
követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegével.

16. §

(1) A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(2) A saját elõállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.
(3) A vásárolt és saját elõállítású ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek, tenyészállatok bekerülési értéke az
üzembe helyezésig, rendeltetésszerû használatba vételig a pénzügyi számvitelben a beruházások között elszámolt összeg.
(4) Az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek, tenyészállatok értékét növeli az azokhoz kapcsolódóan
a pénzügyi számvitelben elszámolt befejezett felújítás értéke.
(5) A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tõkeemeléskor, vásárláskor, a társaság
átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni, alapításkor, tõkeemeléskor,
vásárláskor egyezõen az egységes rovatrend K65. Részesedések beszerzése vagy K66. Meglévõ részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összeggel. A társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban résztvevõk által
bevitt vagyontárgyak társulási szerzõdésében, illetve annak módosításában meghatározott bruttó értéke.
(6) A vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír bekerülési értéke az egységes rovatrend K9121. Forgatási célú
belföldi értékpapírok vásárlása, K9123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi
értékpapírok vásárlása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.
(7) A vásárolt készletek bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése vagy
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár. A befejezetlen termelés, félkész
termékek, késztermék, állatok bekerülési értéke az Szt. 62. § (2) bekezdése szerint számított elõállítási érték.
(8) A forint pénzeszközök bekerülési értéke a befizetett, jóváírt forintösszeg. A valutapénztárba bekerülõ valutakészlet és
a devizaszámlára kerülõ deviza bekerülési értéke a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti
devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél a ténylegesen fizetett
forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
(9) Az adott elõlegek bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett – elõzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó – összeg. A követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyezõ elismert, esedékes összeg.
(10) A kapott elõlegek bekerülési értéke az átutalt, megfizetett – elõzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó – összeg. A kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.
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9. Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, az értékhelyesbítés lehetõsége
17. §

(1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre
a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.
(2) A kisértékû immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor, a kisértékû tárgyi eszközök bekerülési értéke az
üzembe helyezéskor, használatba vételkor terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.
(3) A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
2. mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni.
(4) A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek terv szerinti
értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.
(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti esetekben kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenésére és annak visszaírására az Szt. 53. §-át kell
alkalmazni azzal, hogy azok kiegészítõ mellékletben történõ indoklására vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

18. §

(1) Az Szt.-ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolására
a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54–56. §-át kell alkalmazni.
(2) A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok
és a készletek értékvesztésének elszámolása során akkor kell a különbözetet jelentõs összegûnek tekinteni, ha az
értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer – tulajdonosi joggyakorló
szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a tízmillió – forintot.
(3) A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes
minõsítése alapján egyszerûsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható.
(4) Az egyszerûsített értékelési eljárás során az egyes minõsítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó
százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének elõzõ költségvetési év(ek)re vonatkozó
adatai alapján kell kialakítani. Az egyes minõsítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell
vizsgálni.
(5) Az egységes rovatrend B31. Központi adó, járulék és adójellegû bevételek és B323. Helyi adók rovataihoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott és annak alapján a pénzügyi számvitelben elszámolt
követelések (a továbbiakban együtt: az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont adókövetelések) értékelési elveinek
meghatározása során a kötelezetteket legalább – státuszuknak megfelelõen – folyamatosan mûködõ adósok, illetve
folyamatos mûködésükben korlátozott adósok szerinti – így különösen felszámolás alatt lévõ, csõdeljárás alá vont,
végelszámolás alatt lévõ, jogutód nélkül véglegesen megszûnt – csoportosításban kell részletezni.
(6) A folyamatosan mûködõ adósokkal szembeni követeléseket lejáratuk szerint tovább kell bontani legalább
a)
90 napon belüli,
b)
91–180 napos,
c)
181–360 napos, és
d)
360 napon túli
minõsítési kategóriákra.
(7) A követelések mûködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülrõl, a követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülrõl, és Kincstárnál vezetett fizetési számlák után értékvesztés nem
számolható el.

19. §

(1) Az eszközök terven felüli értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének visszaírására az Szt. 57. § (2) bekezdését és
58. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt az egyéb eredményszemléletû bevételeket
kell érteni, és jelentõsnek akkor kell tekintetni az eltérést, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal
meghaladja a könyv szerinti értéket.
(2) Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. § (3) bekezdését és 58. § (1) és (5)–(9) bekezdését kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy
a)
értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének forrását kell érteni,
b)
a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a tartós és az értékesítési célú állami tulajdonú részesedések piaci
értéke – a tõzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével – a saját tõke érték részesedésre jutó arányos
értékével egyezik meg.
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10. Az eszközök és források értékelése
20. §

(1) A mérlegtételek értékelésének általános szabályaira az Szt. 46. §-át kell alkalmazni.
(2) Az egyidejûleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkezõ, egyidejûleg
használatba vett tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani. A csoportosan
nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell elvégezni. A csoportos értékelést addig
lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási értékében elkülönült változás nem következik be.
(3) A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség (kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség) forintértékének
meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra
átszámítani.
(4) Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és
kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell forintra átszámítani, az átszámítást
az Szt. 60. § (5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni.

21. §

(1) A mérlegben az immateriális javakat, tárgyi eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt
terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az
értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.
(2) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, elkülönítve azok
értékcsökkenését, értékvesztését és értékhelyesbítését. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után
a terven felüli értékcsökkenést a koncesszió jogosultja, a vagyonkezelõ adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.
(3) A mérlegben a részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat a bekerülési értéken – a külföldi
pénzértékre szóló értékpapírok esetén az átértékelt forintértéken – kell kimutatni, csökkentve az elszámolt
értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök
értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.
(4) A mérlegben az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt a bekerülési értéken – a külföldi
pénzértékre szóló értékpapírok esetén az átértékelt bekerülési értéken – lehet kimutatni mindaddig, amíg a kibocsátó
a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket és a felhalmozott kamatot megfizeti.
(5) A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek bekerülési értékén
kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
(6) A mérlegben a befejezetlen termelést, félkész termékeket, késztermékeket, növendék-, hízó és egyéb állatokat
a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt
összegével.
(7) A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban lévõ, a fizetési számlához kapcsolódó
számlakivonatban szereplõ értéken – a valutapénztárban lévõ valutakészlet, a devizaszámlán lévõ deviza esetén az
átértékelt forintértéken – kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt
összegével.
(8) A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az
értékvesztés visszaírt összegével.
(9) A mérlegben az aktív idõbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(10) A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a valutapénztárban lévõ valutakészlet, a devizaszámlán lévõ
deviza, valamint a követelések és kötelezettségek – egyezõen a költségvetési számvitelben meghatározott értékkel –
mérlegben szereplõ értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon
átszámított forintértéken kell meghatározni.

11. A mérleg alátámasztása leltárral
22. §

(1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és
megõrizni, amely tételesen, ellenõrizhetõ módon tartalmazza a mérlegben szereplõ eszközöket és forrásokat.
(2) A leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-a szerint kell végrehajtani azzal, hogy
a)
a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a mûködtetõ, vagyonkezelõ által elkészített és hitelesített
leltárral kell alátámasztani, és
b)
a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplõ immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket
a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.
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(3) A vagyonkezelõi, koncessziós szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást
a mûködtetõ, vagyonkezelõ külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.

12. Az eredménykimutatás
23. §

(1) Az eredménykimutatást a 6. melléklet szerint kell elkészíteni. Az eredménykimutatás tételeinek további tagolása,
a tételek összevonása, új tétel felvitele nem megengedett.
(2) Az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az elõzõ eredménykimutatás megfelelõ adatát. Ha az
ellenõrzés az elõzõ éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentõs összegû hibá(ka)t állapított meg,
a – mérlegkészítés idõpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerõssé vált megállapítások
miatti – módosításokat az eredménykimutatás minden tételénél az elõzõ adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben
az eredménykimutatásban külön-külön oszlopban szerepelnek az elõzõ eredménykimutatás adatai, a módosítások,
valamint a 7. § szerinti idõszak adatai. A megállapított jelentõs összegû hibá(k) összegével az elõzõ
eredménykimutatás adatai nem módosíthatók.

24. §

(1) A mérleg szerinti eredmény a szokásos eredménybõl és a rendkívüli eredménybõl áll.
(2) A szokásos eredmény a tevékenység eredményébõl és a pénzügyi mûveletek eredményébõl áll.
(3) A tevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletû bevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke
és az egyéb eredményszemléletû bevételek összege, csökkentve az anyagjellegû ráfordítások, a személyi jellegû
ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével.
(4) A pénzügyi mûveletek eredménye a pénzügyi mûveletek eredményszemléletû bevételei és a pénzügyi mûveletek
ráfordításai különbsége.
(5) A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletû bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.

25. §

(1) A tevékenység nettó eredményszemléletû bevétele a közhatalmi eredményszemléletû bevételekbõl, az eszközök
és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételeibõl és a tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletû bevételeibõl áll
(2) A közhatalmi eredményszemléletû bevételek között kell elszámolni az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek
rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben
követelésként vagy a pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket.
(3) Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni az egységes
rovatrend B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített
szolgáltatások ellenértéke és B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy a pénzeszközök növekedéseként
elszámolt összegeket.
(4) A tevékenység egyéb nettó eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni
a)
a kapott osztalék kivételével az egységes rovatrend B404. Tulajdonosi bevételek rovathoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként
vagy a pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket, és
b)
a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerzõdés keretében átadott vásárolt és saját termelésû készletek,
nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás, csereszerzõdés szerinti – általános forgalmi adót nem
tartalmazó – értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás idõpontjában.
(5) Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésû készletek állományváltozásából és a saját elõállítású eszközök
aktivált értékébõl áll az Szt. 76. §-a szerinti tartalommal.
(6) Az egyéb eredményszemléletû bevételek között kell elszámolni a központi mûködési célú támogatások
eredményszemléletû bevételeit, az egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételeit és a különféle
egyéb eredményszemléletû bevételeket.
(7) A központi mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend
B11. Önkormányzatok mûködési támogatásai és B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben pénzeszközök
növekedéseként elszámolt összegeket.
(8) Az egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend
B16. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl és B63. Egyéb mûködési célú átvett
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pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi
számvitelben pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket.
(9) A különféle egyéb eredményszemléletû bevételek között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben pénzeszközök növekedéseként elszámolt
összegeket,
b)
az egységes rovatrend B13. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl, B410. Egyéb mûködési bevételek, B51. Immateriális javak értékesítése,
B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és B61. Mûködési célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy
pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket,
c)
a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerzõdés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi eszköz
– általános forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott, megállapodás, csereszerzõdés szerinti értékét az
átadás-átvétel idõpontjában,
d)
az értékvesztések visszaírt összegeit,
e)
az áruk nyereségjellegû leltárértékelési különbözetének összegét, és
f)
a szerzõdésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó,
nem számlázott – utólag kapott engedmény szerzõdés szerinti összegét.
26. §

(1) Az anyagjellegû ráfordítások az anyagköltségbõl, az igénybe vett szolgáltatások értékébõl, az eladott áruk beszerzési
értékébõl és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékébõl állnak.
(2) Anyagköltségként a mûködés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel csökkentett, az
értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység
során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke.
(3) Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások,
a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével a K33. Szolgáltatási kiadások és K34. Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként,
más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(4) Az eladott áruk beszerzési értéke között kell kimutatni az egységes rovatrend K313. Árubeszerzés rovathoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként
nyilvántartott összegeket.
(5) Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K335. Közvetített szolgáltatások
rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(6) A személyi jellegû ráfordítások a bérköltségbõl, a személyi jellegû egyéb kifizetésekbõl és a bérjárulékokból állnak.
(7) A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1102. Normatív jutalmak, K1103. Céljuttatás, projektprémium, K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(8) A személyi jellegû egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend K1105. Végkielégítés,
K1106. Jubileumi jutalom, K1107. Béren kívüli juttatások, K1108. Ruházati költségtérítés, K1109. Közlekedési
költségtérítés, K1110. Egyéb költségtérítések, K1111. Lakhatási támogatások, K1112. Szociális támogatások,
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és K12. Külsõ személyi juttatások rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott
összegeket.
(9) A bérjárulékok között kell kimutatni az egységes rovatrend K2. Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális
hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.
(10) Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell kimutatni, ide értve a kisértékû
immateriális javak, tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt értékcsökkenést is.
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(11) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb mûködési célú támogatások
államháztartáson belülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan
vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kiadások közül a pénzügyi számvitelben kifizetésként
elszámolt összegeket,
b)
az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzetközi
kötelezettségek, K503. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre, K507. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre,
K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. Kamattámogatások és K511. Egyéb mûködési célú támogatások
államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ide értve a veszteség
jellegû kerekítési különbözetet is,
c)
az elõzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,
d)
az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek
értékvesztésének összegét,
e)
a behajthatatlan követelés leírt összegét,
f)
az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv szerinti értékét,
g)
a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készlet könyv szerinti értékét,
h)
az eredeti követelést engedményezõnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a könyv
szerinti értékét a követelés átruházásakor,
i)
az áruk veszteségjellegû leltárértékelési különbözetének összegét, és
j)
a szerzõdésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó,
nem számlázott – utólag adott engedmény szerzõdés szerinti összegét.
27. §

(1) A pénzügyi mûveletek eredményszemléletû bevételei a kapott (járó) osztalékból és részesedésbõl, a kapott (járó)
kamatokból és kamatjellegû eredményszemléletû bevételekbõl és a pénzügyi mûveletek egyéb eredményszemléletû
bevételbõl állnak.
(2) A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós részesedések után kapott osztalékot,
ide értve a kamatozó részvények után fizetett kamatot is, ha az a mérlegkészítés idõpontjáig ismertté vált.
(3) A kapott (járó) kamatok és kamatjellegû eredményszemléletû bevételek között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend B408. Kamatbevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket,
és
b)
a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt kamatfedezeti ügyletek (határidõs, swap és azonnali ügyletek)
idõarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet idõarányos veszteségének összegéig.
(4) A pénzügyi mûveletek egyéb eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend B409. Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei és B83. Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott
bevételek közül a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket,
b)
a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidõs, opciós,
swap és azonnali ügyletek) idõarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet idõarányos veszteségének
összegéig,
c)
a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált
árfolyamnyereséget, és
d)
az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget és engedményt.
(5) A pénzügyi mûveletek ráfordításai a fizetendõ kamatokból és kamatjellegû ráfordításokból, a részesedések,
értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésébõl és a pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításaiból állnak.
(6) A fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend K353. Kamatkiadások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott kiadások közül a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök csökkenéseként elszámolt összegeket,
és
b)
a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt kamatfedezeti ügyletek (határidõs, swap és azonnali ügyletek)
idõarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett alapügylet idõarányos nyereségének összegéig.
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(7) A részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése között kell elszámolni a részesedések, értékpapírok,
pénzeszközök elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.
(8) A pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai és K93. Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott
kiadások közül a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök csökkenéseként elszámolt összegeket,
b)
a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv
szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegû különbözetet,
c)
a vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti
veszteségjellegû különbözetet,
d)
a hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti
veszteségjellegû különbözetet,
e)
a vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti
veszteségjellegû különbözetet,
f)
a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált árfolyamveszteséget,
g)
a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidõs, opciós,
swap és azonnali ügyletek) idõarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett alapügylet idõarányos nyereségének
összegéig, és
h)
az Szt. 85. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (3) bekezdés g), m), n) és o) pontjaiban nevesített gazdasági
eseményeket.
28. §

(1) A rendkívüli eredményszemléletû bevételek a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételeibõl és
a különféle rendkívüli eredményszemléletû bevételekbõl állnak.
(2) A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl és B73. Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi
számvitelben a pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket.
(3) A különféle rendkívüli eredményszemléletû bevételek között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovathoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök
növekedéseként elszámolt összegeket,
b)
az egységes rovatrend B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott
követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy pénzeszközök növekedéseként elszámolt
összegeket,
c)
az Szt. 86. § (3) bekezdés a)–e), h) és j) pontjaiban nevesített gazdasági eseményeket.
(4) Az Szt. 86. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletû bevételként el kell határolni azzal, hogy
az Szt. 86. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételeire
kell alkalmazni.
(5) A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni
a)
az egységes rovatrend K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovathoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kiadások közül a pénzügyi számvitelben
kifizetésként elszámolt összegeket,
b)
az egységes rovatrend K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás és K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
c)
az Szt. 86. § (6) bekezdés a), c)–f) pontjaiban, valamint (7) bekezdés a) és b) pontjában nevesített gazdasági
eseményeket.
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13. A költségekrõl és megtérült költségekrõl szóló kimutatás, kiegészítõ melléklet
29. §

(1) A költségekrõl és megtérült költségekrõl szóló kimutatás a 7. melléklet szerint formátumban, szakfeladatok szerinti
bontásban tartalmazza a felmerült költségek, az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû
bevételei, az egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei és a felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletû bevételei bemutatását.
(2) A kiegészítõ melléklet tartalmazza
a)
az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának
alakulását,
b)
az eszközök értékvesztésének alakulását, és
c)
a kiegészítõ tájékoztató adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a 8–10. mellékletek szerint kell bemutatni.

14. Önkormányzat vagyonkimutatása
30. §

(1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatása a helyi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és
kötelezettségeinek adatait mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet legalább római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti
– a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételei szerinti –
tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
(3) A vagyonkimutatás a mérlegben szereplõ eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:
a)
a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévõ kisértékû immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek,
a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. §
(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát, és
b)
a függõ követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövõbeni) követeléseket.
(4) A vagyonkimutatásban szereplõ ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan
vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplõ ingatlanvagyon bruttó értékének egyezõségét biztosítani kell.

15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése
31. §

(1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítõ – központi kezelésû
elõirányzat, fejezeti kezelésû elõirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapja, elkülönített állami pénzalap esetén
a kezelõ szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács esetén
a beszámolási feladatokat az Áht. 27. §-a alapján ellátó – szerv vezetõje felelõs. Az éves költségvetési beszámolót
e személy és a gazdasági vezetõ a hely és a kelet feltüntetésével írja alá.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beszámolót készítõ szerv vezetõje alatt nem költségvetési szervi formában mûködõ
kezelõ szerv vagy tulajdonosi joggyakorló szervezet esetén a gazdálkodó képviseletére jogosult személyt kell érteni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában gazdasági vezetõ alatt az Ávr. 11. § (2)–(8) bekezdésében megjelölt személyt kell
érteni. Ha a beszámolási feladatok ellátására az Ávr. 12. § (2) bekezdésének alkalmazásával került sor, a beszámolót
a gazdasági vezetõ helyett a gazdasági vezetõ irányítása alá tartozó személy írja alá.

32. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követõ év február 28-áig – a 7. §
(3) bekezdése szerinti esetben a megszûnés napját követõ hatvan napon belül – az irányító szerv vezetõjének
jóváhagyásra megküldi. Az irányító szerv vezetõje a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját
a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával és az éves költségvetési beszámoló visszaküldésével hagyja
jóvá.
(2) Ha a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel, a kezelõ szerv a fejezeti
kezelésû elõirányzat éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követõ év február 28-áig a fejezetet irányító
szerv vezetõjének jóváhagyásra megküldi. Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása az (1) bekezdés
rendelkezései szerint történik.

518

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

(3) A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok jóváhagyott éves
költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ húsz napon belül nyújtja be a Kincstárnak.
(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács a saját, és az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek jóváhagyott éves költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát
követõ tíz napon belül nyújtja be a Kincstárnak. A Kincstár az országos nemzetiségi önkormányzatok és az irányításuk
alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját további tíz napon belül továbbítja
a nemzetiségpolitikáért felelõs miniszternek.
33. §

(1) Az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelõ szerve az elkülönített állami pénzalapról és
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról készített éves költségvetési beszámolót – a fejezetet irányító szerv által
meghatározott idõpontig – jóváhagyásra megküldi a fejezetet irányító szervnek. A kezelõ szerv a fejezetet irányító szerv
vezetõje által jóváhagyott éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követõ év május 31-ig továbbítja a Kincstárnak.
(2) A 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a Kincstár a költségvetési évet követõ év
május 31-éig készíti el.
(3) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a költségvetési
évet követõ év június 30-áig készíti el és azt harminc napon belül az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek
és a Kincstárnak továbbítja. A mérlegkészítés idõpontja a költségvetési évet követõ év május 31-e.

34. §

(1) Az átalakulással érintett vagy jogutód nélkül megszûnõ költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját
a beolvadás után tovább mûködõ költségvetési szerv vagy a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszûnés napját
követõ hatvan napon belül készíti el, és azt megküldi az irányító szerv vezetõjének jóváhagyásra. Az éves költségvetési
beszámoló jóváhagyása a 32. §(1) bekezdése rendelkezései szerint történik.
(2) A megszûnõ költségvetési szerv vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplõ adatok alapján kerül átadásra.
(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételérõl készített jegyzõkönyv egy-egy aláírt példányát az
irányító szervnek – átalakítás esetén a jogutód költségvetési szervnek és az irányító szervnek – kell megõriznie.
(4) Az irányító szerv a jóváhagyott éves költségvetési beszámolót a megszûnés napját követõ kilencven napon belül
továbbítja a Kincstárnak.

35. §

A Kincstár az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, ha az teljesíti az e rendeletben elõírt alaki és tartalmi
követelményeket. A Kincstár az elfogadott éves költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevõszéknek.

36. §

(1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának idõpontját megelõzõ fordulónaptól
számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevõszéknek.
(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves
költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követõ év április 30-áig a képviselõ-testület elé terjeszti.

III. FEJEZET
KONSZOLIDÁLÁS
16. Az összevont (konszolidált) beszámoló
37. §

(1) A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, valamint az államháztartás önkormányzati
alrendszerérõl, az államháztartás központi alrendszerérõl és az államháztartás egészérõl – az éves költségvetési beszámolók
adataiból – a Kincstár összevont (konszolidált) beszámolót készít. Az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló
a)
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, a társulás és az általa irányított költségvetési szervek,
b)
az államháztartás önkormányzati alrendszere esetén az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó
költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,
c)
az államháztartás központi alrendszere esetén az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési
szervek és a 6. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,
d)
az államháztartás egésze esetén valamennyi éves költségvetési beszámoló
konszolidálásával készül.
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(2) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában
elõírt beszámoló esetén a helyi önkormányzat készíti el a helyi önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját az
(1) bekezdés a) pontja szerint.
(3) Az összevont (konszolidált) beszámoló a konszolidált mérlegbõl, konszolidált költségvetési jelentésbõl és konszolidált
eredménykimutatásból áll.
(4) A konszolidált eredménykimutatás és a konszolidált mérleg a 6. és a 11. mellékletben foglalt tagolásban minden
tételnél külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás elõtti összevont adatokat, az elvégzett korrekciókat, a 9. § (2) és
23. § (2) bekezdése szerinti hibák bemutatását és a konszolidált adatokat.
(5) A konszolidált költségvetési jelentés minden rovat esetén külön oszlopban tartalmazza a bevételek és kiadások
konszolidálás elõtti összevont teljesítési adatait, az elvégzett korrekciókat és a konszolidált adatokat.
(6) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a Kincstár a költségvetési
évet követõ év április 15-éig megküldi a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás részére.
(7) A Kincstár az összevont (konszolidált) beszámolók elkészítését követõen elkészíti a Stabilitási tv. szerinti
államadósságról szóló kimutatást a 13. mellékletben foglaltak szerint.

17. A konszolidálás módszertana
38. §

(1) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el
kell végezni a központi, irányító szervi támogatások konszolidálását.
(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a)
az (1) bekezdésben foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,
b)
az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és kötelezettségek
konszolidálását,
c)
az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt támogatások folyósításának, az ezekre
vonatkozó kötelezettségek konszolidálását, és
d)
a társulási részesedések konszolidálását.
(3) Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a)
az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,
b)
az államháztartáson belüli megelõlegezések folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére
vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását, és
c)
a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások konszolidálását.
(4) Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
a)
az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az államháztartás egészében,
b)
a közvetített szolgáltatások és a kamatok kiadásainak és bevételeinek konszolidálását,
c)
az elvonások és befizetések bevételei és kiadásai konszolidálását, és
d)
a garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések és megtérülések, az ezekre vonatkozó követelések és
kötelezettségek konszolidálását.
(5) A konszolidálás során elvégzendõ mûveletek részletes leírását a 12. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET
A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI
18. A költségvetési könyvvezetés
39. §

(1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási elõirányzatok alakulására, a követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekrõl
a valóságnak megfelelõ, folyamatos, zárt rendszerû, áttekinthetõ nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év
végével lezárni.
(2) A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek e rendeletben meghatározott sajátosságai figyelembevételével,
magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00 és 03–09. számlacsoportban vezetett
nyilvántartási számlák használatával, a kettõs könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.
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(3) A költségvetési jelentés és a maradvány kimutatás (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákon nem szereplõ
adatainak, továbbá a jogszabályban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletezõ
nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletezõ nyilvántartások kötelezõ minimum tartalmát
a 14. melléklet állapítja meg.
40. §

(1) A bevételi és kiadási elõirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket,
valamint ezek teljesítését a 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az
egységes rovatrendtõl nem lehet eltérni, azonban az egyes rovatok saját hatáskörben további részletezõ tételekre
alábonthatók.
(2) A költségvetési könyvvezetés során a visszatérítendõ támogatások, kölcsönök és a közhatalmi bevételek kivételével
a költségvetési évben nyilvántartásba vett
a)
költségvetési kiadásoknak a kifizetéssel megegyezõ évben bármely okból történõ visszatérítését a kiadások és
a kiadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,
b)
költségvetési bevételeknek a befizetéssel megegyezõ évben bármely okból történõ visszatérítését a bevételek
és a bevételhez kapcsolódó követelések
csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. A visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettségvállalást, más fizetési
kötelezettséget ahhoz a rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni, amely rovaton
a visszafizetést a költségvetési éven túli teljesítésnél kellene nyilvántartani.
(3) A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely idõpontban történõ visszatérítését a kifizetéssel
megegyezõ év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni.

41. §

(1) A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09. számlacsoportot az egységes rovatrend kiadásai szerinti bontásban
kell vezetni, valamennyi nyilvántartási számlát továbbontva
a)
bevételi vagy kiadási elõirányzatok nyilvántartási számlára,
b)
követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára, és
c)
teljesítés nyilvántartási számlára.
(2) Az Szt. 3. § (8) bekezdés 17. és 18. pontja szerinti függõ és biztos (jövõbeni) követeléseket, valamint az Szt. 3. §
(8) bekezdés 14. pontja szerinti függõ kötelezettségeket – ide értve az egységes rovatrend K506. Egyéb mûködési célú
támogatások államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,
K511. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre és K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre rovatokon nyilvántartott kiadásokból elõfinanszírozásként vagy elõlegként kifizetett
támogatásokkal, illetve B16. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl és B25. Egyéb
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl rovatokon nyilvántartott bevételek közül az
elõfinanszírozásként vagy elõlegként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási követeléseket és
kötelezettségeket is – a 03. és 04. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben kell
nyilvántartani.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács könyvvezetési és beszámolási feladatait ellátó szerv az elemi
költségvetés egészére, a központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített állami pénzalap
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelõ szerve a központi költségvetésrõl szóló törvényben megjelenõ
elõirányzatonként vezeti.

42. §

(1) A bevételi és kiadási elõirányzatok nyilvántartási számláin a 001. Elõirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben
történik az eredeti elõirányzat, majd azt követõen annak módosítása, átcsoportosítása, zárolása, törlése
nyilvántartásba vétele.
(2) Az egységes rovatrend K512. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kizárólag az
(1) bekezdés szerint az elõirányzatokat érintõ gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet.

43. §

(1) A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés
növekedésének – így különösen annak elõírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása,
árfolyam-változás miatti növekedése – és a teljesítés kivételével csökkenésének – így különösen annak
behajthatatlanná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyam-változás miatti
csökkenése – nyilvántartásba vétele attól függõen, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet
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követõen esedékes követelésnek minõsül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az
Szt. szerinti biztos (jövõbeni) követeléseket.
Behajthatatlan követelés leírása esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan
követelés leírása nem minõsül a követelés elengedésének.
A behajthatatlannak minõsített követelésekre kapott összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán
kell nyilvántartásba venni. Ha a követelésre korábban értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét
meghaladóan realizált összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.
Költségvetési évben esedékes követelésként kell nyilvántartani az olyan követeléseket, amelyek teljesítésének
határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidõ kezdõ napja a követelés nyilvántartásba vételének vagy az
54. § g) pontja szerinti átsorolás évére esik. Más követelést költségvetési évet követõen esedékes követelésként kell
nyilvántartani.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének – így különösen annak
keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedése – és a teljesítés kivételével csökkenésének – így különösen annak
más általi átvállalása, elengedése, árfolyam-változás miatti csökkenése – nyilvántartásba vétele attól függõen, hogy az
végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követõen esedékes
kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minõsül.
Ha a korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a jogosult számlája vagy más
okból végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minõsül, azt át kell vezetni
a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási
ellenszámlára az egységes rovatrend K504. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre, K508. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre, K82. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és
K86. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák kivételével.
A (8) bekezdésben foglalt kivétellel költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek
teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidõ kezdõ napja a kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az 54. § g) pontja szerinti átsorolásának évére esik. Más
kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségvállalásként,
más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani. Az Ávr. 46. § (2)–(4) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások, más
fizetési kötelezettségek esetén annak összegét – a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel – meg kell osztani
költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek között.
Az Ávr. 46. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket teljes összegükben
költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani.
Az Szt. szerinti biztos (jövõbeni) kötelezettségeket a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
nyilvántartási számláin kell nyilvántartani.
A váltóval kiegyenlített követeléseket, végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket a váltó
beváltásáig az eredeti követeléssel, kötelezettségvállalással, más fizetési kötelezettséggel megegyezõ nyilvántartási
számlán kell nyilvántartani.
A költségvetési évet követõen esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek évek
szerinti tagolását és a (10) bekezdés szerinti követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket
a részletezõ nyilvántartásokban kell nyilvántartani.
Ha a bevételek, kiadások teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést vesznek nyilvántartásba, amelyhez
nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség, a teljesítéssel egyezõ összegû követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési
kötelezettséget a teljesítéssel egyidejûleg nyilvántartásba kell venni. Ha a költségvetési évet követõen esedékes
követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között nyilvántartott követeléshez vagy
kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése szükséges, azt elõbb át kell vezetni
a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.
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(13) Kizárólag a teljesítéssel egyidejûleg, a (12) bekezdés szerint lehet
a)
kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913.
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása, K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása és
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése,
b)
követelést nyilvántartani az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok mûködési támogatásai, B15. Mûködési
célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl, B16. Egyéb mûködési
célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,
B24. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl,
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl, B813. Maradvány
igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás és
B817. Betétek megszüntetése
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.
(14) Külföldi pénzértékre szóló követelést, kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a 20. § (3) és (4) bekezdése
szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során
értékelni.
44. §

(1) A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási
ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függõen, hogy a kiadás vagy
bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat alap és vállalkozási
tevékenység, ezen belül az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni.
A 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem
hozzárendelhetõ kiadások évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla nyitható.
(2) A teljesítések nyilvántartási számláin a pénzügyi teljesítésen kívül teljesítésként kell nyilvántartásba venni
a)
helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és
megfizetett közterheket,
b)
a kiadások harmadik fél általi olyan finanszírozását, amely során e harmadik fél a kedvezményezett nevére
kiállított számlákat közvetlenül a számlát kiállító számára téríti meg (banki, európai uniós szállítói finanszírozás),
c)
az elõzõ évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány
igénybevételét a nyitó rendezõ tételek elszámolása során, és
d)
a vásárolt, kapott utalványok, bérletek kiadását a foglalkoztatottak, ellátottak részére.
(3) Külföldi pénzértékre szóló követelésre, kötelezettségvállalásra, más fizetési kötelezettségre vonatkozó teljesítést
a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg
több mint a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, a különbséget
a K354. Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai vagy B409. Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei rovatokhoz vezetett
nyilvántartási számlákon kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb mint a könyv szerinti
forintérték, a különbséggel a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegét kell csökkenteni.
(4) A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1–2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a Kincstár által megküldött könyvelési értesítõ szerint kötelesek
nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejûleg a nettósításba
bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok mûködési támogatásai vagy B21. Felhalmozási
célú önkormányzati támogatások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell
venni.
(5) A Kincstár és a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente kötelesek
egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítõ és a szervezet részletezõ nyilvántartásaiban
szereplõ adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során feltárt és mindkét fél által elfogadott eltérésekrõl
a Kincstár helyesbítõ könyvelési értesítõt küld.

19. A pénzügyi könyvvezetés
45. §

(1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során elõforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására
és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekrõl a valóságnak megfelelõ, folyamatos, zárt rendszerû,
áttekinthetõ nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
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(2) A pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret
1–9. számlaosztályán belül vezetett számlák (a továbbiakban: könyvviteli számlák) használatával, a kettõs könyvvitel
szabályai szerint, forintban történik.
(3) A jogszabályban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli számlák további tagolásával
vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletezõ nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletezõ
nyilvántartások kötelezõ minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.
(4) A pénzügyi könyvvezetés során a 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseteket nettó módon, a pénzeszközök
változásaként a korábban elszámolt eszközzel, eredményszemléletû bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni.
46. §

(1) Az 1–3. számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza.
(2) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és
a 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái tartalmazzák.
(3) A költségekrõl és megtérült költségekrõl szóló kimutatás elkészítéséhez szükséges adatokat a 7. számlaosztály
tartalmazza. A 7. számlaosztályt a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni.
(4) A szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhetõ költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztály használható.
A 6. számlaosztályban a költségeket a következõk szerint kell elszámolni:
a)
a 61. Javító-karbantartó mûhelyek költségei számlacsoportban kell kimutatni a tárgyi eszközök saját
vállalkozásban megvalósított felújítási, javítási költségeit,
b)
a 62. Egyéb kisegítõ részlegek költségei számlacsoportban kell kimutatni azoknak az üzemeknek, mûhelyeknek
– például mosoda, energiaüzem, élelmezési üzem – a költségeit, amelyek nem közvetlenül szolgálják
a tevékenységet,
c)
a 63. Szakmai egységek költségei számlacsoport tartalmazza a sajátos, az alaptevékenység részeként mûködõ
szakmai részlegek – például laboratóriumok, dokumentációs tárak, szertárak – költségeit,
d)
a 64. Szakágazatok általános költségei számlacsoport azoknak a költségeknek a kimutatására szolgál, amelyek
több, azonos szakágazathoz tartozó szakfeladatot terhelnek,
e)
a 65. Vállalkozói részlegek költségei számlacsoportban kell kimutatni az önálló termelõ, szolgáltató üzemek
költségeit, ha azok kizárólag a vállalkozási tevékenység érdekében merülnek fel, és
f)
a 66. Központi irányítás költségei számlacsoport tartalmazza a szervezet egészére kiterjedõ költségeket, ha azok
nem a kisegítõ vagy szakmai részlegekben merülnek fel.
(5) A pénzügyi könyvvezetés során a költségeket elsõdlegesen az 5. számlaosztályban költségnemek szerint,
másodlagosan az 591. Költségnem átvezetési számla használatával a 6. vagy 7. számlaosztály könyvviteli számláin kell
könyvelni.
(6) Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei, az egyéb mûködési célú
támogatások eredményszemléletû bevételei és a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételei
elszámolására szolgáló könyvviteli számlákat a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni.

47. §

(1) A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott
tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tõke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és
02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.
(2) A 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkezõ befektetett
eszköznek minõsülõ eszközöket, amelyek nem szerepeltethetõk a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe,
bizományba, üzemeltetésre átvett, valamint az idegen tulajdonban lévõ, a magánszféra együttmûködésén alapuló
(PPP) konstrukció alapján használt befektetett eszközök.
(3) Ha a tulajdonos – az állami vagyon esetén ide értve a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetet is –
államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelõi jogot létesít, a vagyonkezelésbe adott ingatlanok, tárgyi eszközök,
részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles
a könyveibõl kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.
(4) A 02. Készletek számlacsoportban kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkezõ forgóeszközöket, amelyek nem
szerepeltethetõk a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe és a bizományba átvett készletek.

48. §

(1) A pénzügyi számvitelben kell elszámolni az Áht. 72. § (2) bekezdése szerinti gazdasági események hatását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolásokra, valamint az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására az
egységes számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számlái, ezen belül a pénzeszközök
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átvezetései, a központosított bevételek beszedésének elszámolásai, az azonosítás alatt álló tételek, az általános
forgalmi adó elszámolásai, az adott és kapott elõlegek, valamint az egyéb sajátos eszközoldali és forrásoldali
elszámolások szolgálnak. A könyvviteli számlákon az elszámolásokat a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben,
nettó módon kell vezetni.
A pénzeszközök átvezetései között a fizetési és a kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák egymás közötti,
és a számlák és a házipénztár közötti pénzforgalmat kell elszámolni.
A központosított bevételek beszedésének elszámolásai között azon pénzforgalmat kell elszámolni, amely esetén
a beszedett bevétel nem a beszedõ szervezetet illeti meg.
Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák számlavezetõ általi terheléseit
kell elszámolni, amelyek az alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés
pillanatában végleges bevételi vagy kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges
feltételek hiánya miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történõ kifizetések és a fizetési számla
tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki.
Az általános forgalmi adó elszámolásai között az elõzetesen felszámított és az áthárított – az alapjául szolgáló
ügyletnek megfelelõ követeléssel vagy kötelezettséggel szemben –, valamint a fordított adózás alá tartozó általános
forgalmi adót kell elszámolni.
A mérlegkészítés idõpontjáig a (3) és (4) bekezdés szerinti elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök könyvviteli
számláival szemben, az (5) és (6) bekezdés szerinti elszámolásokat át kell vezetni a megfelelõ könyvviteli számlákra.
Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel.
Az adott elõlegek között kell elszámolni az Szt. 25. § (9) bekezdése és 26. § (8) bekezdése szerinti elõlegeket, a vásárolt
készletek szállítójának elõlegként megfizetett – a levonható elõzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó – összeget, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelõlegeket, az utólagos elszámolásra
nyújtott különbözõ elõlegeket, valamint az adott elõlegek értékvesztését és annak visszaírását. Az adott elõlegeket
a mérlegben a követelések között elkülönítetten kell kimutatni.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni
a)
a decemberben megelõlegezett, de a következõ költségvetési évet terhelõ december havi illetményt,
b)
az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek nem minõsülõ eszközök
beszerzésével kapcsolatos elszámolásokat a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak történõ kiadásáig, és
c)
a folyósított, megelõlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat.
A kapott elõlegek között kell elszámolni a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevõktõl kapott
elõlegeket és az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközöket. A kapott elõlegeket a mérlegben a kötelezettségek
között elkülönítetten kell kimutatni.
Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni
a költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolásokat és az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos
forrásoldali elszámolásokat.
A költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások között kell elszámolni
a)
a helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak a költségvetési évet követõ évre szóló központi
támogatások terhére a tárgyév december hónapban elõre leutalt támogatás összegét,
b)
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból
finanszírozott ellátások kifizetéseit és megtérüléseit, az azok kifizetésével kapcsolatos megelõlegezéseket, és
c)
a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján
a munkáltató által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett hozzájárulást a nyugdíj- folyósítás évéig.
Az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások között az idegen pénzeszközök
pénzforgalmát kell elszámolni.

(1) Idegen pénzeszközként kell elszámolni azon pénzeszközöket, amelyek változása a költségvetési számvitelben
költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként nem tartható nyilván. Az idegen pénzeszközök között
elkülönítetten kell elszámolni a belföldi és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeit.
(2) A belföldi idegen pénzeszközök között kell elszámolni a fedezetkezelõi számlák, a letétek, biztosítékok, az idegen
betétkönyvek és a készpénzben kezelt idegen pénzeszközök pénzforgalmát.
(3) A nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök között kell elszámolni az Áht. 20. §
(1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket.
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(4) A Kincstár által vezetett lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai számlák végleges felhasználását, azok
visszatérítéseit, továbbá a költségvetési számvitel szerint bevételként elszámolandó növekedéseit az elszámolási,
lebonyolítási, technikai feladathoz kapcsolódó központi kezelésû elõirányzat, fejezeti kezelésû elõirányzat
költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásaként, más pénzforgalmát a 48. § (3) bekezdése szerint kell
elszámolni. A számlák felett rendelkezni jogosult költségvetési szerv a számlák pénzforgalmát saját elemi
költségvetésében bevételként vagy kiadásként nem számolhatja el.

20. Számviteli politika
50. §

(1) A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, elõírásokat, módszereket
a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika az Szt. 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és
a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítõ dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért,
módosításáért a 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelõsek. A számviteli politika elkészítésére az Szt. 14. § (3)–(6),
(8) és (11) bekezdésében foglaltakat a (2)–(7) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Az eszközök és források értékelésének szabályzatában rögzíteni kell
a)
a követelések értékelésének elveit, szempontjait,
b)
követeléstípusonként a kis összegû követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának
szabályait,
c)
az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait, és
d)
a tulajdonosnak – az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek –
a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét,
dokumentálásának szabályait, felelõseit.
(3) Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsõ szabályzatot rendszeresen végzett termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás – ide értve az adózás rendjérõl szóló törvény alapján adómentes termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját elõállítását is – esetén kell elkészíteni.
(4) Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsõ szabályzatot
a)
a saját konyhát üzemeltetõ költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és
a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet
terhelõ általános költségek figyelembevételével állapítja meg, és
b)
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak, ha
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott szolgáltatásokat térítés ellenében is nyújtja, és ennek
önköltségét a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által finanszírozott összeggel egyezõen veszi figyelembe.
(5) Az állami felsõoktatási intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsõ szabályzatának rendelkeznie kell az
oktatási tevékenység, a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelõzõ ellátás, és az egyéb tevékenységek költségeinek
elkülönítésérõl. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként,
munkarend szerint meg kell határozni félévente az egy hallgatóra jutó önköltség összegét.
(6) Az Szt. 14. § (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, hogy
a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a módosított kiadási
elõirányzatok fõösszegének 1,2%-át vagy – ha az nem éri el az ötszázezer forintot – az ötszázezer forintot. A napi
készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek
összegét.
(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában
a)
rögzíteni kell az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások tevékenységekre történõ
felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat, és
b)
ki kell jelölni a mérlegkészítés idõpontját, ha azt e rendelet kötelezõen nem írja elõ.

21. Az egységes számlakeret és a számlarend
51. §

(1) Az egységes számlakeretet a 16. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakerettõl nem lehet eltérni, azonban az
egyes könyvviteli és nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletezõ számlákra alábonthatók.
(2) Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. A számlarend az Szt. 161. §-a szerinti tartalommal készül
azzal az eltéréssel, hogy annak (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat csak akkor lehet szabályozni, ha azokról e rendelet
nem rendelkezik.
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(3) A részletezõ nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való
egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletezõ nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítõ bizonylatok
(feladások) elkészítésének rendjét, az összesítõ bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell
szabályozni.

22. A számviteli bizonylatok
52. §

A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli
bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megõrzésére egyaránt az Szt. 165. § (1), (2) és
(4) bekezdését, valamint a 166–169. §-át kell alkalmazni.

23. A könyvviteli zárlat
53. §

(1) A könyvviteli zárlat során a (3) bekezdés szerinti elszámolási idõszakokat követõen el kell végezni a folyamatos
könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítõ, helyesbítõ, egyeztetõ, összesítõ könyvelési munkákat,
a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és – a (3) bekezdés b)
és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására – a fõkönyvi kivonat elkészítését.
(2) A bevételi és kiadási elõirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket,
valamint ezek teljesítését érintõ gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett
nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintõ gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi
könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését követõen haladéktalanul nyilvántartásba
kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait – ha a (4)–(6) bekezdés másként nem
rendelkezik – a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni.
(3) A könyvviteli zárlatot a (4)–(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégezni
a)
havonta, a tárgyhót követõ hónap 15. napjáig,
b)
negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig, és
c)
évente, a számviteli politikában megjelölt idõpontig.
(4) A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében 17. mellékletben meghatározott egyezõségek vizsgálatával el
kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenõrzését.
(5) A havi könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a)
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletezõ nyilvántartásokkal,
b)
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági
események összesített bizonylaton történõ feladását a könyvviteli számlákra,
c)
a 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolását az
átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé,
d)
az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó megállapításával
kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, és
e)
a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban
szereplõ adatokkal.
(6) A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a)
az (5) bekezdésben foglalt feladatokat,
b)
az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak – így különösen saját elõállítás,
anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel –
elszámolását, ide nem értve az (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében
történõ átadást, átvételt,
c)
a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését,
d)
a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását,
e)
az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés elszámolását az egységes
rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon,
f)
az elõzõ évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását,
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g)

az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti feladatokat a negyedéves bevallások tekintetében, a könyvviteli
számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával,
h)
a 0033. Általános kiadások ellenszámlán nyilvántartott általános kiadások felosztását a 0031. Alaptevékenység
kiadásai ellenszámla vagy 0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla nyilvántartási számlákra,
i)
a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira
a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával, és
j)
a fõkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenõrzését.
(7) Ha a költségvetési és a pénzügyi könyvvitel során olyan integrált számítógépes rendszert alkalmaznak, amely
használatával egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a könyvviteli számlákon, mind
a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, nem kötelezõ a havi és a negyedéves könyvviteli
zárlat azon feladatainak elvégzése, amelyek elvégzését az integrált számítógépes rendszer a gazdasági események
rögzítésével biztosítja.
(8) Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni
a)
az (5) és (6) bekezdésben foglalt feladatokat,
b)
a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását,
c)
az eszközök értékelését, a (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés elszámolását és annak
visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását,
d)
a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek
mérleg fordulónapján történõ átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és
a könyvviteli számlákon egyaránt,
e)
a behajthatatlan követelések elszámolását,
f)
az idõbeli elhatárolások elszámolását,
g)
a záró befejezetlen termelés készletre vételét,
h)
az 5. számlaosztály 51–57. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály könyvviteli
számláira,
i)
az 571. Saját termelésû készletek állományváltozása és 572. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli
számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,
j)
a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli
számlával szemben,
k)
a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli
számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli
számlával szemben,
l)
az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben,
m)
a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény
könyvviteli számlára,
n)
az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az elõirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását
a 001. Elõirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés
nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyezõ összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások,
más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelõ nyilvántartási ellenszámlával
szemben.

24. A nyitó rendezõ tételek
54. §

A költségvetési év kezdetére – a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben az alapítás idõpontjára – el kell végezni
a)
a bevételi és kiadási elõirányzatok nyilvántartási számláinak megnyitását az elemi költségvetés jóváhagyását
követõen,
b)
az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával
szemben,
c)
a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli
számlára,
d)
az elõzõ évi maradvány bevételként történõ nyilvántartásba vételét,
e)
az idõbeli elhatárolások visszavezetését,
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a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, és
a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követõen esedékes követelések, kötelezettségvállalások,
más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli
számlákon egyaránt.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. Hatályba léptetõ rendelkezések
55. §

Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések
56. §

(1) A 2013. évre vonatkozó beszámolási kötelezettséget a 2013. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.
(2) Eltérõ döntés hiányában e rendelet hatálybalépése nem érinti a 2014. január 1-ét megelõzõen üzembe helyezett,
használatba vett eszközök korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsát, korábban elszámolt
terv szerint értékcsökkenését, és a hátralévõ idõszakban még elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés
elszámolásának szabályait, azonban saját döntés alapján a számviteli politikában e rendelet szabályai kiterjeszthetõk
ezen eszközökre is.
(3) A 2014. évrõl készített éves költségvetési beszámolók eredménykimutatásában az elõzõ idõszakra vonatkozó adat
nem szerepeltethetõ.

27. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
57. §

Hatályát veszti
a)
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet,
b)
a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet,
c)
a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, és
d)
a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségrõl szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
A kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésû elõirányzatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésû elõirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésû elõirányzatok,
a központi költségvetésrõl szóló törvény I. fejezet 8–10. címébe tartozó központi kezelésû elõirányzatok,
a központi költségvetésrõl szóló törvény X. fejezet 24. címébe tartozó központi kezelésû elõirányzatok,
a központi költségvetésrõl szóló törvény XI. fejezet 7. és 8. címébe tartozó központi kezelésû elõirányzatok,
a központi költségvetésrõl szóló törvény XVII. fejezet 21., 22., 24. és 25. címébe tartozó központi kezelésû
elõirányzatok, és
7. a központi költségvetésrõl szóló törvény XX. fejezet 21. és 22. címébe tartozó központi kezelésû elõirányzatok.
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2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
A kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó központi kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
nyilvántartási feladatokat ellátó szervek
1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a)
az adózókkal szembeni követelések és tartozások adónemenként, adójellegû tételenként, vám-, vám jellegû
tételenként, bírságok bontásban,
b)
a követelések fejében átvett eszközök,
c)
az ÁFA devizabevételi számlával kapcsolatos követelések és kötelezettségek,
d)
az EU költségvetéséhez való hozzájáruláshoz kapcsolódó kötelezettségek.
2. Államadósság Kezelõ Központ Zrt.
a)
adósságkezelési célú devizaszámlák kivonatai,
b)
az ÁKK Zrt. által végzett mûveletekbõl származó követelések és kötelezettségek.
3. Magyar Nemzeti Bank
a)
auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez.
4. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
a)
koncessziós díj miatti követelések.
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
a)
kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya.
6. Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
a)
a cukorágazati hozzájárulással összefüggésben az Európai Unióval szembeni követelések és kötelezettségek,
valamint a kötelezettekkel szemben kimutatott követelések és kötelezettségek.
7. Nemzetgazdasági Minisztérium
a)
az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos kötelezettségek.
8. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a)
gazdaságfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségek és követelések,
b)
területfejlesztési kölcsönökkel kapcsolatos kötelezettségek és követelések,
c)
a távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségek és követelések.
9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
a)
bányajáradék miatti követelések és kötelezettségek.
10. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
a)
gazdaságfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségek és követelések,
b)
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségek és követelések,
c)
a központi költségvetés által korábban megelõlegezett, lezárt európai uniós támogatási konstrukciókhoz
kapcsolódó átadásra kerülõ Európai Unióval szembeni követelések.
11. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
a)
az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl származó követelések és kötelezettségek.
12. Magyar Export Import Bank Zrt.
a)
állami kezességbeváltásból eredõ követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések
és kötelezettségek.
13. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
a)
kárkintlévõség devizában és forintban, egyéb állammal szembeni követelések és kötelezettségek.
14. Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
a)
az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl származó követelések és kötelezettségek.
15. Erste Lakástakarék-pénztár Zrt., Fundamenta- Lakáskassza Zrt., OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
a)
lakás-elõtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
16. Európai uniós támogatások pénzügyi lebonyolításában, illetve ehhez kapcsolódó beszámolási és könyvvezetési
kötelezettség teljesítésében részt vevõ szervezetek
a)
az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek.
b)
a központi költségvetés által korábban megelõlegezett, lezárt európai uniós támogatási konstrukciókhoz
kapcsolódó átadásra kerülõ Európai Unióval szembeni követelések.
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17. Központosított bevételeket beszedõ szervezetek
a)
a központi költségvetés központosított bevételét képezõ bevételekkel (így különösen a kiszabott bírságok,
a termékdíj, a cégnyilvántartás bevételei, az erdõvédelmi járulék, a halászati haszonbérleti díj, az állami
vadászjegyek díja, a földvédelmi járulék, a vízkészletjárulék, a szerencsejáték-szervezési díj) kapcsolatos
követelések és kötelezettségek.

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Maradványkimutatás
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02)
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04)

A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06)
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)
C) Összes maradvány (A+B)
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)
F) Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetési kötelezettség (B*0,1)
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)

4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások
elõirányzatáról és teljesítésérõl
1. A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a kifizetett ellátások közül:
–
ideiglenes özvegyi nyugdíj fõellátásként,
–
rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
–
korhatár feletti állandó özvegyi, szülõi nyugdíj fõellátásként,
–
korhatár alatti állandó özvegyi, szülõi nyugdíj fõellátásként,
–
özvegyi járadék,
–
ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítése,
–
egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítése,
–
együtt folyósított kiegészítések.
2. Az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a kifizetett támogatások közül:
–
praxis finanszírozásból teljesítménydíj,
–
praxis finanszírozás egyéb összege,
–
eseti ellátás díjazása,
–
ügyeleti szolgálat,
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iskola-egészségügyi ellátás,
védõnõi ellátás,
anya-, gyermek- és csecsemõvédelem,
MSSZ: gyermekgyógyászat,
MSSZ: nõgyógyászat,
bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás,
méltányossági alapon történõ térítések,
visszamenõleges, illetve folyamatos illetmény és bérnövelésre szolgáló fedezet,
alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül),
CT, MRI,
aktív fekvõbeteg szakellátás,
krónikus fekvõbeteg szakellátás,
extrafinanszírozás,
speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás – PET, PET-CT,
egyéb speciális finanszírozású fekvõbeteg ellátás,
gyógyszerfinanszírozási elõleg,
gyógyszertámogatás egyéb kiadásai.

5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Mérleg
Eszközök
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1.
Vagyoni értékû jogok
2.
Szellemi termékek
3.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek
3.
Tenyészállatok
4.
Beruházások, felújítások
5.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.
Tartós részesedések
– ebbõl: tartós részesedések jegybankban
– ebbõl: tartós részesedések társulásban
2.
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
– ebbõl: államkötvények
– ebbõl: helyi önkormányzatok kötvényei
3.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
2.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
1.
Vásárolt készletek
2.
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3.
Egyéb készletek
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4.
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5.
Növendék-, hízó és egyéb állatok
II. Értékpapírok
1.
Nem tartós részesedések
2.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
– ebbõl: kárpótlási jegyek
– ebbõl: kincstárjegyek
– ebbõl: államkötvények
– ebbõl: helyi önkormányzatok kötvényei
– ebbõl: befektetési jegyek
C) Pénzeszközök
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
III. Forintszámlák
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések
I. Költségvetési évben esedékes követelések
1.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülrõl
– ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú visszatérítendõ támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülrõl
2.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülrõl
– ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülrõl
3.
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
4.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési bevételre
5.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
6.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú átvett pénzeszközre
– ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú visszatérítendõ támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
7.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
– ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
8.
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
– ebbõl: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelõlegezések
törlesztésére
II. Költségvetési évet követõen esedékes követelések
1.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülrõl
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülrõl
2.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülrõl
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülrõl
3.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések közhatalmi bevételre
4.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési bevételre
5.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási bevételre
6.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú átvett pénzeszközre
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
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7.

Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
8.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések finanszírozási bevételekre
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes követelések államháztartáson belüli megelõlegezések
törlesztésére
III. Adott elõlegek
1.
Immateriális javakra adott elõlegek
2.
Beruházásokra adott elõlegek
3.
Készletekre adott elõlegek
4.
Foglalkoztatottaknak adott elõlegek
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F) Aktív idõbeli elhatárolások
1.
Eredményszemléletû bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

Források
G) Saját tõke
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) Kötelezettségek
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelõ járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
3.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb mûködési célú kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek mûködési célú visszatérítendõ támogatások,
kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
6.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
7.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
8.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
9.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelõlegezések
visszafizetésére
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére
pénzügyi vállalkozásnak
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltására
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– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltására
– ebbõl: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
II. Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek
1.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelõ járulékokra és szociális
hozzájárulási adóra
3.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek egyéb mûködési célú kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek mûködési célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
6.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek beruházásokra
7.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek felújításokra
8.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendõ
támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
9.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelõlegezések visszafizetésére
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök
törlesztésére
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltására
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltására
– ebbõl: költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
III. Kapott elõlegek
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
1.
Költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások
2.
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K) Passzív idõbeli elhatárolások
1.
Eredményszemléletû bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
3.
Halasztott eredményszemléletû bevételek
Források összesen
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6. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Eredménykimutatás/konszolidált eredménykimutatás
01. Közhatalmi eredményszemléletû bevételek
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletû bevételei
I. Tevékenység nettó eredményszemléletû bevétele (01+02+03)
04. Saját termelésû készletek állományváltozása
05. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)
06. Központi mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei
07. Egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei
08. Különféle egyéb eredményszemléletû bevételek
III. Egyéb eredményszemléletû bevételek (06+07+08)
09. Anyagköltség
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke
11. Eladott áruk beszerzési értéke
12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegû ráfordítások (09+10+11+12)
13. Bérköltség
14. Személyi jellegû egyéb kifizetések
15. Bérjárulékok
V. Személyi jellegû ráfordítások (13+14+15)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások

A) Tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII.)
16. Kapott (járó) osztalék és részesedés
17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegû eredményszemléletû bevételek
18. Pénzügyi mûveletek egyéb eredményszemléletû bevételei
– ebbõl: árfolyamnyereség
VIII. Pénzügyi mûveletek eredményszemléletû bevételei (16+17+18)
19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
– ebbõl: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai (19+20+21)

B) Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII-IX.)
C) Szokásos eredmény (±A±B)
22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételei
23. Különféle rendkívüli eredményszemléletû bevételek
X. Rendkívüli eredményszemléletû bevételek (22+23)
XI. Rendkívüli ráfordítások

D) Rendkívüli eredmény (X–XI)
E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)
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7. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
A költségekrõl és megtérült költségekrõl szóló kimutatás

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

A kimutatásban a használt szakfeladatokra elszámolt költségekrõl és eredményszemléletû bevételekrõl
szakfeladatonként a következõ bontásban kell elszámolni
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek a következõ bontásban
a)
anyagköltség,
b)
igénybe vett szolgáltatások értéke,
c)
bérköltség,
d)
személyi jellegû egyéb kifizetések,
e)
bérjárulékok, és
f)
értékcsökkenési leírás.
Elsõdlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek a következõ bontásban
a)
központi irányítás költségei (66. számlacsoport), és
b)
egyéb általános költségek (61–65. számlacsoportokon elszámolt költségek).
Közvetlen önköltség (1. pontban és 2. pont b) alpontjában elszámolt költségek összesen).
Szakfeladatot jellemzõ mutatószám értékének záróállománya a szakfeladatrendben meghatározott
mértékegységben (több mutatószám esetén külön-külön).
A mutatószám egy egységére jutó közvetlen önköltség a 3. és 4. pontban foglaltak hányadosaként (több mutatószám
esetén külön-külön).
A szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletû bevételek a következõ bontásban
a)
eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei,
b)
egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei,
c)
felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételei.
Megtérült önköltség a 3. pont szerinti közvetlen önköltség és a 6. pont szerinti eredményszemléletû bevételek
különbségeként.
A 4. és 5. pont szerinti mutatószám egy egységére jutó megtérült önköltség a 7. és 4. pontban foglaltak hányadosaként
(több mutatószám esetén külön-külön).

8. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
állományának alakulásáról
A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok, a gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek, a tenyészállatok és – a 02–08. és 11–15. pontok kivételével – a koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott eszközök alakulásáról a következõ bontásban kell elszámolni:
01.
Tárgyévi nyitó állomány (elõzõ évi záró állomány)
02.
Beszerzés, létesítés
03.
Felújítás
04.
Tárgyévi pénzforgalommal járó növekedések összesen (02+03)
05.
Saját kivitelezésû beruházás (felújítás) aktivált értéke
06.
Elõzõ év(ek) beruházásából aktivált érték
07.
Térítésmentes átvétel
08.
Alapítás, átalakítás miatti átvétel
09.
Egyéb növekedés
10.
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (05+...+09)
11.
Összes növekedés (04+10)
12.
Értékesítés
13.
Selejtezés, megsemmisülés
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Térítésmentes átadás
Alapítás, átalakítás miatti átadás
Egyéb csökkenés
Összes csökkenés (12+…+16)
Bruttó érték összesen (01+11–17)
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (19+20)
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (22+23–24)
Értékcsökkenés összesen (21+25)
Eszközök nettó értéke (18–26)
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Az eszközök értékvesztésének alakulása
1. A kimutatásban külön oszlopban kell szerepeltetni a 2. pont szerinti eszközök
a)
nyitó bekerülési értékét,
b)
értékvesztésének nyitó értékét,
c)
a tárgyévben elszámolt értékvesztését,
d)
a tárgyévben visszaírt értékvesztését,
e)
záró bekerülési értékét, és
f)
értékvesztésének záró értékét.
2. A kimutatásban a következõ eszközöket kell szerepeltetni:
a)
immateriális javakra adott elõlegek,
b)
beruházásra adott elõlegek,
c)
egyéb elõlegek,
d)
tartós részesedések,
e)
tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok,
f)
készletek,
g)
követelések,
h)
forgatási célú részesedések, és
i)
forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok.

10. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Kiegészítõ tájékoztató adatok
1. Betegszabadsággal összefüggõ
–
munkáltatói kifizetés
–
kifizetésben részesülõk száma
2. Munkáltató által levont és átutalt
–
személyi jövedelemadó
–
szociális hozzájárulási adó
–
természetbeni egészségbiztosítási járulék
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–
pénzbeli egészségbiztosítási járulék
–
munkaerõ-piaci járulék
Kifizetõhely által folyósított
–
családi pótlék
–
táppénz
–
egyéb társadalombiztosítási ellátás
Kifizetõhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
Személyi juttatások
–
2012. január hónapban elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és
járuléklevonások január hónapot követõen teljesített összegével együtt)
–
ennek járulékai (a járulékok január hónapot követõen teljesített összegével együtt)
–
egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintõ bruttó személyi juttatás
–
ennek járulékai (a járulékok január hónapot követõen teljesített összegével együtt)
–
2013. január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó
személyi juttatás
–
ennek járulékai (a járulékok január hónapot követõen teljesített összegével együtt)
–
egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintõ bruttó személyi juttatás
–
ennek járulékai (a járulékok január hónapot követõen teljesített összegével együtt)
2012. január hónapban elszámolt, 2011. december havi munkaadói járulék összege (a járulékok január hónapot
követõen teljesített összegével együtt)
2012. január hónapban elszámolt, 2011. december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a járulékok január
hónapot követõen teljesített összegével együtt)
A kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára
–
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
–
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
–
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
–
7%-os kulcsú kompenzációs felár
–
12%-os kulcsú kompenzációs felár
Fordított általános forgalmi adó
–
beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó
–
vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg
–
ebbõl: elõzõ évi követelésekbõl behajthatatlan követelésként leírt összeg
A K506. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az elõlegként
kifizetett összeg
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az elõlegként
kifizetett összeg
A K511. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az elõlegként
kifizetett összeg
A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az elõlegként
kifizetett összeg
A 11. pont szerinti korábban kifizetett elõlegekbõl a visszatérített elõlegek
A 12. pont szerinti korábban kifizetett elõlegekbõl a visszatérített elõlegek
A 13. pont szerinti korábban kifizetett elõlegekbõl a visszatérített elõlegek
A 14. pont szerinti korábban kifizetett elõlegekbõl a visszatérített elõlegek
Az államháztartáson belülrõl térítésmentesen átvett eszköz
–
bruttó értéke
–
halmozott értékcsökkenése
Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz
–
bruttó értéke
–
halmozott értékcsökkenése
Összes kezességvállalás állománya
–
ebbõl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó
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22. Összes garanciavállalás állománya
–
ebbõl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó
23. A közszféra és a magánszféra együttmûködésén (PPP) alapuló szerzõdéses konstrukció kötelezettségvállalásainak
állománya
–
ebbõl: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
24. A K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követõen esedékes
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
–
1. évben
–
2. évben
–
3. évben
–
4. évben
–
5. és azt követõ években
25. A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követõen esedékes
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
–
1. évben
–
2. évben
–
3. évben
–
4. évben
–
5. és azt követõ években
26. A K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követõen esedékes
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
–
1. évben
–
2. évben
–
3. évben
–
4. évben
–
5. és azt követõ években
27. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
–
1. évben
–
2. évben
–
3. évben
–
4. évben
–
5. és azt követõ években
28. A K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása
–
1. évben
–
2. évben
–
3. évben
–
4. évben
–
5. és azt követõ években
29. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon
kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegébõl a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettel szemben forintban fennálló összeg
30. A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegébõl a kormányzati szektorba sorolt
egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg
31. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegébõl
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben forintban fennálló összeg
32. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül forintban
fennálló ügyletek összege
33. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül forintban
fennálló ügyletek összege
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34. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül forintban
fennálló ügyletek összege
35. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K924.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
összegébõl a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg
–
devizaneme
–
összege devizában
(ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)
36. A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
összegébõl a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg
–
devizaneme
–
összege devizában
(ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)
37. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegébõl
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben devizában fennálló összeg
–
devizaneme
–
összege devizában
38. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül devizában
fennálló ügyletek összege
–
devizaneme
–
összege devizában
39. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül devizában
fennálló ügyletek összege
–
összege devizában
–
devizaneme
(ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)
40. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül devizában
fennálló ügyletek összege
–
összege devizában
–
devizaneme
(ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)
41. A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti elõfinanszírozás összege
–
forintban
–
devizában a devizanem megjelölésével (ahány devizafajtában kötelezettség fennáll)

11. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Konszolidált mérleg
Eszközök
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok
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C) Pénzeszközök
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
III–IV. Forintszámlák, devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II. Költségvetési évet követõen esedékes követelések
III. Adott elõlegek
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F) Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Források
G) Saját tõke
I–III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) Kötelezettségek
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
II. Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek
III. Kapott elõlegek
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
J) Nem szerepeltethetõ adat
K) Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

12. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
A konszolidálás során elvégzendõ feladatok
1. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el
kell végezni az azonos irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókban szereplõ költségvetési
jelentések K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton kimutatott kiadások és B816. Központi,
irányító szervi támogatás rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
az Egyéb eredményszemléletû bevételek és Egyéb ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált
eredménykimutatásban.
2. Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni
2.1. az 1. pontban foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,
2.2. a költségvetési jelentések K504. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre és K82. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások
és B15. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl és
B24. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl
rovatain azonos alrendszeren belülrõl kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési
jelentésben,
2.3. a költségvetési jelentések K505. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre és K83. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások
és B14. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl és
B23. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl
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rovatain azonos alrendszeren belülrõl kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési
jelentésben,
2.4. a költségvetési jelentések K506. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre és K84. Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati
alrendszerén belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
a Forintszámlák, devizaszámlák és a Mérleg szerinti eredmény sorok növelését a konszolidált mérlegben, és
az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
2.5. a költségvetési jelentések B16. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl és
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl belülre rovatain
az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülrõl kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált
költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény vagy az Aktív idõbeli elhatárolások sor csökkentését
a konszolidált mérlegben, és – a nem elhatárolt eredményszemléletû bevétel tekintetében – az Egyéb
eredményszemléletû bevételek vagy Rendkívüli eredményszemléletû bevételek sorok csökkentését
a konszolidált eredménykimutatásban,
2.6. a mérlegek tartós részesedések társulásban sor összegével a Befektetett pénzügyi eszközök és a Nemzeti
vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai sorok csökkentését a konszolidált mérlegben.
3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni.
a központi alrendszeren belül
3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat,
3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása és
K914. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és
B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése
rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
3.3. a költségvetési jelentések B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések és B815. Államháztartáson belüli
megelõlegezések törlesztése rovatain kimutatott követelések összegével a Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek vagy Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek és a Költségvetési évben esedékes
követelések vagy Költségvetési évet követõen esedékes követelések sorok csökkentését a konszolidált
mérlegben,
3.4. A mérleg kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorának elhagyását, azzal egyezõ összegben
a Forintszámlák, devizaszámlák sor csökkentését a konszolidált mérlegben.
4. Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében
4.1. az 1–3. pontban foglaltakat azzal, hogy a 2.5. pontban foglaltakat a B11. Önkormányzatok mûködési
támogatásai és B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatokra is alkalmazni kell,
4.2. a költségvetési jelentések 2.3. pont szerinti rovatain kimutatott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek és követelések összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy Költségvetési
évet követõen esedékes kötelezettségek és a Költségvetési évben esedékes követelések vagy Költségvetési
évet követõen esedékes követelések sorok csökkentését a konszolidált mérlegben,
4.3. a költségvetési jelentések 2.4. pont szerinti rovatain kimutatott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy Költségvetési évet követõen
esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy
a Rendkívüli ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.4. a költségvetési jelentések 2.5. pont szerinti rovatain kimutatott követelések összegével a Költségvetési évben
esedékes követelések vagy Költségvetési évet követõen esedékes követelések sorok csökkentését
a konszolidált mérlegben, a Mérleg szerinti eredmény vagy az Aktív idõbeli elhatárolások sor csökkentését
a konszolidált mérlegben, és – a nem elhatárolt eredményszemléletû bevétel tekintetében – az Egyéb
eredményszemléletû bevételek vagy Rendkívüli eredményszemléletû bevételek sorok csökkentését
a konszolidált eredménykimutatásban,
4.5. a költségvetési jelentések B12. Elvonások és befizetések bevételei rovatán kimutatott bevételek, ezzel egyezõ
összegben a K502. Elvonások és befizetések rovatán kapcsolódóan kimutatott kiadások csökkentését
a konszolidált költségvetési jelentésben, az Egyéb eredményszemléletû bevételek és az Egyéb ráfordítások
sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.6. a költségvetési jelentések 4.3. pont szerinti rovatain kimutatott kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy Költségvetési évet követõen
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esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését
a konszolidált eredménykimutatásban, a követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések
vagy Költségvetési évet követõen esedékes követelések sorok csökkentését a konszolidált mérlegben, az Egyéb
eredményszemléletû bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.7. a költségvetési jelentések B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B408. Kamatbevételek rovatain
államháztartáson belülrõl kimutatott bevételek, ezzel egyezõ összegben a K335. Közvetített szolgáltatások és
K353. Kamatkiadások rovatain államháztartáson belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált
költségvetési jelentésben, az Igénybe vett szolgáltatások vagy Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
és az Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei vagy Kapott (járó) kamatok
és kamatjellegû eredményszemléletû bevételek sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.8. a költségvetési jelentések K503. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre és K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre rovatain kimutatott kiadások és B13. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülrõl és B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülrõl rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált
költségvetési jelentésben, az Egyéb ráfordítások vagy Rendkívüli ráfordítások és az Egyéb eredményszemléletû
bevételek vagy Rendkívüli eredményszemléletû bevételek sorok csökkentését a konszolidált
eredménykimutatásban,
4.9. a költségvetési jelentések 4.7. pont szerinti rovatain kimutatott kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek és követelések összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy Költségvetési
évet követõen esedékes kötelezettségek és Költségvetési évben esedékes követelések vagy Költségvetési évet
követõen esedékes követelések sorok csökkentését a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy
Rendkívüli ráfordítások és az Egyéb eredményszemléletû bevételek vagy Rendkívüli eredményszemléletû
bevételek sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,
4.10. a mérlegek államkötvények, kárpótlási jegyek sor összegével a Befektetett pénzügyi eszközök és
a Költségvetési évet követõ években esedékes kötelezettségek, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek,
államkötvények sor összegével az Értékpapírok és a Költségvetési évet követõ években esedékes
kötelezettségek sorok csökkentését a konszolidált mérlegben.

13. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Kimutatás az államadósságról
1. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettõl, személytõl felvett hitelek,
kölcsönök záróállománya
2. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezet, személy számára kibocsátott
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok névértéke záróállománya
3. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben váltóval
kiváltott kötelezettségek záróállománya
4. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben vállalt,
pénzügyi lízingbõl származó kötelezettségek záróállománya
5. Államháztartáson és kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívüli szervezettel, személlyel szemben vállalt,
halasztott fizetésbõl, részletfizetésbõl származó kötelezettségek záróállománya
6. Származékos mûveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek záróállománya
7. A Stabilitási tv. 3. § (2) bekezdése szerinti elõfinanszírozás összege
8 Államadósság állománya (1+2+3+4+5+6+7)
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14. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
A részletezõ nyilvántartások tartalma
I. Elõirányzatok nyilvántartása
1.
Az elõirányzatok nyilvántartását folyamatosan, az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, és abba
az elõirányzatok bármely változását a változást követõen azonnal feljegyezni.
2.
Az elõirányzatok nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a megállapított, jóváhagyott eredeti elõirányzatot,
b)
az eredeti elõirányzatok módosításainak, átcsoportosításainak jogcímét, összegét, dátumát,
hatáskörét (Országgyûlés, Kormány, irányító szerv, saját), az azt elrendelõ dokumentum
azonosításához szükséges adatokat,
c)
kincstári kör esetén az elõirányzat módosítása, átcsoportosítása Kincstárhoz történõ bejelentésének
azonosításához szükséges adatokat,
d)
az államháztartás önkormányzati alrendszerében az elõirányzat-módosítás, átcsoportosítás
költségvetési rendeleten, határozaton való átvezetésére vonatkozó adatokat,
e)
az elõirányzatok zárolása esetén a zárolás megszüntetésére vagy törlésére vonatkozó adatokat, és
f)
az elõirányzatok – más költségvetési szervhez, fejezeti kezelésû elõirányzathoz stb. – átcsoportosítása
esetén a kötelezettségek nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását.
II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása
1.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegûnek kell lennie.
2.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült
nyilvántartásokban is (pl. személyi juttatások nyilvántartása, ellátások nyilvántartása, szerzõdések,
megrendelések nyilvántartása, általános forgalmi adó nyilvántartása, támogatások nyilvántartása stb.), ha
biztosított azok adatainak a 05. számlacsoportban történõ folyamatos nyilvántartásba vétele.
3.
A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt kötelezettségvállalásokról, más fizetési
kötelezettségekrõl vezetett nyilvántartásaikban e fejezet szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel,
hogy azokat a 05. számlacsoportban nem vehetik nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják
el az azokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.
4.
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát,
a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,
b)
a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktatóvagy érkeztetõ számát, keltét,
c)
a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat,
d)
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend
rovatai szerint,
e)
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben
a teljesítési határidõket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv
összeállítható legyen,
f)
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásainak (pl. fizetési határidõ változása,
utólag kapott engedmények stb.) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum
megnevezését, iktatószámát, keltét,
g)
a teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás
dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával való
esetleges kapcsolatok leírását,
h)
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak és módosulásai, a teljesítési adatok
könyvviteli számlákon történõ elszámolásának idõpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
i)
devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átértékelést is) összegét a forint mellett
devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, a Stabilitási tv.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

545

szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet esetén az államadósság számítása során alkalmazandó
árfolyamot,
j)
váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és a lejáratának idejét, a váltóval
kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó bemutatásával, lejáratával,
kifiezetésével kapcsolatos adatokat, és
k)
az esetleges egyéb megjegyzéseket.
5.
Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok nyilvántartása is
szükséges a jogszabályokban elõírt kötelezettségek teljesítéséhez, így
a)
a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás
(beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges
visszafizetési kötelezettség elõírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az
elvégzett ellenõrzéseket,
b)
a visszatérítendõ támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való
kapcsolatot,
c)
közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, iktatószámát,
keltét,
d)
termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból az
általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, és
e)
felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi
eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását.
6.
A függõ kötelezettségekrõl külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges
kötelezettségvállalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik vagy meg nem szûnik. A nyilvántartás
legalább a 4. a)–f) pontban foglaltakat tartalmazza.
III. Követelések nyilvántartása
1.
A követelések nyilvántartásának egyedi jellegûnek kell lennie. Az egyedi jelleget nem befolyásolja, ha
a követelések értékelése egyszerûsített értékelési eljárással, csoportonként történik.
2.
A követelések nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. közhatalmi bevételek
nyilvántartása, munkavállalókkal kapcsolatos követelések nyilvántartása, szerzõdések, megrendelések
nyilvántartása, pályázatok, kapott támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok adatainak
a 09. számlacsoportban történõ folyamatos nyilvántartásba vétele.
3.
A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt követelésekrõl vezetett nyilvántartásaikban e fejezet
szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel, hogy azokat a 09. számlacsoportban nem vehetik
nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják el az azokkal kapcsolatos gazdasági
eseményeket.
4.
A követelések nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát,
b)
a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztetõ számát, keltét,
c)
a kötelezett azonosításához szükséges adatokat,
d)
a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint,
e)
a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (idõszakonként) fennálló
követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési határidõket
dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,
f)
a követelés módosulásainak (pl. fizetési könnyítések, kedvezmények) jogcímeit, a változások leírását,
az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
g)
a teljesített befizetések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás,
bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával
való esetleges kapcsolatok leírását,
h)
a követelés és annak módosulásai, a teljesítési adatok könyvviteli számlákon történõ elszámolásának
idõpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
i)
devizában fennálló követelés esetén a követelés és annak módosulásai (ide értve az átértékelést,
értékvesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi
árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot,
j)
a követelésekkel kapcsolatos fizetési felhívások, behajtására tett intézkedések adatait,
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az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén a kötelezett besorolásának adatait,
a követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos adatokat,
váltóval kiváltott követelés esetén a váltó kibocsátójának megnevezését, a kibocsátás és a lejárat
idejét, a váltóval kiváltott követelés összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó forgatásával,
leszámítolásával, beváltásával kapcsolatos adatokat, és
n)
az esetleges egyéb megjegyzéseket.
5.
Az egyes sajátos követelésekhez külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban elõírt
kötelezettségek teljesítéséhez, így
a)
a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöknél annak
forrását, az azzal történõ elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására
vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség elõírása esetén a követelések
nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenõrzéseket,
b)
a visszatérítendõ támogatások és más kapott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való
kapcsolatot, és
c)
termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén a kibocsátott számlák adatait oly módon, hogy abból az
általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni.
6.
A függõ és a biztos (jövõbeni) követelésekrõl külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges
követeléssé nem változik vagy meg nem szûnik. A nyilvántartás legalább a 4. a)–f) pontban foglaltakat
tartalmazza.
IV. Az adott és kapott elõlegek nyilvántartása
Az adott és kapott elõlegek nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség azonosításához
szükséges adatokat,
b)
az elõleg címzettjének vagy befizetõjének azonosításához szükséges adatokat,
c)
az elõleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges
adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását,
d)
az elõleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait,
e)
az elõleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító
dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,
f)
az elõleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon történõ elszámolásának
idõpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,
g)
devizában kapott vagy fizetett elõleg esetén az elõleg és annak módosulásai, az elszámolás összegét
a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, és
h)
az esetleges egyéb megjegyzéseket.
V. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása
1.
A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben idõrendben
valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési
számlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani.
2.
A követelésekhez, kötelezettségekhez, elõlegekhez és a központosított bevételek beszedésének
elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz változások nyilvántartásában biztosítani kell a követelések,
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, elõlegek nyilvántartásaival való kapcsolatot oly módon,
hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredményezõ adott ügylet mely egyedi
követeléshez, kötelezettséghez, elõleghez kapcsolódik.
3.
A 2. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz változásokhoz kapcsolódóan olyan
nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható azok keletkezésének ideje, oka, összege, a könyvviteli
számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében
tett intézkedések.
4.
Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek nem minõsülõ eszközökrõl
külön nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható azok beszerzésének ideje, összege, mennyisége,
értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történõ átadás idõpontja, valamint az ezeket
tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok.
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A letéti számlákhoz olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább
a)
a letét keletkezésének idõpontját, jogcímét, célját,
b)
a letét összegét,
c)
a letéteményes azonosításához szükséges adatokat,
d)
a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és
e)
a letét megszûnésének adatait.
VI. Az immateriális javak nyilvántartása
1.
Az immateriális javak nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
az eszköz megnevezését, jellemzõit,
b)
a készítõ, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt
nyilvántartása csoportosan történik,
c)
vagyoni értékû jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,
d)
a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
a használatbavétel dátumát,
e)
a bekerülési értéket (bruttó értéket),
f)
a várható használati idõt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,
g)
az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,
h)
az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és
idõpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
i)
az egyéb értékváltozások idõpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok
azonosításához szükséges adatokat,
j)
az eszköz nettó értékét és annak változásait,
k)
az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,
l)
a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, és
m)
a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
2.
Ha a tulajdonos, vagyonkezelõ él a piaci értéken történõ értékelés lehetõségével, a nyilvántartásnak tartalmazni
kell továbbá
a)
a piaci értéket, a piaci érték változásait,
b)
a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,
c)
piaci értéken történõ értékelés bizonylatait.
3.
A kisértékû immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti adatokat kell
tartalmaznia
VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása
1.
A tárgyi eszközök nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait,
b)
a készítõ, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt
nyilvántartása csoportosan történik,
c)
vagyoni értékû jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,
d)
a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre,
korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat,
e)
a vagyonkezelõnél, koncesszió jogosultjánál a tulajdonos megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió
idõtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek
azonosításához szükséges adatokat,
f)
a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
a használatbavétel dátumát,
g)
a bekerülési értéket (bruttó értéket),
h)
a várható használati idõt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,
i)
az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,
j)
az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és
idõpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
k)
az egyéb értékváltozások idõpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok
azonosításához szükséges adatokat,
l)
az eszköz nettó értékét és annak változásait,
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m)
az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat,
n)
az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,
o)
személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat,
p)
a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását,
q)
a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
2.
Ha a tulajdonos, vagyonkezelõ él a piaci értéken történõ értékelés lehetõségével, a nyilvántartásnak tartalmazni
kell továbbá
a)
a piaci értéket, a piaci érték változásait,
b)
a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,
c)
piaci értéken történõ értékelés bizonylatait.
3.
A földterületek, telkek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a)
annak címe, helyrajzi száma,
b)
fekvése, rendeltetése, övezeti besorolása, és
c)
arany-korona értéke.
4.
Az épületek, építmények 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a)
annak címe, helyrajzi száma, fekvése, és
b)
mûszaki jellemezõi (falazat, tetõzet, szintek száma, területe, komfort fokozat stb.)
5.
A gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai
a)
annak típusa, gyártójának megnevezése, a gyártás éve,
b)
VTJ száma (BTO száma), és
c)
egyedi nyilvántartás esetén annak gyártási száma, jármû esetén alvázszám, rendszáma, forgalmi
engedély száma, érvényessége.
6.
A kisértékû tárgyi eszközökrõl vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), f) és g) pontja szerinti adatokat kell
tartalmaznia.
7.
A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között elszámolt)
eszközökre is alkalmazni kell. A tárgyi eszközökön végzett felújítások adatait az 1. k) pont szerinti adatok között
kell nyilvántartani.
VIII. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása
1.
Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat,
b)
az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait,
c)
az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását,
d)
az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték
megállapításának módját,
e)
az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét,
a kamatfizetések összegeit és idõpontjait,
f)
az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó
bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
g)
értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat,
h)
a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való
kapcsolatok leírását,
i)
az értékpapír nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását, és
j)
a biztonságos õrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerzõdés számát.
2.
A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat,
b)
a részesedés keletkezésének módját, idejét,
c)
a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását,
d)
a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó
bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,
e)
a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minõsítését (többségi stb.),
f)
a kapott (járó) osztalékok összegét,
g)
a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való
kapcsolatok leírását,
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h)
gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének fõbb mutatóit, és
i)
a részesedés nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti besorolását.
3.
Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a részvények mint értékpapírok
azonosításához szükséges adatokat is, így különösen a részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési
adatokat, a részvény esetleges tõzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, valamint
a részvénykönyvet vezetõ megnevezését.
IX. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása
1.
A nyilvántartás tartalmával szembeni követelmények megegyeznek a tárgyi eszközökével, azzal, hogy
a nyilvántartásnak tartalmaznia kell még a vagyonkezelésbe, koncesszióba adás adatait, így különösen
a vagyonkezelõ, koncesszió jogosultjának megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió idõtartamát,
a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges
adatokat.
2.
Az állományváltozásokkal kapcsolatos információkat a vagyonkezelõtõl, koncesszió jogosultjától kapott
adatszolgáltatás alapján kell elszámolni.
X. A készletek nyilvántartása
1.
A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben
nyilvántartani a használt, illetve a használatban levõ munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást
ezekrõl is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket.
2.
A készletek nyilvántartása tartalmazza legalább
a)
a készletek azonosításához szükséges adatokat,
b)
a készletek mennyiségi egységét, egységárát, minõségi jellemzõit,
c)
a raktáron lévõ készletek esetén raktáranként, nem raktározott (azonnal felhasznált) készleteknél ezen
a jogcímen a bizonylattal alátámasztott készletmozgások (vásárlás, saját elõállítás, raktárról kiadás,
visszavételezés, felhasználás, selejtezés, hiány, többlet) megnevezését, dátumát, mennyiségét,
értékét, az azokat alátámasztó bizonylat azonosításához szükséges adatokat,
d)
a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát,
a mérlegkészítéskor megállapított értékét, és
e)
a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.
3.
A foglalkoztatottaknak kiadott olyan készletetekrõl, amelyekkel a foglalkoztatási jogviszony megszûnésekor el
kell számolni (pl. munkaruha, egyenruha) a nyilvántartásban a foglalkoztatott azonosításához szükséges
adatokat és a kiadott készlet mennyiségét is nyilván kell tartani.
4.
Az átsorolt, követelés fejében átvett készletekrõl olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyet e rendelet az eszköz
jellemzõje szerint megkövetelne abban az esetben, ha azt nem értékesítenék.

15. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz
K1–8. Költségvetési kiadások
K1. Személyi juttatások
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a köztisztviselõk, kormánytisztviselõk, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai,
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjai, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az
ügyészségi alkalmazottak – besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelezõ
illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel,
a kötelezõ és feltételtõl függõ, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban
oktatók pótlékai, közmûvelõdési, közgyûjteményi dolgozók pótléka) növelt – illetményét,
b)
az állami vezetõ, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv
választott tisztségviselõnek nem minõsülõ, az a) pontba nem tartozó vezetõjének havi illetményét,
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egyszerûsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy
részmunkaidõben foglalkoztatottak bérét,
d)
a közfoglalkoztatásban résztvevõk bérét,
e)
a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévõk illetményét,
f)
az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megilletõ díjat, és
g)
a különleges foglalkoztatási állományban résztvevõk díjazását
[az a)–g) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak].
K1102. Normatív jutalmak
Ezen a rovaton kell elszámolni az elõre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak
fizetett normatív jutalmakat.
K1103. Céljuttatás, projektprémium
Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak fizetett
jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegû kifizetést, függetlenül
annak elnevezésétõl.
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat,
b)
a készenléti és ügyeleti díj összegét,
c)
a mûszakpótlékot,
d)
a túlóradíjakat, és
e)
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagját a túlszolgálatért megilletõ díjazást.
K1105. Végkielégítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak fizetett végkielégítést.
K1106. Jubileumi jutalom
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak fizetett jubileumi jutalmakat és a munkaviszony elismerésére
szolgáló – például hûségjutalom – jutalmakat.
K1107. Béren kívüli juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
béren kívüli juttatásokat, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.
K1108. Ruházati költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetett ruházati költségtérítéseket.
K1109. Közlekedési költségtérítés
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetett költségtérítést,
továbbá a foglalkoztatottaknak fizetett más utazási költségtérítéseket.
K1110. Egyéb költségtérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetett, más rovaton nem elszámolható
költségtérítéseket.
K1111. Lakhatási támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak fizetett lakhatási, rezsiköltség, albérleti díj hozzájárulásokat.
K1112. Szociális támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon fizetett eseti szociális támogatásokat,
segélyeket.
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket,
amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba
tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel
szemben jogosult-e levonásra,
b)
a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket,
amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétele
keletkezik, és
c)
a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.
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A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: biztosítási díjak.
K12. Külsõ személyi juttatások
K121. Választott tisztségviselõk juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja,
a Kúria elnöke, a legfõbb ügyész, az alapvetõ jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevõszék elnöke és alelnöke,
az országgyûlési képviselõ, a polgármester, fõpolgármester, a helyi önkormányzati képviselõ, megyei közgyûlés tagja,
az alpolgármester, a fõpolgármester-helyettes, a megyei közgyûlés elnöke és alelnöke, továbbá a Független
Rendészeti Panasztestület tagjai számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelõ
tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak
fizetett díjazásokat.
K123. Egyéb külsõ személyi juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a prémiumévek programban résztvevõk juttatásait,
b)
az egyszerûsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére fizetett juttatásokat, ide értve a juttatásaik
után a foglalkoztatót terhelõ közterheket is,
c)
a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, az MTA doktori címmel rendelkezõk tiszteletdíját, az akadémikusok és
a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjai tiszteletdíját,
d)
a nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó pénzjutalmat,
e)
az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítõk részére fizetett juttatásokat, a katonai és rendvédelmi
tanintézeteknél tisztképzésben és tiszthelyettes képzésben részesülõk juttatásait, a honvéd kollégiumok,
gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek, valamint a rendészeti szakközépiskolák hallgatói
állományának juttatásait,
f)
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az
esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják, és
g)
mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelõ tartalmú juttatásokat, amelyeket
nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselõnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben
közremûködõk – kirendelt védõ, szakértõ, ülnök – díjazását, a fogvatartottak díjazását és egyéb
költségtérítését, a munkaterápiában résztvevõ betegek díjazását, a nevelõszülõkhöz kihelyezett gyermeket
ellátók és azokkal foglalkozók díját, a házi szociális gondozók díját, a jogsegélyszolgálat, a lelki-segély szolgálat
díját, és a diákok, hallgatók demonstrátori díját.

K2. Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a szociális hozzájárulási adót,
b)
a rehabilitációs hozzájárulást,
c)
a korkedvezmény-biztosítási járulékot,
d)
az egészségügyi hozzájárulást,
e)
a táppénz hozzájárulást,
f)
a munkaadót a foglalkoztatottak részére történõ kifizetésekkel kapcsolatban terhelõ más járulék jellegû
kötelezettségeket, és
g)
a munkáltatót terhelõ személyi jövedelemadót.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni:

K3. Dologi kiadások
K31. Készletbeszerzés
K311. Szakmai anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a gyógyszerek, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények,
a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b)
a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai – termelési, oktatási, kutatási –
felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,
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a tevékenységét segítõ és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – így különösen
könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok – beszerzése, elõfizetése után fizetett vételárat,
d)
az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett
vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, és
e)
a szakmai feladatok ellátásához szükséges kisértékû informatikai eszközök és más tárgyi eszközök, szellemi
termékek beszerzése után fizetett vételárat.
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,
b)
az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló
anyag – így különösen irattartó, tûzõgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó –
beszerzése után fizetett vételárat,
c)
a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggõ anyagok – így különösen festék, festékpatron –
beszerzése után fizetett vételárat,
d)
a tüzelõanyagok, folyékony és gáznemû energiahordozók, jármûvekhez hajtó- és kenõanyagok beszerzése
után fizetett vételárat,
e)
a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethetõ munka- és
védõruha beszerzése után fizetett vételárat, és
f)
mindazon anyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése után fizetett vételárat, amelyek
nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
K313. Árubeszerzés
Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát.
K32. Kommunikációs szolgáltatások
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve
adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számítógépek
üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az ezeket segítõ
tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
b)
a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglevõ
alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
c)
az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus mûködésû bolti kártyaleolvasó (POS)
terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját,
d)
a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsõoktatási és a köznevelési intézmények
jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket,
e)
az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,
f)
a világhálón megjelenõ oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, mûködtetésére irányuló
szolgáltatás után fizetett vételárat,
g)
a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és
h)
a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így
különösen telefon, telefax, telex, mobil – díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a mûsorvételi,
mûsorközlési jogdíjak kiadásait.
K33. Szolgáltatási kiadások
K331. Közüzemi díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhõ- és melegvíz szolgáltatások díjait, a víz- és
csatornadíjakat.
K332. Vásárolt élelmezés
Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésrõl szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé
vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat.
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K333. Bérleti és lízing díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt
immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a közszféra és a magánszféra együttmûködésén
(PPP) alapuló szerzõdéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási
díjat – ide értve a szolgáltatási díj részét képezõ egyéb költségeket (fûtés, világítás, takarítás stb.) is.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: a közszféra és a magánszféra együttmûködésén (PPP) alapuló szerzõdéses konstrukció.
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni – az informatikai eszközök kivételével – a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezõvel
végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.
K335. Közvetített szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások beszerzése után
fizetett vételárat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: államháztartáson belül.
K336. Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
azokat az egyébként jellemzõen az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen
egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi
szolgáltatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és
b)
más szellemi jellegû tevékenység szolgáltatásvásárlással történõ ellátása miatt fizetett vételárakat, így
különösen a tervezõi, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítõi, fordító-, közjegyzõi, közbeszerzési irodai díjakat.
K337. Egyéb szolgáltatások
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethetõ szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás,
csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás,
kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben
felmerülõ díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha azokat nem
a személyi juttatások között kell megjeleníteni.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: biztosítási díjak.
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K341. Kiküldetések kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselõk belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi,
a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az
elszámolható élelmezési és egyéb (például poggyászmegõrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi
igénybevételével kapcsolatos költségtérítést,
b)
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgálatra rendelt ingóságainak szállítási
költségei), és
c)
a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselõkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így
különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történõ utazása –
átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül
sor.
K342. Reklám- és propagandakiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerûsítõ, és egyéb ismeretterjesztõ célokat szolgáló
reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési
szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351. Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzõjére áthárított
elõzetesen felszámított általános forgalmi adót.
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K352. Fizetendõ általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás
szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó
fizetési kötelezettséget.
K353. Kamatkiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a)
a hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét,
b)
a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendõ támogatások, hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó
értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek, a váltótartozások
után fizetett kamatot, ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és
visszavásárlási ára különbözetét és a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendõ kölcsönzési díj összegében
elszámolt kamatkiadást,
c)
a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidõs, opciós, swap és azonnali ügyletek) veszteségét,
d)
a pénzügyi lízing a keretében beszerzett eszközök után a lízingszerzõdésben kikötött tõkerészen felül teljesített
törlesztéseket, és
e)
a Kincstár által vezetett fizetési számlákon tartott pénzeszközök után fizetett kamatokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: államháztartáson belül,
b)
ebbõl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai.
K354. Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévõ deviza forintra történõ átváltása során realizált
árfolyamveszteséget,
b)
a névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti
különbözetet,
c)
a névérték felett visszavásárolt hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti
különbözetet, és
d)
a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége,
b)
ebbõl: hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok árfolyamkülönbözete,
c)
ebbõl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége.
K355. Egyéb dologi kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a behajthatatlan adott elõlegeket,
b)
a mûködési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követõ években
történõ visszafizetését,
c)
az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történõ kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások
teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelmûen, hogy az mely rovathoz
kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,
d)
a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülõ adó-, vám-, illeték és más adójellegû befizetések,
hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,
e)
a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülõ kötelezõ jellegû díjakat, így különösen a díjköteles utak
használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a jármûvek mûszaki
vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésrõl szóló törvényben
elõírt ajánlati biztosítékot, és
f)
a más rovaton nem szerepeltethetõ dologi jellegû kiadásokat, így különösen a szerzõdésben vállalt
kötelezettségek elmulasztásához (kötbér, késedelmi kamat) kapcsolódó kiadásokat, az adóhatóság által
kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenõrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések
vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített kiadásokat.
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K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K41. Társadalombiztosítási ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugellátásokat, és
b)
az Egészségbiztosítási Alapból folyósított egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait.
K42. Családi támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a családi pótlékot,
b)
az anyasági támogatást,
c)
a gyermekgondozási segélyt,
d)
a gyermeknevelési támogatást,
e)
a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését,
f)
az életkezdési támogatást,
g)
az otthonteremtési támogatást,
h)
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat,
i)
a gyermektartásdíj megelõlegezését,
j)
a GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatását,
k)
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk pénzbeli támogatását [Gyvt. 20/A. §],
l)
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás pótlékát [Gyvt. 20/B. §],
m)
az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §],
n)
a helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatást [Gyvt. 21. §],
o)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást [Gyvt. 18. § (5) bek.], és
p)
a természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatást [Gyvt. 20/C. § (4) bek.].
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Ezen a rovaton kell elszámolni a jogszabály vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben
folyósított kárpótlásokat, kártalanításokat, kártérítéseket, ide nem értve az agrár és a bûncselekmények áldozatainak
fizetett kárenyhítéseket, valamint az egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: életüktõl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása,
b)
ebbõl: az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás,
c)
ebbõl: kárpótlási életjáradék.
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a kormányhivatalok által folyósított ápolási díjat,
b)
a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát,
c)
a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását,
d)
a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását,
e)
a megváltozott munkaképességûek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítését,
f)
a kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátást [Szoctv. 50. § (1) és (2) bek.],
g)
a cukorbetegek támogatását,
h)
a 2012. december havi jogosultság után 2013. januárban folyósított ápolási díjat [Szoctv. 41. § (1) bek. 43/A. §
(1) és (4) bek.],
i)
a helyi megállapítású ápolási díjat [Szoctv. 43/B. §], és
j)
a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. § (3) bek.].
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatásokat, így különösen az
álláskeresési járadékot, a nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos
útiköltség-térítést,
b)
a korhatár elõtti ellátást és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóságát,
c)
a munkáltatói befizetésbõl finanszírozott korengedményes nyugdíjat,
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d)
az átmeneti bányászjáradékot,
e)
a szénjárandóság pénzbeli megváltását,
f)
a mecseki bányászatban munkát végzõk bányászati kereset-kiegészítését,
g)
a mezõgazdasági járadékot,
h)
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatást [Szoctv. 35. § (1) bek.], és
i)
a polgármesterek korhatár elõtti ellátását.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a hozzájárulást a lakossági energiaköltségekhez,
b)
a lakbértámogatást,
c)
a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok],
d)
az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont],
e)
a természetben nyújtott lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont], és
f)
az adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék biztosítását [Szoctv.
55/A. § (3) bek.].
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat – így
különösen a zsebpénzt, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatását –, valamint a számukra
szervezett programok (tanulmányi kirándulások, kulturális programok stb.) kiadásait,
b)
a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különbözõ intézményeiben, továbbá
a felsõoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres
és rendkívüli pénzbeli juttatásokat,
c)
a felnõttoktatásban résztvevõk részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást, és
d)
az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, máshova nem sorolható
pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok – például könyv, vásárlási utalvány – kiadásait.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: állami gondozottak pénzbeli juttatásai,
b)
ebbõl: oktatásban részt vevõk pénzbeli juttatásai.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a kormányhivatalok által folyósított idõskorúak járadékát,
b)
az idõskorúak járadéka 2012. december havi jogosultság után 2013. januárban folyósított összegét [Szoctv.
32/B. § (1) bek.],
c)
a korhatár elõtti ellátást és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóságát,
d)
a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ támogatásokat,
e)
a mûvészeti, sportolói, mezõgazdasági ellátásokat,
f)
a központi költségvetésbõl folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegû ellátásokat,
támogatásokat, és
g)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, illetve a pénzbeli ellátás
helyett természetben – így különösen lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
köztemetés, közgyógyellátás, ingyenes védõoltás – ellátásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: házastársi pótlék,
b)
ebbõl: Hadigondozottak Közalapítványát terhelõ hadigondozotti ellátások,
c)
ebbõl: tudományos fokozattal rendelkezõk nyugdíj-kiegészítése,
d)
ebbõl: nemzeti gondozotti ellátások,
e)
ebbõl: nemzeti helytállásért pótlék,
f)
ebbõl: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idõ után járó) nyugdíj-kiegészítés,
g)
ebbõl: egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás,
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ebbõl: a Nemzet Színésze címet viselõ színészek havi életjáradéka, mûvészeti nyugdíjsegélyek, balettmûvészeti
életjáradék,
ebbõl: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás,
ebbõl: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idõs sportolók szociális támogatása,
ebbõl: életjáradék termõföldért,
ebbõl: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások,
ebbõl: szépkorúak jubileumi juttatása,
ebbõl: idõskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.],
ebbõl: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)–d) pontok],
ebbõl: átmeneti segély [Szoctv. 45. §],
ebbõl: temetési segély [Szoctv. 46. §],
ebbõl: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,
ebbõl: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont],
ebbõl: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont],
ebbõl: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont],
ebbõl: köztemetés [Szoctv. 48. §],
ebbõl: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.],
ebbõl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elõírások alapján) adott
pénzügyi ellátás,
ebbõl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elõírások alapján) adott
természetbeni ellátás.

K5. Egyéb mûködési célú kiadások
K501. Nemzetközi kötelezettségek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a nemzetközi szervezetekben történõ részvétel után fizetendõ tagsági díjakat, a tagállami kötelezõ és önkéntes
hozzájárulásokat, és
b)
az Európai Uniós költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendõ
összegeket, és az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettségeket.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: Európai Unió.
K502. Elvonások és befizetések
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. §
(3) bekezdése szerinti fejezetébõl folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel
elszámolását követõ években visszafizetett összeget,
b)
a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelõ befizetési kötelezettséget,
c)
a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendõ befizetést, és
d)
az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget.
A rovaton eredeti elõirányzat nem tervezhetõ.
K503. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a mûködési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
K504. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
mûködési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség,
díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K505. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett mûködési célból kapott támogatások, kölcsönök
kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos
kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
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K506. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson belüli szervezetek számára mûködési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és
más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján
elõirányzat-átcsoportosítással teljesítendõ ügyletek kivételével, és
b)
a mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és
más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követõ években történõ visszafizetését
a K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K507. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a mûködési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.
K508. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség
mellett mûködési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más
költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K509. Árkiegészítések, ártámogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített
támogatásokat, amelyek célja, hogy egyes meghatározott termékek vagy szolgáltatások fogyasztói árában
kedvezményt biztosítsanak, így különösen a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásokat a gyógyfürdõ és
egyéb gyógyászati támogatásokat és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat.
K510. Kamattámogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített
támogatásokat, amelyek meghatározott rendeltetéssel felvett hitelek kamatfizetési terheinek enyhítését szolgálják,
így különösen a lakástámogatásokat, a mezõgazdasági hitelek kamattámogatását, a Széchenyi Hitelprogramok
konstrukciói és a hallgatói hitelrendszer keretében nyújtott kamattámogatásokat, a kötött segélyhitelekhez
kapcsolódó kamattámogatást.
K511. Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510.
Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, mûködési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat
és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ide értve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és
a bûncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, valamint az egyházaknak átadásra nem került
ingatlanok utáni járadékot is, és
b)
az államháztartáson kívüli szervezetektõl, személyektõl mûködési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek
bármely okból a bevétel elszámolását követõ években történõ visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K512. Tartalékok
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, valamint
az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát.

K6. Beruházások
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a nem egyedi megrendelésre készült (már létezõ) szoftvertermékek kivételével az
immateriális javak vételárát.
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: termõföld-vásárlás kiadásai.
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K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a készletnek nem minõsülõ informatikai eszközök, nem mechanikus mûködésû bolti kártyaleolvasó (POS)
terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és
b)
nem egyedi megrendelésre készült (már létezõ) szoftvertermékek vételárát.
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minõsülõ tárgyi eszközök bekerülési
értékébe beszámító kiadásokat.
K65. Részesedések beszerzése
Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között
mutatják ki – bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén.
K66. Meglévõ részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy
a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tõkeemelést, ha a tõkeemelés pénzeszköz átadásával jár.
K67. Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzõjére áthárított elõzetesen felszámított
általános forgalmi adót.

K7. Felújítások
K71. Ingatlanok felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelõ felújítások kiadásait.
K72. Informatikai eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelõ felújítások kiadásait.
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minõsülõ tárgyi eszközök értékét növelõ
felújítások kiadásait.
K74. Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzõjére áthárított elõzetesen
felszámított általános forgalmi adót.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák,
kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
K82. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség,
díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K83. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatások,
kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével
kapcsolatos kiadásokat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat
és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján
elõirányzat-átcsoportosítással teljesítendõ ügyletek kivételével, és
b)
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl bevételként végleges jelleggel kapott támogatások
és más ellenérték nélküli kifizetések, valamint a felhalmozási bevételek – államháztartáson belüli – bármely
okból a bevétel elszámolását követõ években történõ visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
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K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.
K86. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség
mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más
költség, díj.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
K87. Lakástámogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására
végleges jelleggel juttatott támogatásokat, valamint a helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és vásárlási
támogatását a kamattámogatások kivételével.
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a lakástámogatások kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból
végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és
b)
a felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott támogatások és a felhalmozási bevételek – államháztartáson
kívüli – bármely okból a bevétel elszámolását követõ években történõ visszafizetését.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K9. Finanszírozási kiadások
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldrõl felvett hitelek, kölcsönök tõketörlesztését az
azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: pénzügyi vállalkozás,
b)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelõlegezési hitelek, kölcsönök
tõketörlesztését.
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tõketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök
kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és
b)
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett
visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: pénzügyi vállalkozás,
b)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok – ide értve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is – vételárát.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: befektetési jegyek,
b)
ebbõl: kárpótlási jegyek.
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt
(kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
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A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K9123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok vételárát.
K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok – ide értve a kárpótlási jegyeket is – beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz
kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: kárpótlási jegyek,
b)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K913. Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése szerinti megelõlegezések folyósítását.
K914. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése szerinti megelõlegezések visszafizetésével
kapcsolatban felmerülõ kiadásokat.
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 73. § (1) bekezdés ae) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás,
valamint a központi kezelésû elõirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése
Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését.
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök lízingszerzõdésben kikötött tõkerésze
törlesztését.
K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 73. § (1) bekezdés b) pont bb)–bd) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi
mûveletek kiadásait.
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai
K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok vételárát.
K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok vételárát.
K923. Külföldi értékpapírok beváltása
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok beváltásának kiadásait
azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldrõl felvett hitelek, kölcsönök tõketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti
ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: nemzetközi fejlesztési szervezetek,
b)
ebbõl: más kormányok,
c)
ebbõl: külföldi pénzintézetek,
d)
ebbõl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és
a kamatok között el nem számolt kiadásait, így
a)
a lezárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidõs, opciós, swap és azonnali ügyletek)
veszteségét,
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a nem fedezeti célú határidõs, opciós ügyletek és swap ügyletek határidõs része esetén az ügylet zárása
(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat elõtti megszüntetése) idõpontjában érvényes árfolyam és a kötési
(határidõs) árfolyam közötti veszteségjellegû különbözetet, és
a kiírt opcióért fizetett opciós díjat.

Bevételek (B)
B1–7. Költségvetési bevételek
B1. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl
B11. Önkormányzatok mûködési támogatásai
B111. Helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei
önkormányzatok részére a mûködés általános támogatására biztosított elõirányzatból származó bevételeket.
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatására biztosított elõirányzatból származó bevételeket.
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben a települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatására biztosított elõirányzatból származó bevételeket.
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatására biztosított elõirányzatból származó bevételeket.
B115. Mûködési célú központosított elõirányzatok
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi
önkormányzatok, társulások részére mûködési célra biztosított központosított elõirányzatokból származó
bevételeket.
A rovaton elõirányzat nem tervezhetõ.
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott szerkezetátalakítási
tartalékból, megyei önkormányzati tartalékból és a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára szolgáló
elõirányzatból származó bevételeket, valamint az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplõ fejezeti
tartalékból a helyi önkormányzatok mûködõképessége megõrzését szolgáló és más kiegészítõ támogatások
bevételeit.
A rovaton elõirányzat nem tervezhetõ.
B12. Elvonások és befizetések bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. §
(3) bekezdése szerinti fejezetébõl folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a kiadás
elszámolását követõ években visszafizetett összegbõl származó bevételt,
b)
a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelõ befizetési kötelezettség teljesítésébõl
származó bevételt,
c)
a tervezettet meghaladó többletbevétel utáni befizetésbõl származó bevételt, és
d)
az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettség teljesítésébõl származó bevételt.
B13. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni a mûködési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B14. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
mûködési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztésébõl
származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
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B15. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektõl visszafizetési kötelezettség mellett mûködési
célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B16. Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson belüli szervezetektõl mûködési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott
bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján elõirányzat-átcsoportosítással
teljesítendõ ügyletek kivételével, és
b)
az államháztartáson belüli szervezetek számára mûködési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és
más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követõ években történõ visszafizetésébõl származó
bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a központi költségvetésrõl szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok,
társulások részére felhalmozási célra biztosított központosított elõirányzatokból származó bevételeket,
b)
a korábbi években címzett, céltámogatással indult beruházásokhoz a központi költségvetésbõl folyósított
támogatásokat, és
c)
a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetébõl biztosított vis maior támogatást.
A rovaton elõirányzat a Lakossági közmûfejlesztés támogatása jogcímen tervezhetõ.
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák,
kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B23. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztésébõl
származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B24. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektõl visszafizetési kötelezettség mellett
felhalmozási célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más
költség, díj.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson belüli szervezetektõl felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott
bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján elõirányzat-átcsoportosítással
teljesítendõ ügyletek kivételével, és
b)
az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és
más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követõ években történõ visszafizetésébõl származó
bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B3. Közhatalmi bevételek
B31. Jövedelemadók
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a személyi jövedelemadót,
b)
a magánszemély jogviszonyának megszûnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadóját, és
c)
a termõföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadót.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
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B312. Társaságok jövedelemadói
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a társasági adót,
b)
a társas vállalkozások különadóját,
c)
a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadóját,
d)
a hitelintézeti járadékot,
e)
a pénzügyi szervezetek különadóját,
f)
az energiaellátók jövedelemadóját,
g)
a kisvállalati adót, és
h)
a kisadózó vállalkozások tételes adóját.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a szociális hozzájárulási adót,
b)
a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot, ide értve a megállapodás alapján fizetõk járulékait is,
c)
a korkedvezmény-biztosítási járulékot,
d)
az egészségbiztosítási és munkaerõpiaci járulékot,
e)
az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és
f)
a munkáltatói táppénz hozzájárulást.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a szakképzési hozzájárulást,
b)
a rehabilitációs hozzájárulást,
c)
a foglalkoztatottak utáni kommunális adót,
d)
az egészségügyi hozzájárulást,
e)
az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást, és
f)
az egyszerûsített foglalkoztatás utáni közterheket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B34. Vagyoni típusú adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az építményadót,
b)
az épület után fizetett idegenforgalmi adót,
c)
a magánszemélyek kommunális adóját,
d)
a telekadót,
e)
a luxusadót,
f)
a cégautóadót,
g)
a közmûvezetékek adóját, és
h)
az öröklési és ajándékozási illetéket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B35. Termékek és szolgáltatások adói
B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az általános forgalmi adót,
b)
a távközlési ágazatot terhelõ különadót,
c)
a kiskereskedõi ágazatot terhelõ különadót,
d)
az energia ágazatot terhelõ különadót,
e)
a bank- és biztosítási ágazatot terhelõ különadót,
f)
a visszterhes vagyonátruházási illetéket,
g)
az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után fizetett helyi iparûzési adót,
h)
az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparûzési adót,
i)
az innovációs járulékot,
j)
az egyszerûsített vállalkozói adót,
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k)
a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (1.) bek.],
l)
a gyógyszer nagykereskedést végzõk befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (2) bek.],
m)
Gyógyszertár szolidaritási díj bevételeket [2006. évi XCVIII. tv 36. § (3) bek.],
n)
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv 36. § (4) bek.],
o)
a Gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviselésébõl származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv 42. §],
p)
a népegészségügyi termékadót,
q)
a távközlési adót,
r)
a pénzügyi tranzakciós illetéket, és
s)
a biztosítási adót.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B352. Fogyasztási adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a jövedéki adót,
b)
a regisztrációs adót, és
c)
az energiaadót.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelõ adók
Ezen a rovaton a játékadó bevételeit kell elszámolni.
B354. Gépjármûadók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a belföldi gépjármûvek adójának a központi költségvetést megilletõ részét,
b)
a belföldi gépjármûvek adójának a helyi önkormányzatot megilletõ részét,
c)
a külföldi gépjármûvek adóját, és
d)
a gépjármû túlsúlydíjat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a kulturális adót,
b)
a baleseti adót,
c)
a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történõ kötelezõ befizetéseit,
d)
a környezetterhelési díjat,
e)
a környezetvédelmi termékdíjakat,
f)
a bérfõzési szeszadót,
g)
a szerencsejáték szervezési díjat,
h)
a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,
i)
a talajterhelési díjat,
j)
a vízkészletjárulékot,
k)
az állami vadászjegyek díjait,
l)
az erdõvédelmi járulékot,
m)
a földvédelmi járulékot,
n)
a halászati haszonbérleti díjat, és
o)
a korábbi évek megszûnt adónemei áthúzódó fizetéseibõl befolyt bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a cégnyilvántartás bevételeit,
b)
az eljárási illetékeket,
c)
az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d)
a felügyeleti díjakat,
e)
az ebrendészeti hozzájárulást,
f)
a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésrõl szóló törvény szerinti
kárenyhítési hozzájárulást,
g)
a környezetvédelmi bírságot,
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h)
i)
j)
k)

a természetvédelmi bírságot,
a mûemlékvédelmi bírságot,
az építésügyi bírságot,
a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság
helyi önkormányzatot megilletõ részét,
l)
az egyéb bírságokat,
m)
azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelezõ jelleggel kell
megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést
és elkobzást, a késedelmi és önellenõrzési pótlékot, és
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)–l) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B4. Mûködési bevételek
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az áruk – ide értve az áruk közé átsorolt befektetett eszközöket és vásárolt készleteket is –
értékesítésekor kapott eladási árat.
B402. Szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték fejében nyújtott
szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként vagy intézményi ellátási díjként kell
elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket és a díjköteles utak használata ellenében
beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevételeket is.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel,
b)
ebbõl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások továbbértékesítése
során kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: államháztartáson belül.
B404. Tulajdonosi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a tárgyi eszközök ellenérték fejében történõ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe
adásából származó bevételeket,
b)
a részesedések után kapott osztalékot, ide értve a kamatozó részvények után fizetett kamatot is,
c)
a bányajáradékot, és
d)
a tulajdonosi jogok idõleges átengedésébõl származó bevételeket, így különösen a vagyoni értékû jogok
bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási árat és a koncessziós díjakat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel,
b)
ebbõl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel,
c)
ebbõl: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel,
d)
ebbõl: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,
e)
ebbõl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,
f)
ebbõl: egyéb részesedések után kapott osztalék.
B405. Ellátási díjak
Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében az ellátottak részére
nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelõintézeti, bölcsõdei, szociális intézeti ellátás, szociális és
ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjaiból, a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekbõl, díjakból
származnak.
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

567

B408. Kamatbevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni:
a)
a hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok és a pénzeszközök után kapott kamat összegét,
b)
a vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti
nyereségjellegû különbözetet,
c)
a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott
eredményszemléletû bevétel összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy
árfolyamnyereségbõl származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték
különbözetében realizált eredményszemléletû bevételt, valamint a kockázatitõkealap-jegyek után kapott
eredményszemléletû bevétel összegét,
d)
az adott kölcsön, visszatérítendõ támogatás, a váltókövetelések, a hosszú lejáratú betétetek, és a pénzeszközök
után kapott kamatot – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek esetén a vásárolt
eszköz viszonteladásakor a vételárat meghaladóan befolyt viszonteladási összeget is –, a késedelmi kamat
kivételével,
e)
a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz vételára és viszonteladási ára közötti
különbözetet a viszonteladás megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj
összegében elszámolt kamatbevételt,
f)
a lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidõs, opciós, swap és azonnali ügyletek) nyereségét, és
g)
pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévõ kapott kamat összegét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: államháztartáson belül,
b)
ebbõl: befektetési jegyek kamatbevételei,
c)
ebbõl: fedezeti ügyletek kamatbevételei.
B409. Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv
szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegû különbözetet,
b)
a vásárolt hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti
nyereségjellegû különbözetet,
c)
a hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti
nyereségjellegû különbözetet,
d)
a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés
értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegû különbözetet,
e)
év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévõ deviza forintra történõ átváltásakor realizált
árfolyamnyereséget,
f)
a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget,
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: biztosító által fizetett kártérítés,
b)
részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,
c)
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékesítési nyeresége,
d)
hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kibocsátási nyeresége,
e)
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.
B410. Egyéb mûködési bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethetõ mûködési jellegû bevételeket, így különösen
a)
a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ide értve a rendelkezésre tartási díjat is,
b)
a visszafizetési kötelezettség mellett mûködési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek,
garanciák díjait,
c)
az Európai Unió költségvetésébõl teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó
delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati
hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,
d)
a közbeszerzésrõl szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,
e)
a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot,
f)
az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,
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g)
h)

a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket,
a szerzõdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételeket – így különösen a kötbért,
fekbért, késedelmi kamatot –, a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, biztosítási bevételeket,
a visszakapott óvadékot (kauciót), bánatpénzt,
i)
az eredeti követelést engedményezõnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott
ellenértéket,
j)
az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történõ kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások
teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelmûen, hogy az mely rovathoz
kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és
k)
a személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadásoknak
a kiadás elszámolását követõ években történõ visszatérítéseit, a pénztártöbblet.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: a szerzõdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel
kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz,
b)
ebbõl: költségek visszatérítései.

B5. Felhalmozási bevételek
B51. Immateriális javak értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak értékesítéskor kapott eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár.
B52. Ingatlanok értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok értékesítésekor kapott
eladási árat.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
b)
ebbõl: termõföld-eladás bevételei.
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a gépek, berendezések és felszerelések, a jármûvek és a tenyészállatok értékesítésekor
kapott eladási árat.
B54. Részesedések értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között
mutatják ki – értékesítésekor kapott eladási árat, legfeljebb a részesedés a könyv szerinti értékéig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: privatizációból származó bevétel.
B55. Részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévõ részesedéshez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy
a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tõkekivonásból, tõkeleszállításból származó bevételt.

B6. Mûködési célú átvett pénzeszközök
B61. Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni a mûködési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B62. Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
mûködési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztésébõl
származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B63. Egyéb mûködési célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson kívüli szervezetektõl mûködési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b)
az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek
számára mûködési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás
elszámolását követõ években történõ visszafizetésébõl származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
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B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.
B72. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl
Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson kívüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett
felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztésébõl
származó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
az államháztartáson kívüli szervezetektõl felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és
b)
az államháztartáson kívüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és
más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követõ években történõ visszafizetésébõl származó
bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B8. Finanszírozási bevételek
B81. Belföldi finanszírozás bevételei
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrõl
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldrõl felvett hitelek, kölcsönök felvételébõl befolyó
bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: pénzügyi vállalkozás.
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelõlegezési hitelek, kölcsönök felvételébõl
befolyó bevételeket.
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Ezen a rovaton kell elszámolni
a)
a költségvetési éven belülre belföldrõl felvett hitelek, kölcsönök felvételébõl befolyó bevételeket a likviditási
célú hitelek, kölcsönök kivételével, és
b)
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási
árat.
A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: pénzügyi vállalkozás.
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok – ide értve a befektetési jegyeket is – beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó
összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: befektetési jegyek.
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapírok esetén azok
névértékéig.
B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok – ide értve a kárpótlási jegyeket is – beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget,
eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: kárpótlási jegyek.
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B8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.
B813. Maradvány igénybevétele
B8131. Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az elõzõ év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történõ
felhasználását.
B8132. Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele
Ezen a rovaton kell elszámolni az elõzõ év vállalkozási maradványának a kiadások teljesítésére történõ felhasználását.
B814. Államháztartáson belüli megelõlegezések
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése szerinti megelõlegezések beérkezését.
B815. Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése szerinti megelõlegezések befolyó törlesztését.
B816. Központi, irányító szervi támogatás
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ae) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás,
valamint a központi kezelésû elõirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.
B817. Betétek megszüntetése
Ezen a rovaton kell elszámolni a betétek megszüntetését.
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 73. § (1) bekezdés b) pont bb)–bd) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi
mûveletek bevételeit.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése.
B82. Külföldi finanszírozás bevételei
B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát
a könyv szerinti értékig.
B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése
Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát
a könyv szerinti értékig.
B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kibocsátásakor kapott
eladási árat azok névértékéig.
B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldrõl felvett hitelek, kölcsönök felvételébõl befolyó bevételeket.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következõ bontásban kell szerepeltetni:
a)
ebbõl: nemzetközi fejlesztési szervezetek,
b)
ebbõl: más kormányok,
c)
ebbõl: külföldi pénzintézetek.
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és
a kamatok között el nem számolt bevételeit, így
a)
a lezárt nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidõs, opciós, swap és azonnali ügyletek)
nyereségét,
b)
a nem fedezeti célú határidõs, opciós ügyletek és swap ügyletek határidõs része esetén az ügylet zárása
(lejárata, ellenügylet kötése, lejárat elõtti megszüntetése) idõpontjában érvényes árfolyam és a kötési
(határidõs) árfolyam közötti nyereségjellegû különbözetet, és
c)
a kiírt opcióért kapott opciós díjat.
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II. KÖTELEZÕ MEGBONTÁS
1. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson belüli bevételeket, kiadásokat a következõ bontásban kell bemutatni:
a)
ebbõl: központi költségvetési szervek,
b)
ebbõl: központi kezelésû elõirányzatok,
c)
ebbõl: fejezeti kezelésû elõirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása,
d)
ebbõl: egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok,
e)
ebbõl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,
f)
ebbõl: elkülönített állami pénzalapok,
g)
ebbõl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik,
h)
ebbõl: társulások és költségvetési szerveik,
i)
ebbõl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik,
j)
ebbõl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik.
2. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a következõ bontásban kell bemutatni:
a)
ebbõl: egyházak,
b)
ebbõl: egyéb civil szervezetek,
c)
ebbõl: háztartások,
d)
ebbõl: pénzügyi vállalkozások,
e)
ebbõl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
f)
ebbõl: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
g)
ebbõl: egyéb vállalkozások,
h)
ebbõl: Európai Unió,
i)
ebbõl: kormányok és nemzetközi szervezetek,
j)
ebbõl: egyéb külföldiek.

16. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Egységes számlatükör
1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
11.
Immateriális javak
111.
Vagyoni értékû jogok
112.
Szellemi termékek
116.
Immateriális javak értékhelyesbítése
118.
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119.
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
12–15.Tárgyi eszközök
12.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok
121.
Ingatlanok
122.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok
126.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok értékhelyesbítése
128.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129.
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok terv szerinti értékcsökkenése
13.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek
131.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek
132.
Üzembe nem helyezett, használatba nem vett kisértékû tárgyi eszközök
136.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek értékhelyesbítése
138.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139.
Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek terv szerinti értékcsökkenése
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Tenyészállatok
141.
Tenyészállatok
146.
Tenyészállatok értékhelyesbítése
148.
Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149.
Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
15.
Beruházások, felújítások
151.
Befejezetlen beruházások
152.
Befejezetlen felújítások
158.
Beruházások terven felüli értékcsökkenése
16–17.Befektetett pénzügyi eszközök
16.
Tartós részesedések
161.
Tartós részesedések jegybankban
162.
Tartós részesedések vállalkozásban
163.
Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
164.
Tartós részesedések társulásban
165.
Egyéb tartós részesedések
166.
Tartós részesedések értékhelyesbítése
168.
Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása
17.
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
171.
Államkötvények
172.
Helyi önkormányzatok kötvényei
173.
Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
178.
Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
18.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
181.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok
182.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek
183.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok
184.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok
186.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
187.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása
188.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
189.
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése
2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
21–22.Készletek
21.
Vásárolt készletek
211.
Anyagok
212.
Áruk
218.
Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása
22.
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek
221.
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
222.
Egyéb készletek
228.
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása
23.
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok
231.
Befejezetlen termelés, félkész termékek
232.
Késztermékek
233.
Növendék-, hízó és egyéb állatok
238.
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása
24.
Értékpapírok
241.
Nem tartós részesedések
242.
Kárpótlási jegyek
243.
Kincstárjegyek
244.
Államkötvények
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245.
Helyi önkormányzatok kötvényei
246.
Befektetési jegyek
247.
Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
248.
Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
3. Pénzeszközök, követelések, aktív idõbeli elhatárolások
31–33.Pénzeszközök
31.
Hosszú lejáratú betétek
311.
Hosszú lejáratú forintbetétek
312.
Hosszú lejáratú devizabetétek
318.
Hosszú lejáratú betétek értékvesztése és annak visszaírása
32.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
321.
Forintpénztár
3211.
Forintpénztár-számla
3212.
Betétkönyvek
3213.
Elektronikus pénzeszközök
322.
Valutapénztár
323.
Csekkek
33.
Fizetési számlák
331.
Kincstáron kívüli forintszámlák
3311.
Önkormányzatok fizetési számlái
3312.
Önkormányzatok fizetési számláihoz kapcsolódó alszámlák
3313.
Államháztartás önkormányzati alrendszerébe sorolt költségvetési szervek fizetési számlái
3314.
Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési
számlák
3318.
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása
332.
Kincstári forintszámlák
3321.
Kincstári egységes számla
3322.
Központi és köztestületi költségvetési szervek fizetési számlái
3323.
Fejezeti kezelésû elõirányzatok fizetési számlái
3324.
Központi kezelésû elõirányzatok fizetési számlái
3325.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fizetési számlái
3326.
Elkülönített állami pénzalapok fizetési számlái
3327.
Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák
333.
Devizaszámlák
3331.
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák
3332.
Kincstárban vezetett devizaszámlák
3338.
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák értékvesztése és annak visszaírása
34.
Idegen pénzeszközök
341.
Belföldi idegen pénzeszközök
3411.
Fedezetkezelõi számlák
3412.
Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök
3413.
Letétek, biztosítékok
3418.
Belföldi idegen pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása
342.
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei
3421.
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlái
3428.
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése és annak
visszaírása
35.
Követelések
351.
Költségvetési évben esedékes követelések
3511.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülrõl
3512.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülrõl
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3513.
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
3514.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési bevételre
3515.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
3516.
Költségvetési évben esedékes követelések mûködési célú átvett pénzeszközre
3517.
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
3518.
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
352.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések
3521.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülrõl
3522.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülrõl
3523.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések közhatalmi bevételre
3524.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési bevételre
3525.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási bevételre
3526.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések mûködési célú átvett pénzeszközre
3527.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
3528.
Költségvetési évet követõen esedékes követelések finanszírozási bevételekre
358.
Követelések értékvesztése
3581.
Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3582.
Követelések mûködési bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3583.
Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása
3584.
Követelések mûködési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3585.
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása
3586.
Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása
36.
Sajátos elszámolások
361.
Pénzeszközök átvezetési számla
362.
Központosított bevételek beszedésének elszámolásai
363.
Azonosítás alatt álló tételek
364.
Általános forgalmi adó elszámolása
3641.
Elõzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
3642.
Fizetendõ általános forgalmi adó elszámolása
365.
Adott elõlegek
3651.
Immateriális javakra adott elõlegek
3652.
Beruházásokra adott elõlegek
3653.
Készletekre adott elõlegek
3654.
Foglalkoztatottaknak adott elõlegek
3658.
Adott elõlegek értékvesztése és annak visszaírása
366.
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
367.
Kapott elõlegek
368.
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
3681.
Költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások
3682.
Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások
37.
Aktív idõbeli elhatárolások
371.
Eredményszemléletû bevételek aktív idõbeli elhatárolása
372.
Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
373.
Halasztott ráfordítások
4. Források
41.
Saját tõke
411.
Nemzeti vagyon induláskori értéke
412.
Nemzeti vagyon változása
413.
Egyéb eszközök induláskori értéke
414.
Felhalmozott eredmény
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415.
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
416.
Mérleg szerinti eredmény
42.
Kötelezettségek
421.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
4211.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
4212.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelõ járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra
4213.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4214.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
4215.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb mûködési célú kiadásokra
4216.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
4217.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
4218.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
4219.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
422.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek
4221.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
4222.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelõ járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra
4223.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4224.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
4225.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek egyéb mûködési célú kiadásokra
4226.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek beruházásokra
4227.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek felújításokra
4228.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
4229.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
43.
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
44.
Passzív idõbeli elhatárolások
441.
Eredményszemléletû bevételek passzív idõbeli elhatárolása
442.
Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
443.
Halasztott eredményszemléletû bevételek
49.
Évi mérlegszámlák
491.
Nyitómérleg számla
492.
Mérleg szerinti eredmény elszámolása
493.
Zárómérleg számla
5. Költségnemek
51.
Anyagköltség
52.
Igénybe vett szolgáltatások költségei
53.
Bérköltség
54.
Személyi jellegû egyéb kifizetések
55.
Bérjárulékok
56.
Értékcsökkenési leírás
57.
Aktivált saját teljesítmények értéke
571.
Saját termelésû készletek állományváltozása
572.
Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
59.
Költségnem átvezetési számla
591.
Költségnem átvezetési számla
6. Általános költségek
61.
Javító-karbantartó mûhelyek költségei
62.
Egyéb kisegítõ részlegek költségei
63.
Szakmai egységek költségeI
64.
Szakágazatok általános költségei
65.
Vállalkozói részlegek költségei
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Központi irányítás költségei
Általános költségek átvezetési számla
691.
Általános költségek átvezetési számla
Szakfeladatok költségei
(szakfeladatonként tagolva, 7+szakfeladat száma számozással és a szakfeladat megnevezésével)
Elszámolt költségek és ráfordítások
81.
Anyagjellegû ráfordítások
811.
Anyagköltség
812.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
813.
Eladott áruk beszerzési értéke
814.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82.
Személyi jellegû ráfordítások
821.
Bérköltség
822.
Személyi jellegû egyéb kifizetések
823.
Bérjárulékok
83.
Értékcsökkenési leírás
84.
Egyéb ráfordítások
85.
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
851.
Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
852.
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
853.
Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
86.
Rendkívüli ráfordítások
Eredményszemléletû bevételek
91.
Tevékenység nettó eredményszemléletû bevételei
911.
Közhatalmi eredményszemléletû bevételek
912.
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletû bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 912+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat
megnevezésével)
913.
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletû bevételei
92.
Egyéb eredményszemléletû bevételek
921.
Központi mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei
922.
Egyéb mûködési célú támogatások eredményszemléletû bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 922+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat
megnevezésével)
923.
Különféle egyéb eredményszemléletû bevételek
93.
Pénzügyi mûveletek eredményszemléletû bevételei
931.
Kapott (járó) osztalék és részesedés
932.
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegû eredményszemléletû bevételek
933.
Pénzügyi mûveletek egyéb eredményszemléletû bevételei
94.
Rendkívüli eredményszemléletû bevételek
941.
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletû bevételei
(szakfeladatonként tagolva, 941+szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat
megnevezésével)
942.
Különféle rendkívüli eredményszemléletû bevételek
Nyilvántartási számlák
01.
Befektetett eszközök
011.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012.
Bérbe vett befektetett eszközök
013.
Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
02.
Készletek
021.
Bérbe vett készletek
022.
Letétbe, bizományba átvett készletek
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Függõ és biztos (jövõbeni) követelések
031.
Elõfinanszírozással, támogatási célú elõlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések
032.
Egyébfüggõ követelések
033.
Biztos (jövõbeni) követelések
Függõ kötelezettségek
041.
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függõ kötelezettségek
042.
Peres ügyekkel kapcsolatos függõ kötelezettségek
043.
El nem ismert tartozások
044.
Elõfinanszírozással, támogatási célú elõlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek
045.
Egyéb függõ kötelezettségek
Kiadási elõirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés
051.
Személyi juttatások
0511.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
051101.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
0511011.
Törvény
szerinti
illetmények,
munkabérek
elõirányzata
0511012.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
törvény szerinti illetményekre, munkabérekre
0511013.
Törvény
szerinti
illetmények,
munkabérek
teljesítése
051102.
Normatív jutalmak
0511021.
Normatív jutalmak elõirányzata
0511022.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
normatív jutalmakra
0511023.
Normatív jutalmak teljesítése
051103.
Céljuttatás, projektprémium
0511031.
Céljuttatás, projektprémium elõirányzata
0511032.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
céljuttatásra, projektprémiumra
0511033.
Céljuttatás, projektprémium teljesítése
051104.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
0511041.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat elõirányzata
0511042.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára,
túlszolgálatra
0511043.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat teljesítése
051105.
Végkielégítés
0511051.
Végkielégítés elõirányzata
0511052.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
végkielégítésre
0511053.
Végkielégítés teljesítése
051106.
Jubileumi jutalom
0511061.
Jubileumi jutalom elõirányzata
0511062.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
jubileumi jutalomra
0511063.
Jubileumi jutalom teljesítése
051107.
Béren kívüli juttatások
0511071.
Béren kívüli juttatások elõirányzata
0511072.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
béren kívüli juttatásokra
0511073.
Béren kívüli juttatások teljesítése
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Ruházati költségtérítés
0511081.
Ruházati költségtérítés elõirányzata
0511082.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
ruházati költségtérítésre
0511083.
Ruházati költségtérítés teljesítése
051109.
Közlekedési költségtérítés
0511091.
Közlekedési költségtérítés elõirányzata
0511092.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
közlekedési költségtérítésre
0511093.
Közlekedési költségtérítés teljesítése
051110.
Egyéb költségtérítések
0511101.
Egyéb költségtérítések elõirányzata
0511102.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
egyéb költségtérítésekre
0511103.
Egyéb költségtérítések teljesítése
051111.
Lakhatási támogatások
0511111.
Lakhatási támogatások elõirányzata
0511112.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
lakhatási támogatásokra
0511113.
Lakhatási támogatások teljesítése
051112.
Szociális támogatások
0511121.
Szociális támogatások elõirányzata
0511122.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
szociális támogatásokra
0511123.
Szociális támogatások teljesítése
051113.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0511131.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
elõirányzata
0511132.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira
0511133.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
teljesítése
Külsõ személyi juttatások
05121.
Választott tisztségviselõk juttatásai
051211.
Választott tisztségviselõk juttatásai elõirányzata
051212.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott
tisztségviselõk juttatásaira
051213.
Választott tisztségviselõk juttatásai teljesítése
05122.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások
051221.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások elõirányzata
051222.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatásokra
051223.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése
05123.
Egyéb külsõ személyi juttatások
051231.
Egyéb külsõ személyi juttatások elõirányzata
051232.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külsõ
személyi juttatásokra
051233.
Egyéb külsõ személyi juttatások teljesítése
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052.

053.
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Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
0521.
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
05211.
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó elõirányzata
05212.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelõ járulékok
és szociális hozzájárulási adóra
05213.
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése
Dologi kiadások
0531.
Készletbeszerzés
05311.
Szakmai anyagok beszerzése
053111.
Szakmai anyagok beszerzése elõirányzata
053112.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok
beszerzésére
053113.
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
05312.
Üzemeltetési anyagok beszerzése
053121.
Üzemeltetési anyagok beszerzése elõirányzata
053122.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési
anyagok beszerzésére
053123.
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
05313.
Árubeszerzés
053131.
Árubeszerzés elõirányzata
053132.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre
053133.
Árubeszerzés teljesítése
0532.
Kommunikációs szolgáltatások
05321.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
053211.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele elõirányzata
053212.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai
szolgáltatások igénybevételére
053213.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
05322.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
053221.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások elõirányzata
053222.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb
kommunikációs szolgáltatásokra
053223.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
0533.
Szolgáltatási kiadások
05331.
Közüzemi díjak
053311.
Közüzemi díjak elõirányzata
053312.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra
053313.
Közüzemi díjak teljesítése
05332.
Vásárolt élelmezés
053321.
Vásárolt élelmezés elõirányzata
053322.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt
élelmezésre
053323.
Vásárolt élelmezés teljesítése
05333.
Bérleti és lízing díjak
053331.
Bérleti és lízing díjak elõirányzata
053332.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing
díjakra
053333.
Bérleti és lízing díjak teljesítése
05334.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
053341.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások elõirányzata
053342.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási,
kisjavítási szolgáltatásokra
053343.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
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Közvetített szolgáltatások
053351.
Közvetített szolgáltatások elõirányzata
053352.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített
szolgáltatásokra
053353.
Közvetített szolgáltatások teljesítése
05336.
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások
053361.
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások elõirányzata
053362.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai
tevékenységet segítõ szolgáltatásokra
053363.
Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások teljesítése
05337.
Egyéb szolgáltatások
053371.
Egyéb szolgáltatások elõirányzata
053372.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb
szolgáltatásokra
053373.
Egyéb szolgáltatások teljesítése
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
05341.
Kiküldetések kiadásai
053411.
Kiküldetések kiadásai elõirányzata
053412.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések
kiadásaira
053413.
Kiküldetések kiadásai teljesítése
05342.
Reklám- és propagandakiadások
053421.
Reklám- és propagandakiadások elõirányzata
053422.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és
propagandakiadásokra
053423.
Reklám- és propagandakiadások teljesítése
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
05351.
Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
053511.
Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
elõirányzata
053512.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
elõzetesen felszámított általános forgalmi adóra
053513.
Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
teljesítése
05352.
Fizetendõ általános forgalmi adó
053521.
Fizetendõ általános forgalmi adó elõirányzata
053522.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendõ általános
forgalmi adóra
053523.
Fizetendõ általános forgalmi adó teljesítése
05353.
Kamatkiadások
053531.
Kamatkiadások elõirányzata
053532.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra
053533.
Kamatkiadások teljesítése
05354.
Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai
053541.
Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai elõirányzata
053542.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi
mûveletek kiadásaira
053543.
Egyéb pénzügyi mûveletek kiadásai teljesítése
05355.
Egyéb dologi kiadások
053551.
Egyéb dologi kiadások elõirányzata
053552.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi
kiadásokra
053553.
Egyéb dologi kiadások teljesítése
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054.

055.

581

Ellátottak pénzbeli juttatásai
0541.
Társadalombiztosítási ellátások
05411.
Társadalombiztosítási ellátások elõirányzata
05412.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási
ellátásokra
05413.
Társadalombiztosítási ellátások teljesítése
0542.
Családi támogatások
05421.
Családi támogatások elõirányzata
05422.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra
05423.
Családi támogatások teljesítése
0543.
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
05431.
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések elõirányzata
05432.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra,
kártérítésekre
05433.
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése
0544.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
05441.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások elõirányzata
05442.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátásokra
05443.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése
0545.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
05451.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások elõirányzata
05452.
Kötelezettségvállalás,
más
fizetési
kötelezettség
foglalkoztatással,
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra
05453.
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése
0546.
Lakhatással kapcsolatos ellátások
05461.
Lakhatással kapcsolatos ellátások elõirányzata
05462.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos
ellátásokra
05463.
Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése
0547.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
05471.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai elõirányzata
05472.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli
juttatásaira
05473.
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése
0548.
Egyéb nem intézményi ellátások
05481.
Egyéb nem intézményi ellátások elõirányzata
05482.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi
ellátásokra
05483.
Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése
Egyéb mûködési célú kiadások
05501.
Nemzetközi kötelezettségek
055011.
Nemzetközi kötelezettségek elõirányzata
055012.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi
kötelezettségekre
055013.
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
05502.
Elvonások és befizetések
055021.
Elvonások és befizetések elõirányzata
055022.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elvonásokra és
befizetésekre
055023.
Elvonások és befizetések teljesítése
05503.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre
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Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre elõirányzata
055032.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
garanciaés
kezességvállalásból
származó
kifizetésre
államháztartáson belülre
055033.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre teljesítése
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre
055041.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre elõirányzata
055042.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
visszatérítendõ
támogatások,
kölcsönök
nyújtására
államháztartáson belülre
055043.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre teljesítése
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre
055051.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre elõirányzata
055052.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
visszatérítendõ
támogatások,
kölcsönök
törlesztésére
államháztartáson belülre
055053.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre teljesítése
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre
055061.
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre
elõirányzata
055062.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb mûködési
célú támogatásokra államháztartáson belülre
055063.
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson belülre
teljesítése
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre
055071.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre elõirányzata
055072.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
garanciaés
kezességvállalásból
származó
kifizetésre
államháztartáson kívülre
055073.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre teljesítése
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre
055081.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre elõirányzata
055082.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mûködési célú
visszatérítendõ
támogatások,
kölcsönök
nyújtására
államháztartáson kívülre
055083.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre teljesítése

MAGYAR KÖZLÖNY

•

583

2013. évi 6. szám

05509.

05510.

05511.

05512.
056.

Árkiegészítések, ártámogatások
055091.
Árkiegészítések, ártámogatások elõirányzata
055092.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre,
ártámogatásokra
055093.
Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése
Kamattámogatások
055101.
Kamattámogatások elõirányzata
055102.
Kötelezettségvállalás,
más
fizetési
kötelezettség
kamattámogatásokra
055103.
Kamattámogatások teljesítése
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre
055111.
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre
elõirányzata
055112.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb mûködési
célú támogatásokra államháztartáson kívülre
055113.
Egyéb mûködési célú támogatások államháztartáson kívülre
teljesítése
Tartalékok
055121.
Tartalékok elõirányzata

Beruházások
0561.
Immateriális javak beszerzése, létesítése
05611.
Immateriális javak beszerzése, létesítése elõirányzata
05612.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak
beszerzésére, létesítésére
05613.
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése
0562.
Ingatlanok beszerzése, létesítése
05621.
Ingatlanok beszerzése, létesítése elõirányzata
05622.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére,
létesítésére
05623.
Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése
0563.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése elõirányzata
05632.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök
beszerzésére, létesítésére
05633.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0564.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
05641.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése elõirányzata
05642.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök
beszerzésére, létesítésére
05643.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
0565.
Részesedések beszerzése
05651.
Részesedések beszerzése elõirányzata
05652.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére
05653.
Részesedések beszerzése teljesítése
0566.
Meglévõ részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
05661.
Meglévõ részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások elõirányzata
05662.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévõ részesedések
növeléséhez kapcsolódó kiadásokra
05663.
Meglévõ részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése
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Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
05671.
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó elõirányzata
05672.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú elõzetesen
felszámított általános forgalmi adóra
05673.
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Felújítások
0571.
Ingatlanok felújítása
05711.
Ingatlanok felújítása elõirányzata
05712.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására
05713.
Ingatlanok felújítása teljesítése
0572.
Informatikai eszközök felújítása
05721.
Informatikai eszközök felújítása elõirányzata
05722.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök
felújítására
05723.
Informatikai eszközök felújítása teljesítése
0573.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
05731.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása elõirányzata
05732.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök
felújítására
05733.
Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése
0574.
Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
05741.
Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó elõirányzata
05742.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú elõzetesen
felszámított általános forgalmi adóra
05743.
Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
0581.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
belülre
05811.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre elõirányzata
05812.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre
05813.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre teljesítése
0582.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
belülre
05821.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre elõirányzata
05822.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre
05823.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre teljesítése
0583.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson
belülre
05831.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre elõirányzata
05832.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
05833.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre teljesítése
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0584.

059.

585

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
05841.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre elõirányzata
05842.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú
támogatásokra államháztartáson belülre
05843.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése
0585.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson
kívülre
05851.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre elõirányzata
05852.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre
05853.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre teljesítése
0586.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson
kívülre
05861.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre elõirányzata
05862.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre
05863.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre teljesítése
0587.
Lakástámogatás
05871.
Lakástámogatás elõirányzata
05872.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra
05873.
Lakástámogatás teljesítése
0588.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
05881.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre elõirányzata
05882.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú
támogatásokra államháztartáson kívülre
05883.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése
Finanszírozási kiadások
0591.
Belföldi finanszírozás kiadásai
05911.
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
059111.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591111.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
elõirányzata
0591112.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0591113.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
teljesítése
059112.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
0591121.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak elõirányzata
0591122.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére
pénzügyi vállalkozásnak
0591123.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak teljesítése
059113.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
0591131.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
elõirányzata
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Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére
0591133.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
teljesítése
Belföldi értékpapírok kiadásai
059121.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591211.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
elõirányzata
0591212.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591213.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
teljesítése
059122.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0591221.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
elõirányzata
0591222.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
0591223.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
teljesítése
059123.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
0591231.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
elõirányzata
0591232.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására
0591233.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
teljesítése
059124.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0591241.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
elõirányzata
0591242.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
0591243.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
teljesítése
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása
059131.
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása elõirányzata
059132.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson
belüli megelõlegezések folyósítására
059133.
Államháztartáson belüli megelõlegezések folyósítása teljesítése
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése
059141.
Államháztartáson
belüli
megelõlegezések
visszafizetése
elõirányzata
059142.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson
belüli megelõlegezések visszafizetésére
059143.
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése teljesítése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
059151.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása elõirányzata
059152.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító
szervi támogatás folyósítására
059153.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése
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05916.

09.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
059161.
Pénzeszközök betétként elhelyezése elõirányzata
059162.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzeszközök
betétként elhelyezésére
059163.
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése
05917.
Pénzügyi lízing kiadásai
059171.
Pénzügyi lízing kiadásai elõirányzata
059172.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing
kiadásaira
059173.
Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése
05918.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
059181.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai elõirányzata
059182.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi
költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaira
059183.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése
0592.
Külföldi finanszírozás kiadásai
05921.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
059211.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása elõirányzata
059212.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú
külföldi értékpapírok vásárlására
059213.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05922.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
059221.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása elõirányzata
059222.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú
külföldi értékpapírok vásárlására
059223.
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése
05923.
Külföldi értékpapírok beváltása
059231.
Külföldi értékpapírok beváltása elõirányzata
059232.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi
értékpapírok beváltására
059233.
Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése
05924.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
059241.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése elõirányzata
059242.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi hitelek,
kölcsönök törlesztésére
059243.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítése
0593.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
05931.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai elõirányzata
05932.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek kiadásaira
05933.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése
Bevételi elõirányzatok, követelések, teljesítés
091.
Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl
0911.
Önkormányzatok mûködési támogatásai
09111.
Helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása
091111.
Helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása
elõirányzata
091112.
Követelés helyi önkormányzatok mûködésének általános
támogatására
091113.
Helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása
teljesítése
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Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
091121.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása elõirányzata
091122.
Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatására
091123.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása teljesítése
09113.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
091131.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása elõirányzata
091132.
Követelés települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatására
091133.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása teljesítése
09114.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
091141.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
elõirányzata
091142.
Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatására
091143.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
teljesítése
09115.
Mûködési célú központosított elõirányzatok
091151.
Mûködési célú központosított elõirányzatok elõirányzata
091152.
Követelés mûködési célú központosított elõirányzatokra
091153.
Mûködési célú központosított elõirányzatok teljesítése
09116.
Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai
091161.
Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai elõirányzata
091162.
Követelés helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásaira
091163.
Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai teljesítése
Elvonások és befizetések bevételei
09121.
Elvonások és befizetések bevételei elõirányzata
09122.
Követelés elvonások és befizetések bevételeire
09123.
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülrõl
09131.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl elõirányzata
09132.
Követelés mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülésekre államháztartáson belülrõl
09133.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl teljesítése
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülrõl
09141.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülrõl elõirányzata
09142.
Követelés mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl
09143.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülrõl teljesítése
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülrõl
09151.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülrõl elõirányzata
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09152.

092.

093.

Követelés mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
igénybevételére államháztartáson belülrõl
09153.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülrõl teljesítése
0916.
Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
09161.
Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
elõirányzata
09162.
Követelés egyéb mûködési célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülrõl
09163.
Egyéb mûködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
teljesítése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl
0921.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
09211.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások elõirányzata
09212.
Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra
09213.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése
0922.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl
09221.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl elõirányzata
09222.
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülésekre államháztartáson belülrõl
09223.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülrõl teljesítése
0923.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülrõl
09231.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülrõl elõirányzata
09232.
Követelés felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl
09233.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülrõl teljesítése
0924.
Felhalmozási
célú
visszatérítendõ
támogatások,
kölcsönök
igénybevétele
államháztartáson belülrõl
09241.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülrõl elõirányzata
09242.
Követelés felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
igénybevételére államháztartáson belülrõl
09243.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülrõl teljesítése
0925.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
09251.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
elõirányzata
09252.
Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson
belülrõl
09253.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrõl
teljesítése
Közhatalmi bevételek
0931.
Jövedelemadók
09311.
Magánszemélyek jövedelemadói
093111.
Magánszemélyek jövedelemadói elõirányzata
093112.
Követelés magánszemélyek jövedelemadóira
093113.
Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése
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Társaságok jövedelemadói
093121.
Társaságok jövedelemadói elõirányzata
093122.
Követelés társaságok jövedelemadóira
093123.
Társaságok jövedelemadói teljesítése
0932.
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
09321.
Szociális hozzájárulási adó és járulékok elõirányzata
09322.
Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
09323.
Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése
0933.
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
09331.
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók elõirányzata
09332.
Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
09333.
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése
0934.
Vagyoni típusú adók
09341.
Vagyoni típusú adók elõirányzata
09342.
Követelés vagyoni típusú adókra
09343.
Vagyoni típusú adók teljesítése
0935.
Termékek és szolgáltatások adói
09351.
Értékesítési és forgalmi adók
093511.
Értékesítési és forgalmi adók elõirányzata
093512.
Követelés értékesítési és forgalmi adókra
093513.
Értékesítési és forgalmi adók teljesítése
09352.
Fogyasztási adók
093521.
Fogyasztási adók elõirányzata
093522.
Követelés fogyasztási adókra
093523.
Fogyasztási adók teljesítése
09353.
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelõ adók
093531.
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelõ adók elõirányzata
093532.
Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelõ adókra
093533.
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelõ adók teljesítése
09354.
Gépjármûadók
093541.
Gépjármûadók elõirányzata
093542.
Követelés gépjármûadókra
093543.
Gépjármûadók teljesítése
09355.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
093551.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók elõirányzata
093552.
Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra
093553.
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése
0936.
Egyéb közhatalmi bevételek
09361.
Egyéb közhatalmi bevételek elõirányzata
09362.
Követelés egyéb közhatalmi bevételekre
09363.
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése
Mûködési bevételek
09401.
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
094011.
Áru- és készletértékesítés ellenértéke elõirányzata
094012.
Követelés áru- és készletértékesítés ellenértékére
094013.
Áru- és készletértékesítés ellenértéke teljesítése
09402.
Szolgáltatások ellenértéke
094021.
Szolgáltatások ellenértéke elõirányzata
094022.
Követelés szolgáltatások ellenértékére
094023.
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése
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09403.

095.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
094031.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke elõirányzata
094032.
Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére
094033.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése
09404.
Tulajdonosi bevételek
094041.
Tulajdonosi bevételek elõirányzata
094042.
Követelés tulajdonosi bevételekre
094043.
Tulajdonosi bevételek teljesítése
09405.
Ellátási díjak
094051.
Ellátási díjak elõirányzata
094052.
Követelés ellátási díjakra
094053.
Ellátási díjak teljesítése
09406.
Kiszámlázott általános forgalmi adó
094061.
Kiszámlázott általános forgalmi adó elõirányzata
094062.
Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra
094063.
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése
09407.
Általános forgalmi adó visszatérítése
094071.
Általános forgalmi adó visszatérítése elõirányzata
094072.
Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére
094073.
Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése
09408.
Kamatbevételek
094081.
Kamatbevételek elõirányzata
094082.
Követelés kamatbevételekre
094083.
Kamatbevételek teljesítése
09409.
Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei
094091.
Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei elõirányzata
094092.
Követelés egyéb pénzügyi mûveletek bevételeire
094093.
Egyéb pénzügyi mûveletek bevételei teljesítése
09410.
Egyéb mûködési bevételek
094101.
Egyéb mûködési bevételek elõirányzata
094102.
Követelés egyéb mûködési bevételekre
094103.
Egyéb mûködési bevételek teljesítése
Felhalmozási bevételek
0951.
Immateriális javak értékesítése
09511.
Immateriális javak értékesítése elõirányzata
09512.
Követelés immateriális javak értékesítésébõl
09513.
Immateriális javak értékesítése teljesítése
0952.
Ingatlanok értékesítése
09521.
Ingatlanok értékesítése elõirányzata
09522.
Követelés ingatlanok értékesítésébõl
09523.
Ingatlanok értékesítése teljesítése
0953.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
09531.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése elõirányzata
09532.
Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítésébõl
09533.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése
0954.
Részesedések értékesítése
09541.
Részesedések értékesítése elõirányzata
09542.
Követelés részesedések értékesítésébõl
09543.
Részesedések értékesítése teljesítése
0955.
Részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek
09551.
Részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek elõirányzata
09552.
Követelés részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételekre
09553.
Részesedések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése
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Mûködési célú átvett pénzeszközök
0961.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülrõl
09611.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl elõirányzata
09612.
Követelés mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülésekre államháztartáson kívülrõl
09613.
Mûködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl teljesítése
0962.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülrõl
09621.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülrõl elõirányzata
09622.
Követelés mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
09623.
Mûködési célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülrõl teljesítése
0963.
Egyéb mûködési célú átvett pénzeszközök
09631.
Egyéb mûködési célú átvett pénzeszközök elõirányzata
09632.
Követelés egyéb mûködési célú átvett pénzeszközökre
09633.
Egyéb mûködési célú átvett pénzeszközök teljesítése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0971.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl
09711.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl elõirányzata
09712.
Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülésekre államháztartáson kívülrõl
09713.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrõl teljesítése
0972.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülrõl
09721.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülrõl elõirányzata
09722.
Követelés felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl
09723.
Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülrõl teljesítése
0973.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
09731.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök elõirányzata
09732.
Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre
09733.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése
Finanszírozási bevételek
0981.
Belföldi finanszírozás bevételei
09811.
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrõl
098111.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981111.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
elõirányzata
0981112.
Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvételére
0981113.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
teljesítése
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098112.

09812.

09813.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
0981121.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól elõirányzata
0981122.
Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvételére pénzügyi vállalkozástól
0981123.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól teljesítése
098113.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
0981131.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
elõirányzata
0981132.
Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvételére
0981133.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
Belföldi értékpapírok bevételei
098121.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981211.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése elõirányzata
0981212.
Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok
beváltásából, értékesítésébõl
0981213.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése teljesítése
098122.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981221.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
elõirányzata
0981222.
Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok
kibocsátásából
0981223.
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
teljesítése
098123.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
0981231.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése elõirányzata
0981232.
Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok
beváltásából, értékesítésébõl
0981233.
Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése
teljesítése
098124.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0981241.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
elõirányzata
0981242.
Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok
kibocsátásból
0981243.
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
teljesítése
Maradvány igénybevétele
098131.
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele
0981311.
Elõzõ
év
költségvetési
maradványának
igénybevétele elõirányzata
0981312.
Követelés elõzõ év költségvetési maradványának
igénybevételére
0981313.
Elõzõ
év
költségvetési
maradványának
igénybevétele teljesítése
098132.
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele
0981321.
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele
elõirányzata
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Követelés elõzõ év vállalkozási maradványának
igénybevételére
0981323.
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele
teljesítése
09814.
Államháztartáson belüli megelõlegezések
098141.
Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata
098142.
Követelés államháztartáson belüli megelõlegezésekre
098143.
Államháztartáson belüli megelõlegezések teljesítése
09815.
Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése
098151.
Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése elõirányzata
098152.
Követelés államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztésére
098153.
Államháztartáson belüli megelõlegezések törlesztése teljesítése
09816.
Központi, irányító szervi támogatás
098161.
Központi, irányító szervi támogatás elõirányzata
098162.
Követelés központi, irányító szervi támogatásra
098163.
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
09817.
Betétek megszüntetése
098171.
Betétek megszüntetése elõirányzata
098172.
Követelés betétek megszüntetésére
098173.
Betétek megszüntetése teljesítése
09818.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
098181.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei elõirányzata
098182.
Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire
098183.
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése
Külföldi finanszírozás bevételei
09821.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098211.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
elõirányzata
098212.
Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából,
értékesítésébõl
098213.
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
teljesítése
09822.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
098221.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
elõirányzata
098222.
Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,
értékesítésébõl
098223.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
teljesítése
09823.
Külföldi értékpapírok kibocsátása
098231.
Külföldi értékpapírok kibocsátása elõirányzata
098232.
Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából
098233.
Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése
09824.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
098241.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele elõirányzata
098242.
Követelés külföldi hitelek, kölcsönök felvételére
098243.
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
09831.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei elõirányzata
09832.
Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire
09833.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése
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Nyilvántartási ellenszámlák
001
Elõirányzat nyilvántartási ellenszámla
002.
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
0021.
Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartási ellenszámla
0022.
Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartási ellenszámla
0023.
Költségvetési évet követõen esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartási ellenszámla
0024.
Költségvetési évet követõen esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség nyilvántartási ellenszámla
003.
Kiadások nyilvántartási ellenszámla
0031.
Alaptevékenység kiadásai ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0031+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási
számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0032.
Vállalkozási tevékenység kiadásai ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0032+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási
számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0033.
Általános kiadások ellenszámla
004.
Követelés nyilvántartási ellenszámla
0041
Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
0042.
Költségvetési évet követõen esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla
005.
Bevételek nyilvántartási ellenszámla
0051.
Alaptevékenység bevételei ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0051+kormányzati funkció száma számozással és
a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
0052.
Vállalkozási tevékenység bevételei ellenszámla
(kormányzati funkciónként tagolva, 0052+kormányzati funkció száma számozással és
a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)
006.
Egyéb nyilvántartási ellenszámla

17. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
Kötelezõ egyezõségek
1. A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan
a)
a központi költségvetés elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphetõ elõirányzatai kivételével
a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az elõirányzatok nyilvántartására
vezetett (1-es végzõdésû) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes
követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett
2-es végzõdésû) és a teljesítés (3-as végzõdésû) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,
b)
a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes
követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett
2-es végzõdésû) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as
végzõdésû) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.
2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan,
figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegébõl adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni
a)
a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási
számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végzõdésû – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as
végzõdésû nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben
esedékes követelések könyvviteli számláinak egyenlegével:
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112,
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122,
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege
–
a 091113, 091123, 091133, 09114,3 0911523
091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163.
számlák egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212,
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege
–
a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák
egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112,
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522,
093532, 093542, 093552, 09362. számlák
egyenlege
–
a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513,
093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák
egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012,
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072,
094082, 094092, 094102. számlák egyenlege
–
a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053,
094063, 094073, 094083, 094093, 094103. számlák
egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512,
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege
–
a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák
egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612,
09622, 09632. számlák egyenlege
–
a 09613, 09623, 09633. számlák egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712,
09722, 09732. számlák egyenlege
–
a 09713, 09723, 09733. számlák egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112,
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232,
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152,
098162, 098172, 098182, 098212, 098222, 098232,
098242. számlák egyenlege
–
a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223,
0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143,
098153, 098163, 098173, 098183, 098213, 098223,
098233, 098243. számlák egyenlege
b)

=

3511. könyvviteli számla egyenlege

=

3512. könyvviteli számla egyenlege

=

3513. könyvviteli számla egyenlege
–
3581. könyvviteli számla egyenlege

=

3514. könyvviteli számla egyenlege
–
3582. könyvviteli számla egyenlege

=

3515. könyvviteli számla egyenlege
–
3583. könyvviteli számla egyenlege

=

3516. könyvviteli számla egyenlege
–
3584. könyvviteli számla egyenlege

=

3517. könyvviteli számla egyenlege
–
3585. könyvviteli számla egyenlege

=

3518. könyvviteli számla egyenlege
–
3586. könyvviteli számla egyenlege

•
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a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követõen esedékes követelések – 0042. nyilvántartási
számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végzõdésû – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének
meg kell egyeznie a költségvetési évet követõen esedékes követelések könyvviteli számláinak
(352.) egyenlegével:

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 091112,
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122,
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09212,
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege

=

3521. könyvviteli számla egyenlege

=

3522. könyvviteli számla egyenlege

MAGYAR KÖZLÖNY

•

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112,
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522,
093532, 093542, 093552, 09362. számlák
egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012,
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072,
094082, 094092, 094102. számlák egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512,
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612,
09622, 09632. számlák egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712,
09722, 09732. számlák egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981112,
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232,
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152,
098162, 098172, 098182, 098212, 098222, 098232,
098242. számlák egyenlege
c)
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=

3523. könyvviteli számla egyenlege

=

3524. könyvviteli számla egyenlege

=

3525. könyvviteli számla egyenlege

=

3526. könyvviteli számla egyenlege

=

3527. könyvviteli számla egyenlege

=

3528. könyvviteli számla egyenlege

a mérlegben „- ebbõl:” alábontásként szereplõ követelés sorok összegének meg kell egyeznie
a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142.
számla egyenlege

=

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232.
számla egyenlege

=

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622.
számla egyenlege

=

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722.
számla egyenlege

=

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152.
számla egyenlege

=

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142.
számla egyenlege

=

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232.
számla egyenlege

=

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622.
számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes követelések mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes követelések mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes követelések államháztartáson belüli
megelõlegezések törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes követelések mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson belülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes követelések mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl” sor
összege
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722.
számla egyenlege

=

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152.
számla egyenlege

=

•
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mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülrõl” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes követelések államháztartáson
belüli megelõlegezések törlesztésére” sor összege

3. A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és
a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan
a)
a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek
– 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végzõdésû – nyilvántartására szolgáló
számlák teljesítéssel (3-as végzõdésû nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie
a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012,
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062,
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112,
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232.
számlák egyenlege
–
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053,
0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103,
0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223,
051233. számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05212.
számla egyenlege
–
a 05212. számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112,
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322,
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412,
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552.
számlák egyenlege
–
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223,
053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363,
053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533,
053543, 053553. számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412,
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482.
számlák egyenlege
–
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463,
05473, 05483. számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012,
055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072,
055082, 055092, 055102, 055112. számlák
egyenlege
–
a 055013, 055023, 055033, 055043, 055053,
055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113.
számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612,
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672.
számlák egyenlege
–
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663,
05673. számlák egyenlege

=

4211. könyvviteli számla egyenlege

=

4212. könyvviteli számla egyenlege

=

4213. könyvviteli számla egyenlege

=

4214. könyvviteli számla egyenlege

=

4215. könyvviteli számla egyenlege

=

4216. könyvviteli számla egyenlege

MAGYAR KÖZLÖNY

•

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712,
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege
–
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812,
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882.
számlák egyenlege
–
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863,
05873, 05883. számlák egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112,
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232,
0591242, 059132, 059142, 059152, 059162,
059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 059242,
05932. számlák egyenlege
–
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223,
0591233, 0591243, 059133, 059143, 059153,
059163, 059173, 059183, 059213, 059223, 059233,
059243, 05933. számlák egyenlege
b)
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4217. könyvviteli számla egyenlege

=

4218. könyvviteli számla egyenlege

=

4219. könyvviteli számla egyenlege

a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követõen esedékes végleges kötelezettségvállalások,
más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végzõdésû –
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követõen esedékes
kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012,
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062,
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112,
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232.
számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05212.
számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112,
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322,
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412,
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552.
számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412,
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482.
számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012,
055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072,
055082, 055092, 055102, 055112. számlák
egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612,
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672.
számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712,
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812,
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882.
számlák egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112,
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232,
0591242, 059132, 059142, 059152, 059162,
059172, 059182, 059212, 059222, 059232, 059242,
05932. számlák egyenlege

=

4221. könyvviteli számla egyenlege

=

4222. könyvviteli számla egyenlege

=

4223. könyvviteli számla egyenlege

=

4224. könyvviteli számla egyenlege

=

4225. könyvviteli számla egyenlege

=

4226. könyvviteli számla egyenlege

4227. könyvviteli számla egyenlege
=

4228. könyvviteli számla egyenlege

=

4229. könyvviteli számla egyenlege
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a mérlegben „- ebbõl:” alábontásként szereplõ kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie
a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055052.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591122.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591222.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232.
számla egyenlege

=

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055052.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112.
számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelõlegezések visszafizetésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak”
sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,
kölcsönök törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi
értékpapírok beváltására” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltására” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évben
esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok
beváltására” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek mûködési célú
visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek felhalmozási
célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök
törlesztésére államháztartáson belülre” sor
összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek
államháztartáson belüli megelõlegezések
visszafizetésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek hosszú
lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor
összege
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591122.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591222.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242.
számla egyenlege

=

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232.
számla egyenlege

=

mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek likviditási célú
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi
vállalkozásnak” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek rövid lejáratú
hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek külföldi
hitelek, kölcsönök törlesztésére” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek forgatási célú
belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek befektetési
célú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
mérlegben az „- ebbõl: költségvetési évet
követõen esedékes kötelezettségek külföldi
értékpapírok beváltására” sor összege

4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként
el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezelésébõl adódóan
a)
a pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a költségvetési bevételekkel és kiadásokkal, a 0981313. és
0981323. nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt
a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege) és a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák
– a 364. és a 3682. kivételével – egyenlegével egyeznie kell a pénzeszközök záró készletével
33. nyitó egyenlege
- 003. egyenlege
+ 005. egyenlege - 0981313. és 0981323.
egyenlege
+/- 361-363, 365-367. és 3681. egyenlege
b)

=

33. záró egyenlege

az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 3682. egyenlegével egyeznie kell az idegen
pénzeszközök záró készletével

34. nyitó egyenlege
+/- 3682. egyenlege

=

34. záró egyenlege
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelete
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közremûködésre kötelezett elektronikus
hírközlési szolgáltatók kijelölésérõl és felkészülési feladataik meghatározásáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok elõkészítésében
és végrehajtásában való részvételre kötelezett, továbbá az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerébe
bevont szervezetek (a továbbiakban: szolgáltatók) felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti légiriasztási rendszer riasztási és
tájékoztatási feladatainak ellátásában részt vevõ, nem közszolgálati mûsort sugárzó országos, körzeti, helyi rádió és
televízióadók, az adókat üzemeltetõk (engedélyesek) jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók a tevékenységi körüket érintõen ellátják a rendkívüli események
megelõzésére, elhárítására, a következményeik csökkentésére, és megszüntetésére, valamint a helyreállításra irányuló
védelmi felkészülési és végrehajtási feladatokat.

2. §

(1) Az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter, a postaügyért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke – az elektronikus
hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszerérõl, az államigazgatási szervek feladatairól,
mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározottakra is figyelemmel – a védelmi
felkészülés és a végrehajtás idõszakában felmerülõ egyedi védelmi feladatok végrehajtásában együttmûködnek.
(2) A védelmi felkészülési feladatok végrehajtásáért minden esetben a kötelezettségvállalásra jogosult személy felelõs.

3. §

(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgáltatók az alábbi tevékenységi körökbõl a saját szervezetük szakmai
feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi felkészülési feladatokat látják el:
a)
a szervezeti készenlét elõkészítésének és fenntartásának körében:
aa)
a védelmi felkészülési feladatok ellátásához szükséges személyi, szervezeti és anyagi-technikai
feltételek megteremtése, folyamatos biztosítása,
ab)
a védelmi felkészüléssel, mûszaki, forgalmi, katasztrófa vagy egyéb veszély miatt keletkezõ üzemzavar
elhárításával kapcsolatos intézkedések kidolgozása, tervek készítése és azok folyamatos aktualizálása,
ac)
a védelmi felkészüléssel összefüggõ rendszeres képzési, továbbképzési és gyakoroltatási feladatok
meghatározása és végrehajtása,
ad)
az ügyeleti szolgálatnak az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti
rendszerének létrehozásáról, mûködtetésérõl, hatáskörérõl, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési
és kapcsolattartási kötelezettségeirõl szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerinti mûködtetése,
ae)
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján
a meghagyással kapcsolatos feladatok végrehajtása;
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a hálózatok felkészítésének és irányításának terén:
ba)
a gerinchálózati struktúra és az elektronikus hírközlési létesítmények védelmi, biztonsági feltételeinek
biztosítása,
bb)
a kormányzati védelmi célú hálózatokhoz szükséges összeköttetések és kapcsolódó szolgáltatások
elõkészítésének és alkalmazásának biztosítása,
bc)
a meghatározó szerepû elektronikus hírközlési csomópontok, és felhasználók több útvonalon történõ
elérhetõségét segítõ megoldások kialakítása,
bd)
a riasztási és tájékoztatási feladat ellátására létrehozott rendszerben szükséges elektronikus hírközlési
összeköttetések biztosításában való közremûködés,
be)
a kormányzati, honvédségi, rendvédelmi elektronikus hírközlési eszközöknek a szolgáltató
hálózatához történõ csatlakoztatásához szükséges hozzáférési pontok és jogosultságok biztosítása;
c)
az üzemviteli és tartalékolási rendszer kialakítása terén:
ca)
a nemzeti és a nemzetközi gerinchálózati irányító és üzemviteli funkciók mûködésének
összehangolása,
cb)
az illetékes hazai, valamint nemzetközi szervek és szervezetek közötti védelmi jellegû kapcsolattartás
feltételeinek kialakításában és végrehajtásában való közremûködés,
cc)
az elektronikus hírközlési szolgáltatások területén elrendelhetõ korlátozó vagy szüneteltetõ
rendelkezések végrehajtására és következményeik kezelésére történõ felkészülés,
cd)
a védelmi feladatok ellátásához szükséges mértékû és összetételû tartalékkészletek biztosítása,
ce)
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges hálózati létesítmények és eszközök
meghibásodása, rongálódása, sérülése, megsemmisülése esetére az elsõdleges helyreállításhoz és az
üzemszerû állapot visszaállításához szükséges feladatok megtervezése és végrehajtási feltételeinek
folyamatos biztosítása;
d)
a szolgáltatási igények kielégítése terén:
da)
a védelmi felkészülésben részt vevõ, a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai
végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott követelménytámasztó
szervek szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása, az azzal összefüggõ
tervezési, szervezési tevékenység ellátása, a szolgáltatási feladatok végrehajtása,
db)
a kormányzat védelmi célú szolgáltatási igényeinek kielégítéséhez és kommunikációs
tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtésében, fenntartásában való közremûködés,
dc)
a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás tervezési és végrehajtási feladataiban történõ részvétel;
e)
az országos légiriasztási rendszer mûsorszórási tevékenysége körében:
ea)
a mûsorszórási tevékenység folyamatosságához szükséges technikai és biztonsági feltételek
megteremtése, a meghatározó szerepû létesítmények õrzés-védelmének biztosítása,
eb)
a lakosság légi- és katasztrófariasztásának, valamint tájékoztatásának elrendelése esetén a riasztási és
tájékoztatási közlemények leadásának – a közlemények átvételére és továbbítására szolgáló automata
átkapcsoló berendezés (a továbbiakban: átkapcsoló berendezés) útján történõ – biztosítása,
ec)
az átkapcsoló berendezés részét képezõ technikai elemek felszerelésének, mûködésének,
karbantartásának és szükség szerinti cseréjének biztosítása (tûrése), abban együttmûködés
a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezettel,
ed)
az átkapcsoló berendezésnek a felelõs õrzés szabályai szerinti õrzése,
ee)
az átkapcsoló berendezés technikai elemeinek üzempróbája esetén annak mûködésérõl
a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezet útján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatása,
ef)
az adók üzemeltetésével kapcsolatos, vagy az átkapcsoló berendezés mûködésével összefüggõ
változásokról, illetve rendkívüli eseményekrõl a (2) bekezdés d) pont szerinti gazdasági szervezet útján
a Hatóság tájékoztatása.
(2) A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában a légiriasztási rendeletben foglaltakon kívül a következõ szervek vesznek
részt az alábbiak szerint:
a)
a Hatóság;
b)
a 2. mellékletben meghatározott nem közszolgálati országos, körzeti és helyi rádió és televízió mûsorokat
sugárzó adók, az adókat üzemeltetõk (engedélyesek);
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azok az elektronikus hírközlési szolgáltatók, amelyek összeköttetést, vagy modulációs vonalat biztosítanak
ca)
a riasztási és tájékoztatási közlemény leadását kezdeményezõ szerv és az érintett rádió, televízió
stúdiója között,
cb)
a riasztási és tájékoztatási feladatban részt vevõ stúdió és a részére sugárzást végzõ rádió, televízió
adóállomás között, valamint
cc)
a mûsorszolgáltatók és a mûsorszóró adók között;
a riasztási rendszer technikai elemeit biztosító gazdasági szervezet köteles a légiriasztási rendelet elõírásainak
megfelelõen az átkapcsoló berendezések felszerelésére, karbantartására és szükség szerinti cseréjére, az
azokkal kapcsolatos információkról, és a szolgáltatótól kapott minden további információról a Hatóságot
tájékoztatni.

d)

4. §

•

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, valamint a védelmi felkészülési feladatok
elõkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, továbbá az informatikai és hírközlési ágazat
(a továbbiakban: ágazat) ügyeleti rendszerébe bevont szervezetek jegyzéke
A
A szolgáltató megnevezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B

C

D

Telephelye

Védelmi feladatok
ellátására kijelölt

Az ágazat ügyeleti
rendszerébe bevont

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Antenna Hungária Magyar
1119 Budapest,
Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. Petzvál József u. 31–33.
GTS Hungary Távközlési Kft.
2040 Budaörs,
Ipartelep u. 13–15.
INVITEL Távközlési Zrt.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 8–10.
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Magyar Villamosmûvek Zrt.
1031 Budapest,
Szentendrei út 207–209.
UPC Magyarország
1092 Budapest, Kinizsi u. 30–36.
Telekommunikációs Kft.
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Pro-M Professzionális
1107 Budapest, Száva u. 3–5.
Mobilrádió Zrt.
TM Support Telekommunikációs
1224 Budapest,
Gyártó és Szolgáltató Kft.
Dózsa György út 77.
Vodafone Magyarország Mobil
1096 Budapest,
Távközlési Zrt.
Lechner Ödön fasor 6.
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest, Váci út 35.
Nemzeti Infokommunikációs
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Szolgáltató Zrt.

X
X

X

X
X

X
X
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2. melléklet a 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelethez
A riasztási és tájékoztatási feladat ellátásában részt vevõ nem közszolgálati mûsort sugárzó országos,
körzeti, helyi rádió és televízióadók, az adókat üzemeltetõk (engedélyesek) jegyzéke
A

B

C

D

Település neve

Sugárzott Rádió/TV mûsor neve

Frekvencia
MHz/TV
csatorna

Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

1

BAJA

Bajai Rádió

89,8

2

BÉKÉS

Torony Rádió

94,4

3

BÉKÉSCSABA

Rádió 1 Start

88,9

4

BÉKÉSCSABA

Csaba TV

5

BÉKÉSCSABA

Csaba Rádió

6

BUDAPEST

TV2

országos

7

BUDAPEST

RTL KLUB

országos

8

BUDAPEST

Lánchíd Rádió

100,3

9

BUDAPEST

Juventus Rádió

103,9

10

BUDAPEST

Class FM

országos

11

BUDAPEST

Klubrádió

95,3

12

BUDAPEST

Magyar Katolikus Rádió

102,1

13

BUDAPEST

Mária Rádió

94,2

14

CEGLÉD

Ceglédi Városi Televízió

48

15

DEBRECEN

Debrecen Televízió

50

16

DEBRECEN

Rádió FM 95

95,0

17

DEBRECEN

Rádió 1

92,3

18

DÖMÖS

Mária Rádió

104,9

19

DUNAÚJVÁROS

Rádió 24

102,9

20

DUNAÚJVÁROS

Gerilla Rádió 99,1

99,1

21

EGER

Rádió Eger

101,3

47
104,0

Baja Hangja Kft.
6500 Baja, Árpád tér 1.
Torony Rádió Bt.
5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21.
INTERAX Kulturális Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 23.
A lépcsõház VIII/32.
„Csaba TV” Elsõ Csabai Televíziós Kft.
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.
Csaba Rádió Kft.
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 7.
MTM-SBS Televízió Zrt.
1145 Budapest, Róna u. 174.
Magyar RTL Televízió Zrt.
1222 Budapest, Nagytétényi út 29.
Lánchíd Rádió Kft.
1089 Budapest, Üllõi út 102.
Rádió Juventus Zrt.
1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 82–84.
Advenio Mûsorszolgáltató Zrt.
1089 Budapest, Üllõi út 102.
Klubrádió Zrt.
1037 Budapest, Bokor u. 1–5.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Ceglédi Tv Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Teleki u. 12.
Debrecen Városi Televízió Kft.
4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
Lokál-Média Kft.
4026 Debrecen, Darabos u. 35.
VARAGE Mûsorszolgáltatási Kft.
4026 Debrecen, Kálvin tér 4/c.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Pentafon-Penta Rádió Kft.
2400 Dunaújváros,
Táncsics Mihály u. 1/A.
Don Marcello Bt.
2400 Dunaújváros,
Domanovszky tér 3. VII/3.
Rádió Eger Kft.
3300 Eger, Trinitárius u. 1/A.
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B

C

D

Sugárzott Rádió/TV mûsor neve

Frekvencia
MHz/TV
csatorna

Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

22

EGER

Rádió 1

101,9

23

EGER

Szent István Rádió

91,8

24

ESZTERGOM

Klubrádió

98,1

25

ESZTERGOM

Mária Rádió

97,4

26

ESZTERGOM

Kék Duna Rádió

92,5

27

GYÁL

Mária Rádió

98,9

28

GYÖNGYÖS

29

GYÖNGYÖS

Gyöngyös Városi
Televízió
Diórádió

30

GYÕR

31

GYÕR

32

HAJDÚSZOBOSZLÓ

33

HAJÓS

Hajdúszoboszlói Városi
Televízió
Hajós TV (kábel TV)

34

HATVAN

Szent István Rádió

94,0

35

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

Vásárhelyi Televízió

34

36

JÁSZBERÉNY

Trió Rádió Jászberény

37

KALOCSA

Kalocsa Városi Televízió

38

KALOCSA

Korona Rádió Kalocsa

39

KAPOSVÁR

Kapos Televízió

40

KAPOSVÁR

Kapos Rádió

99,9

41

KECSKEMÉT

Gong FM

96,5

42

KECSKEMÉT

Kecskeméti Televízió

43

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Sirius Rádió

44

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Trió TV

50

45

KISKUNHALAS

Halas TV

31

46

KOMÁROM

Mária Rádió

OZONE FM
(Oxygen FM) 103,1
Kék Duna Rádió Gyõr

27
101,7
103,1
91,5
55
Kábel TV

97,7
34

100,0
42

31
91,1

88,3

Newave Kft.
3300 Eger, Árpád út 64. II/4.
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
3300 Eger Széchenyi út 1.
Klubrádió Zrt.
1037 Budapest, Bokor u. 1–5.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.,
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Gyöngyösi Városi Televízió Kft.
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6/A.
Diórádió Gyöngyös Kft.
3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
BMC Rádió Kft.
1085 Budapest, József krt 69.
Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
Hajdúszoboszlói Városi Televízió
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7.
Hajósszolg Kft.
6344 Hajós, Rákóczi út 12.
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
3300 Eger, Széchenyi út 1.
Szerdahelyi József Nonprofit Kft.
6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre u. 14.
TRIÓ-Rádió Kft.
5100 Jászberény, Bercsényi út 5.
Városi Közmûvelõdési Intézmények
Múzeum és TV
6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 2–4.
Kalocsai Rádió Bt.
6328 Dunapataj, Jókai u. 10.
Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Kossuth u. 6.
Kapos Rádió Kft.
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 18.
Gong Rádió Kft.
6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 1/B.
Kecskeméti TV Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.
Félegyházi Hírlap Kft.
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos u. 16.
Trió-Média-Kiskunfélegyháza Kft.
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 5.
Halasmédia Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
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A
Település neve

B

C

D

Sugárzott Rádió/TV mûsor neve

Frekvencia
MHz/TV
csatorna

Üzemeltetõ (engedélyes) neve és címe

47

KOMÁROM

Kék Duna Rádió Gyõr

90,5

48

KOMLÓ

Mária Rádió

91,4

49

MAKÓ

Arkadia Rádió

96,8

50

MAKÓ

Makó Városi TV

51

51

MISKOLC

Szent István Rádió

95,1

52

MONOR

Mária Rádió

106,3

53

OROSHÁZA

Rádió 1 Orosháza

90,2

54

ÓZD

Ózdi Városi Televízió

55

PAKS

Fortuna Rádió

96,3

56

PAKS

TELEPAKS (TV)

31

57

PÁPA

Pápa Városi Televízió

48

58

PÉCEL

Mária Rádió

59

PÉCS

Pécs TV

60

PILISCSABA

Mária Rádió

61

SALGÓTARJÁN

62

SALGÓTARJÁN

Salgótarjáni Városi
Televízió
Rádió Focus

100,4

63

SÁTORALJAÚJHELY

Zemplén Televízió

50

64

SÁTORALJAÚJHELY

Szent István Rádió

90,6

65

SOPRON

Corvinus Rádió

104,6

66

SOPRON

Nap Rádió

94,1

67

SZÁZHALOMBATTA

68

SZÉKESFEHÉRVÁR

Halom Televízió
Százhalombatta
Fehérvár Rádió

69

SZÉKESFEHÉRVÁR

Fehérvár Televízió

48

70

SZÉKESFEHÉRVÁR

Vörösmarty Rádió

99,2

51

91,7
36 és 46
104,2
29

48
94,5

Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Arkadia Parkszínpad Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
6900 Makó, Ráday u. 33.
Makói Városi TV Nonprofit Kft.
6900 Makó, Széchenyi tér 6.
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
3300 Eger, Széchenyi út 1.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
A-tól Z-ig Beruházási és Szervezési
Lebonyolítási Bt.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B.
II. em.
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
3600 Ózd, Brassói u. 2.
Rádió 96,3 Kft.
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 98.
Tele-Paks Nonprofit Kft.
7030 Paks, Dózsa György u. 51–53.
Pápa Városi Televízió (Önkormányzat)
8500 Pápa, Deák Ferenc u. 1.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Pécs TV Kommunikációs Kft.
7621 Pécs, Rákóczi út. 11.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Salgótarjáni Városi TV Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Fõ tér 5.
Helyi Rádió Mûsorszolgáltató Kft.
3100 Salgótarján, Bem út 1.
Zemplén TV Nonprofit Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
3300 Eger, Széchenyi út 1.
Erasmus 2001 Kft.
9400 Sopron, Kútösvény 7.
Pannon – Sopron Regionális TV
Mûsorgyártó és Szolgáltató Kft.
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Halom Televízió Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.
Fehérvár Rádió Kft.
8000 Székesfehérvár, Donát u. 92.
Fehérvár Médiacentrum Kft.
8000 Székesfehérvár, Jókai u. 15.
Kodolányi János Fõiskola
8000 Székesfehérvár,
Szabadságharcos út 59.
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Sugárzott Rádió/TV mûsor neve

Frekvencia
MHz/TV
csatorna
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71

SZÉKESFEHÉRVÁR

Magyar Katolikus Rádió

96,1

72

SZEKSZÁRD

Alisca Rádió

91,1

73

SZEKSZÁRD

Rádió Antritt

105,1

74

SZOLNOK

Rádió 1 Szolnok

90,4

75

SZOLNOK

Aktív Rádió

92,2

76

SZOMBATHELY

Rádió Szombathely

97,1

77

SZOMBATHELY

107,4

78

TAPOLCA

Magyar Katolikus Rádió
107,4 MHz
Tapolcai Városi Televízió

79

TATABÁNYA

Forrás Rádió

97,8

80

TATABÁNYA

Kék Duna Rádió Gyõr

107,0

81

TISZAÚJVÁROS

Rádió 35

89,6

82

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

Rádió Törökszentmiklós

96,4

83

VÁC

Mária Rádió

94,1

84

VÁC

Elektro-Szignál Televízió

22

85

VÁRPALOTA

Várpalotai Városi
Televízió

43

86

ZALAEGERSZEG

Zalaegerszegi Televízió

51

43

Magyar Katolikus Rádió Zrt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.
Alisca Rádió Kft.
7100 Szekszárd, Szent László u. 11.
Rádió Antritt Kft.
7100 Szekszárd, Wesselényi u. 16.
Páll József egyéni vállalkozó
5000 Szolnok, Csokonai út 84.
Viacom Kft.
5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Rádió Szombathely Kft.
9021 Gyõr, Virágpiac u. 3.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.
Tapolcai Média Közalapítvány
8300 Tapolca, Hõsök tere 15.
Turul Média Kft.
2800 Tatabánya, Fõ tér 4/B.
Hold Rádiós és Televíziós Reklám Bt.
2500 Esztergom, Kápolna u. 15.
Tiszaújvárosi Közösségi
Rádió Egyesület
3580 Tiszaújváros, Bolyai köz 4.
Rádió Horizont Kft.
5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
FM-4 Rádió Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
2600 Vác, Kossuth L. u. 21.
Városi Televízió Várpalota
8100 Várpalota,
Erdõdi Pálffy Tamás u. 19.
Zalaegerszegi Televízió Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 45–49.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelete
a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nevelõ-oktató munkát az e rendeletben meghatározottak szerint idegen
nyelven (a továbbiakban: célnyelv) is folytató általános iskola, gimnázium, szakközépiskola (az általános iskola,
a gimnázium és a szakközépiskola a továbbiakban együtt: iskola, a gimnázium és a szakközépiskola a továbbiakban
együtt: középiskola) nevelõ-oktató tevékenységének megszervezésére.

2. A két tanítási nyelvû iskolai oktatás célja és feladata
2. §

(1) A két tanítási nyelvû oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas
szintû idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két
tanítási nyelvû oktatás a következõ célok megvalósítását szolgálja:
a)
az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejû és kiegyensúlyozott fejlesztése,
b)
a nyelvtanulás és az idegen nyelven történõ tanulás stratégiáinak elsajátítása,
c)
a célnyelvi mûveltség intenzív fejlesztése,
d)
a nevelési és tantárgy-integrációs lehetõségek fokozott kihasználása,
e)
a két tanítási nyelvû középiskolai oktatás befejezését követõen a tanulók legyenek képesek arra, hogy felsõfokú
tanulmányaikat a magyar nyelv mellett a célnyelven is folytathassák, továbbá tanulmányaik befejezését
követõen a hivatásukat a célnyelven is magas szintû nyelvtudással mûveljék.
(2) A magyarországi két tanítási nyelvû iskolai oktatás vállalja a célnyelvi mûveltség, a kulturális tudatosság intenzív
fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és
empátiával viszonyuljanak hozzá.
(3) A két tanítási nyelvû oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvû országok civilizációjának oktatása önálló
tantárgy keretében kerüljön megszervezésre.
(4) A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a célnyelvi országok
földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, történelmével, kultúrájával kapcsolatos fõbb
ismereteket.

3. A két tanítási nyelvû iskola helyi tantervének elkészítésére vonatkozó sajátos szabályok
3. §

(1) Az iskola helyi tanterve elkészítésénél és elfogadásánál
a)
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló miniszteri rendelet mellékleteként kiadott
kerettantervben foglalt szempontokat,
b)
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Nat) foglalt szempontokat,
c)
az 1–4. mellékletben foglalt szempontokat, valamint
d)
középiskolában az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben
a célnyelvi civilizáció érettségi vizsgatárgyra meghatározott követelményeket
a tantervébe beépíti.
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(2) Az iskola a helyi tantervében a célnyelven tanított tantárgyak körét az alábbiak közül határozza meg:
a)
az 1–2. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és gyakorlat,
b)
a 3–4. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, életvitel és gyakorlat,
c)
az 5–6. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, természetismeret, célnyelvi civilizáció, informatika,
történelem,
d)
a 7–8. évfolyamon: biológia, földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, matematika, informatika, történelem,
e)
a 9–12. évfolyamon: matematika, informatika, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció,
továbbá bármely szakközépiskolában választható még a helyi tanterv alapján tanított szakmai tantárgy.
(3) Ha az iskola a (2) bekezdés c)–e) pontja alapján a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, akkor a történelem
tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat
és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat a történelem tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva
magyar nyelven köteles tanítani.

4. A két tanítási nyelvû iskolai oktatás sajátos oktatásszervezési szabályai
4. §

(1) A két tanítási nyelvû iskolai oktatás csak akkor szervezhetõ meg az iskolában, ha az adott iskola összes évfolyamára
kiterjed.
(2) Az iskola a két tanítási nyelvû oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat
célnyelven tanít.
(3) A két tanítási nyelvû középiskola legalább két évig célnyelven biztosítja azoknak a tantárgyaknak a tanítását,
amelyekbõl az iskola helyi tanterve alapján, továbbá a jogszabályban meghatározottak szerint célnyelven érettségi
vizsgát lehet tenni.
(4) A két tanítási nyelvû általános iskola a két tanítási nyelvû oktatáshoz felhasznált iskolai idõkeretekrõl és a többlet
tanórai foglalkozásokról a beiratkozás elõtt, a két tanítási nyelvû középiskola a felvételi eljárás során nyilvánosságra
hozott középiskolai felvételi tájékoztatójában tájékoztatja a szülõket és a jelentkezõket.
(5) A két tanítási nyelvû középiskolai oktatás megszervezhetõ célnyelvi elõkészítést nem igénylõ és célnyelvi elõkészítést
igénylõ formában.
(6) A célnyelvi elõkészítést nem igénylõ iskolai oktatás lehet:
a)
az általános iskola nyolcadik évfolyamáig szervezett általános iskolai két tanítási nyelvû oktatás,
b)
a kilencedik évfolyamtól kezdõdõ oktatás, amely a célnyelvbõl az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok
Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B1 nyelvtudási szintrõl indul.
(7) A célnyelvi elõkészítéssel folyó két tanítási nyelvû oktatást a középiskola abból a célból szervezheti meg, hogy annak
során az érintett tanulók legalább a célnyelvi tudás KER szerinti B1 szintjére eljussanak.

5. §

A két tanítási nyelvû középiskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a célnyelvbõl emelt szinten és a célnyelven
tanított tantárgyakból az iskola helyi tanterve alapján az érettségi vizsga követelményeire közép- és emelt szinten is
felkészülhessenek.

6. §

(1) A két tanítási nyelvû iskolai oktatást szervezõ iskola köteles pedagógus-munkakörben foglalkoztatni legalább egy
olyan pedagógust, akinek a célnyelv az anyanyelve.
(2) A két tanítási nyelvû iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított tantárgyakat a készségtárgyak kivételével
– a helyi tantervben meghatározottak szerint – csoportbontásban kell megszervezni.
(3) Az iskolában a célnyelvi civilizáció tantárgyat
a)
az oktatott célnyelvnek megfelelõ nyelvtanári végzettséggel, szakképzettséggel,
b)
a történelmet célnyelven oktató végzettséggel, szakképzettséggel, továbbá
c)
a célnyelvi ország nyelvének megfelelõ anyanyelvi pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel
rendelkezõ pedagógus taníthatja.
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5. Az általános iskolai két tanítási nyelvû oktatás
7. §

(1) Az általános iskolai két tanítási nyelvû oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított tantárgyak tanítása egyidejûleg
kezdõdik.
(2) Az általános iskolai két tanítási nyelvû oktatás az iskola elsõ évfolyamán kezdõdik, és a nyolcadik évfolyamon legalább
a KER szerinti B1 célnyelvi tudásszinten fejezõdik be.

6. A célnyelvi elõkészítést nem igénylõ két tanítási nyelvû középiskolai iskolai oktatás
8. §

(1) A célnyelvi elõkészítést nem igénylõ négy évfolyamos két tanítási nyelvû középiskolai oktatás a kilencedik évfolyamon
kezdõdik és a tizenkettedik évfolyamon fejezõdik be.
(2) A kilencedik és a tizedik évfolyamon a célnyelv oktatása legalább heti hat órában folyik.

7. A célnyelvi elõkészítéssel folyó két tanítási nyelvû középiskolai oktatás
9. §

(1) A célnyelvi elõkészítéssel folyó két tanítási nyelvû oktatás célja, hogy azok számára is esélyt nyújtson a célnyelv magas szintû
elsajátítására és a kétnyelvû tanulmányok megkezdésére, akik korábbi tanulmányaik során nem sajátították el a célnyelvet
a KER szerinti B1 szinten. A célnyelvi elõkészítéssel folyó két tanítási nyelvû középiskolai oktatásnak öt évfolyama van.
(2) A célnyelvi elõkészítéssel folyó két tanítási nyelvû oktatásban a középiskola a kilencedik évfolyamot megelõzõen egy
évfolyamos intenzív, célnyelvi elõkészítõ évfolyamot szervez. A 3. melléklet tartalmazza az egyéves elõkészítõ
évfolyam kerettantervét. Az iskola helyi tanterve alapján a tantárgyak célnyelven történõ tanítása a kilencedik
évfolyamtól kezdõdik. A középiskolai nevelés-oktatás a tizenkettedik évfolyamon fejezõdik be.

10. §

(1) A két tanítási nyelvû szakközépiskolában a tizenegyedik és a tizenkettedik évfolyamon a kötelezõen célnyelven
tanított legalább három tantárgy közül az egyik egy olyan szakmai tantárgy, amelybõl érettségi vizsga tehetõ.
(2) Az érettségi vizsgát követõ teljes képzési idõ alatt célnyelven kell megszervezni az oktatást azokból a szakmai
tantárgyakból, továbbá a komplex vizsgatárgy valamennyi elemébõl, amelyekbõl az Országos Képzési Jegyzékben
foglalt követelmények szerint célnyelven szervezik meg a szakmai vizsgát.

8. A két tanítási nyelvû iskolai oktatásban elérendõ célnyelvi szintek
11. §

(1) A két tanítási nyelvû általános iskolai oktatás célja, hogy az abban részt vevõ tanulók legalább hatvan százaléka
a célnyelvbõl
a)
a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2,
b)
nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1
szintet elérje.
(2) A két tanítási nyelvû középiskolai oktatás célja, hogy a célnyelv esetében az abban részt vevõ tanulók
a)
legalább ötven százaléka a tizedik évfolyamon a KER szerinti B2,
b)
legalább kilencven százaléka a tizenkettedik évfolyamon a KER szerinti B2
szintet elérje.

9. Záró rendelkezések
12. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit elsõ alkalommal
a 2013/2014. tanévben a két tanítási nyelvû oktatásban részt vevõ általános iskolák elsõ és ötödik, valamint a két
tanítási nyelvû oktatásban részt vevõ középiskolák kezdõ évfolyamán, majd az ezt követõ tanévekben felmenõ
rendszerben kell alkalmazni.
(2) A (3) bekezdés 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelethez

Óratervi ajánlások a két tanítási nyelvĦ iskolai oktatáshoz
I. Általános iskola
Éves óraszámok
A
1
2
3

Célnyelv
Célnyelvi civilizáció

B
1.
évf.
180
-

C
2.
évf.
180
-

D
3.
évf.
180
-

E
4.
évf.
180
-

F
5.
évf.
180
36

G
6.
évf.
180
36

H
7.
évf.
180
36

I
8.
évf.
180
36

II. Középiskola
Éves óraszámok
Négy és öt évfolyamos két tanítási nyelvĦ középiskolai oktatás
A
1
2
3

Célnyelv
Célnyelvi civilizáció

B
ElĘkészítĘ
évfolyam
(9/Kny) – ha
van
648
-

C

D

E

F

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

216
36

216
36

180
72

160
64
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2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelethez

Kerettanterv a két tanítási nyelvĦ általános iskolai célnyelvi oktatáshoz
I.

Bevezetés

A célnyelv oktatásának alapvetĘ célja a Közös európai referenciakerettel (a továbbiakban:
KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is
nélkülözhetetlen motivációval.
A korszerĦ idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
késĘbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvĘ tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentĘsége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erĘsíthetik a motivációt.
Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.
A két tanítási nyelvĦ általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történĘ tanulás
egyszerre kezdĘdik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a
nyelvtanulás iránti pozitív attitĦd, így az elsĘ és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres
legyen. Ehhez szükséges a folyamatos megerĘsítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek
nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló
lehetĘség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.
A két tanítási nyelvĦ általános iskolai oktatás jellemzĘje a kommunikációs helyzeteken
alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi
szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelĘ, ugyanakkor kihívást jelentĘ érdekes nyelvi
tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen
kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlĘdés
mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és
folyamatosan fejlĘdik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és
beszédbátorsága, ami megfelelĘ alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és
fejlĘdéséhez.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvĦ oktatásban anyanyelvi
lektor is részt vesz, aki kiemelkedĘ szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának,
kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és
fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók
hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet
beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsĘsorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de
meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.
A célnyelvĦ kommunikáció során meghatározó jelentĘségĦ a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélĘ emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitĦd kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és
a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.
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A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat)
hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvĦ oktatás folyamatában a
tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket.
Korán megkezdĘdik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá
válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv
elsajátítása során építsenek meglévĘ ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék
fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos
területen alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedĘ jelentĘsége
van a nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban,
hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket
sajátítsanak el.
A Nat minden képzési szakaszra elĘírja az elérendĘ minimumszinteket, és kitér az emelt
szintĦ képzésben részesülĘ tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási
nyelvĦ iskolák követelményeit a „Két tanítási nyelvĦ iskolai oktatás irányelve”
(továbbiakban: Irányelvek) szabályozza.
A közmĦveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzĘi miatt a Nat-ban és az Irányelvekben
azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban
és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A két tanítási
nyelvĦ iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4. évfolyam végén
jelenik meg elĘször. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv meghatározza a 2.
évfolyam végére elérendĘ készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció
területén. A két tanítási nyelvĦ általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a
hozzárendelt tartalmak, elsĘ osztálytól kezdĘdĘen, mindvégig heti ötórás nyelvtanítással
érhetĘek el. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust. A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következĘk1:
A
1

2

Két tanítási
nyelvĦ
képzés

3

ElsĘ idegen
nyelv
(általános
képzés
esetén)

4

Második
idegen
nyelv

B

C

D

E

F

G

2. évf.

4. évf.

6. évf.

8. évf.

10. évf.

12. évf.

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1

B2*

B2**

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1
mínusz

B1

-

-

-

A1

A2

-

-

* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a tanulók legalább
ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet.
**Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a
tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési
célja a középiskolai nevelés-oktatás végére a KER C1 szint.

1

A nem két tanítási nyelvĦ képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv.
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A két tanítási nyelvĦ általános iskola nyelvi fejlesztési céljait minden évfolyamon heti 5,
összesen évi 180 órában kell teljesíteni.
A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az
összefüggĘ beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és
kompetenciák a tanulók életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe.
A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihetĘ a célnyelv tanulásába, és fordítva, a
célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció
területén.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika,
az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetĘségek
sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta
az internet, ma már számos lehetĘség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen
elérhetĘ autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az
írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogírás élményszerĦ nyelvtanulásra ad alkalmat.
Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók
beszélgethessenek magáról a tanulásról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák
elsajátításában, és lehetĘségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést.
A siker egyik kulcsa a folyamatos, pozitív megerĘsítés, a tanulók önmagukhoz mért
fejlĘdésének elismerése.
A nyelvtanítás, -tanulás sikeréhez hozzájárul, ha a nyelvtanulók ismereteit, érdeklĘdését,
igényeit, nyelvi és nem nyelvi készségeit sikerül bekapcsolni a tanulási folyamatba. A
nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetĘen, valamint azért, mert minden más
tantárgynál több lehetĘséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiségfejlesztésre.
A táblázatokban megjelenĘ fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggĘ beszéd, olvasott szöveg értése és íráskészség) a valóságban nem különíthetĘk el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különbözĘ készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben elĘfordulnak.
Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan
tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba.
Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket és a kapcsolódási pontokat a közismereti
tantárgyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttmĦködés
elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetĘséget nyújt a témák,
témakörök természetes, életszerĦ összekapcsolására.
Az 1–8. évfolyamok ajánlott témaköreinek koncentrikus bĘvülése lehetĘséget ad arra, hogy
a korábban megszerzett ismereteket gazdagítsák, elmélyítsék, új nézĘpontokból vizsgálják
meg a tanulók. A kerettanterv minden fejlesztési szakaszban a tanulók életkorához,
szükségleteihez alkalmazkodó új témaköröket is javasol. Az ajánlott témakörök listája
kitekintést ad a célnyelvi kultúrákra, és ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák
fejlesztését is. Azon túl, hogy a tanulók magas szinten sajátítsák el a célnyelvet, az is fontos
feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is
megismerjenek, elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak,
amelyekben a kommunikációs partnernek nem anyanyelve a célnyelv.
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A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére elĘírt KER-szinthez.
II.

1–2. évfolyam

A nyelvtanulás az elsĘ két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva
a késĘbbi tudatos nyelvhasználatot. ElsĘdleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklĘdését az
idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitĦd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél
továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektĘl élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók
számára.
Ebben a szakaszban elsĘsorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás
utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A
nyelvtanulás a tanulók által értelmezhetĘ szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a
beszélt nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek
feldolgozására épülĘ kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bĘvülĘ feladatok,
kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban,
megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik,
így azok megértése és felidézése is könnyebbé válik.
A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a
szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott
szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét.
Az élĘ beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket
kellĘ ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás
utáni nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bĘvülését, a kiejtés, az intonáció, a
beszédtempó célnyelvnek megfelelĘ fejlesztését.
Nagy szerepe van a megértést segítĘ eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális
elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek
eljátszásának. A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a késĘbbiekben
könnyen elĘhívható ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki
kreativitást, lehetĘséget adnak arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális
kifejezĘeszközökkel is. Ebben az életkorban az is fontos, hogy a tanulók minden
érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben, kapjanak vizuális megerĘsítést,
és kézbe vehetĘ tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során.
A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdĘdhet el, amikor
anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az elsĘ kétéves szakasz végén,
játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerĦbb szavak szóképével, illetve rövid,
nyomtatott formában megjelenĘ mondatokkal.
A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi
kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlĘdnek. Fontos a változatos tevékenységformákra
lehetĘséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és
eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a
megértésben, és motiváló hatással bír.
A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, mĦveltségi terület
tartalmaival, mint a nyelvtanulást segítĘ eszközzel vagy információforrással. Leggyakrabban
a készségtárgyak, természetismeret tantárgyak tartalmai kerülnek be a tanórai munkába.
Fejleszti a tanulói kreativitást, ha lehetĘséget kapnak a különbözĘ tanórákon elsajátított
szókincs célnyelvi órán való alkalmazására.
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A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a
nyelvi fejlesztésen túl jó lehetĘséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére
(együttmĦködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra.

1

2

3

1

A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

A tanuló magával hozza meglévĘ tapasztalatait,
elképzeléseit.
Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és
ElĘzetes tudás
szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok,
szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életbĘl.
A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erĘsen
támogatott, célnyelven történĘ óravezetést;
követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésĦ beszédet, amikor a
jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak
rendelkezésére;
felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat;
a hallott szöveg tartalmát különbözĘ módokon (mozgás,
A tematikai egység nevelésihang, rajz) meg tudja jeleníteni;
fejlesztési céljai
képes rövid, egyszerĦ szövegeket, pl. mondókákat
memoriterként elmondani;
tud egyszerĦ szövegben hallott információt más
tevékenység során felhasználni;
megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerĦ
szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével,
közvetlen környezetével kapcsolatosak.
C
A fejlesztés tartalma
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése,
speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése.
A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló kijelentések
megértése.
EgyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott tanári
utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték stb.).
A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerĦ kifejezések
megértése.
Az életkornak megfelelĘ, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerĦ szövegek
bemutatásának követése.
Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló
ismétlés.
A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerĘváltással, érzelmek
kifejezésével, mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok,
gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék,
rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd.
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D
Fejlesztési egység

E
Szóbeli interakció
A tanuló magával hozza meglévĘ tapasztalatait,
elvárásait.
Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási
ElĘzetes tudás
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
motivációja.
Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életbĘl.
A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylĘ
célnyelvi gyermekjátékokban;
részt vesz egyszerĦ interakcióban, ahol a kommunikáció
a lassabb beszéden és ismétlésen alapul;
be tud kapcsolódni az egyszerĦ játékos feladatokba;
legyen képes megválaszolni egyszerĦ kérdéseket a
közvetlen szükségletek vagy jól ismert témák területén,
A tematikai egység nevelésiilletve azokra reagálni;
fejlesztési céljai
tudjon másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat
adni;
képes tevékenységekkel reagálni egyszerĦ tanári
utasításokra pl. mozgás, rajzolás;
képes a célnyelvi normáknak megfelelĘ kiejtés,
intonáció és beszédtempó utánzás alapján történĘ
elsajátítására.
F

1

A fejlesztés tartalma
EgyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való
reagálás rövid válaszokkal.
Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás.
Néhány egyszerĦ, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történĘ
alkalmazása példa alapján.
A legegyszerĦbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási formulák
használata.
Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése.
Nagyon rövid, különálló, többnyire elĘre begyakorolt megnyilatkozások megértése és
reagálás azokra.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerĦ nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral.
Dalok, mondókák, mesék, történetek elĘadásában, gyermekjátékokban való aktív
részvétel.
Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba
ismert szavak, kifejezések ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák,
gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek.
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Ajánlott témakörök
A
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család
Személyes bemutatkozás.
Család bemutatása rajzok, képek
segítségével.
Környezetünk
Az otthon, lakás bemutatása (szobák,
helyiségek megnevezése).
IdĘjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.
Az iskola
Személyes iskolai, illetve tantermi
eszközök megnevezése.

B
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: a család.
Erkölcstan: önismeret.

Életmód
Napirend, napszakok ismerete.
Mindennapi használati tárgyak,
játékok megnevezése.
AlapvetĘ ételek megnevezése,
csoportosítása (pl. egészségesre,
egészségtelenre).
Évszaknak megfelelĘ öltözködés,
ruhadarabok neve.
SzabadidĘ, szórakozás
Ünnepek.
SzabadidĘs játékok, sportok
megnevezése.
Közlekedési eszközök neve.
Játékok megnevezése.

Környezetismeret: a helyes napirend,
egészséges életmód, évszakok, idĘjárás,
öltözködés.

C

1
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A fejlesztés várt
eredményei a ciklus
végén

Környezetismeret: az otthonunk, évszakok,
növények, állatok csoportosítása.
Technika, életvitel és gyakorlat: a lakás
részei.
Környezetismeret: az iskola helyiségei, az
iskolában használt eszközök.

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, jeles
napok, ehhez kapcsolódó történetek,
mondókák.
Testnevelés és sport: közösségi játékok.
Környezetismeret: közlekedési ismeretek.
Ének-zene: ünnepekhez, jeles napokhoz
kapcsolódó dalok, zenék.

D
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben,
követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerĦ
utasításokat.
AlapvetĘ szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud
használni.
EgyszerĦ, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid
válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelĘ nyelvi játékokban.
Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid
szövegek jelentését.
El tudja végezni a különbözĘ forrásokból (tanár, magnó,
video stb.) hallott egyszerĦ szöveghez tartozó feladatokat.
Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.
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III. 3–4. évfolyam
A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már két év hallás utáni nyelvtanulási tapasztalattal
rendelkeznek, felismerik, megértik a rövid szavak, egyszerĦ mondatok írott alakját.
Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, követik a rövid, egyszerĦ utasításokat. Már ismernek
hangzó szövegeket, megtették az elsĘ lépéseket a célnyelvi interakció területén, a pozitív
tanári visszajelzések kialakították az egészséges nyelvhasználói önbizalmat.
A 3–4. évfolyam egyik legfontosabb célja, hogy fenntartsa a tanulók nyelvtanulás iránti
pozitív attitĦdjét, hogy továbbra is örömüket leljék a nyelvhasználatban.
A korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a kommunikációs készség
fejlesztése, amelyben most már nagyobb szerepet játszik az összefüggĘ beszéd. Ezekhez a
fejlesztési célokhoz társul az értĘ olvasás, illetve a célnyelvi írás bevezetése, fejlesztése. Az
elĘzĘ szakasz végén a tanulók már nyomtatott formában is megismerkedtek egyszerĦ
szavakkal, rövid mondatokkal. Ezek leírása, nyomtatott szövegben való biztos felismerése,
kiolvasása ennek a szakasznak a feladata. A készségek fejlesztése komplex módon, valós
kommunikációs helyzeteken alapul. A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók
a fejlettségi szintjüknek megfelelĘ, változatos feladatokat kapjanak, az ismeretek rögzítése
tevékenykedtetés útján történjen.
A témakörök részben ugyanazok, mint az elĘzĘ fejlesztési szakaszban, de a tantárgyi
tartalmak gazdagodásának megfelelĘen bĘvülnek is.
Ebben az idĘszakban jelentĘsen növekszik a tanulók szókincse, elkezd kialakulni tantárgyspecifikus szakszókincsük is a célnyelven tanult tantárgyak révén. A célnyelven tanult
tantárgyak keretében megtanult szavak, kifejezések többségének használatára a célnyelvi
órákon is van mód, ami kiváló lehetĘséget teremt a kreativitás kibontakoztatására és az önálló
nyelvhasználat fejlesztésére. A tantárgyi integráció kihasználásával a szókincsfejlesztés
hatékonyabbá válik, több lehetĘség adódik a szövegértĘ olvasás fejlesztésére is.
Az anyanyelvi lektor bevonásával megkezdĘdik az egyszerĦsített szövegezésĦ, esetenként
anyanyelven már ismert mesék, történetek feldolgozása. Ez a szövegértési feladatok
megoldásán túl dramatizálásra, mesemondásra, mesék, történetek rajzos megjelenítésére is
lehetĘséget ad, teret enged a változatos munkaformáknak. Így az anyanyelvi
kommunikációval kölcsönhatásban fejlĘdik a célnyelvi kommunikáció, hiszen ebben az
életkorban ugyanazokat a játékos kommunikációs tevékenységeket végzik mind az
anyanyelvi, mind a célnyelvi órákon. Az egyszerĦsített formában leírt, feldolgozott alkotások
révén kialakulhat a tanulók érdeklĘdése a célnyelvi kultúra irodalmi és mĦvészeti alkotásai
iránt.
A tanulók a célnyelv sajátos mondatszerkezeteivel kontextusba ágyazva ismerkednek meg,
így épülnek be a nyelvhasználatukba. Már sor kerül az egyszerĦ szabályszerĦségek
tudatosítására, de mindig csak akkor, ha azok a nyelvtanulás során már többször elĘfordultak,
ismertté váltak a tanulók számára. Fontos, hogy a szabályszerĦségeket a tanulók fedezzék fel,
és a pedagógus segítségével Ęk vonják le a következtetéseket.
Az elĘzĘ szakaszhoz képest nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulásra való felkészítés, az
egyéni nyelvtanulási stratégiák kialakítása.
A szakasz végére az elérendĘ cél a KER szerinti A1-es szint.
1

A
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

B
Hallott szöveg értése
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerĦ tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése.
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A tanuló követi a kissé komplexebb formában elhangzó és
kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi
óravezetést;
megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó,
kevesebb nonverbális elemmel támogatott és bĘvülĘ
szókinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerĦ
tanári utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó, egy-egy rövid
mondatból álló kérdéseket, néhány rövid mondatból álló
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai megnyilatkozásokat;
felismeri a mindennapi témakörökben elhangzó rövid,
egyszerĦ szövegekben az ismerĘs szavakat, fordulatokat, és
tud ezekbĘl következtetni a szövegek témájára;
a megértést segítĘ feladatokra támaszkodva kiszĦri a lényeget
és néhány konkrét információt ismert témájú rövid, egyszerĦ
szövegekbĘl;
egyre önállóbban alkalmaz néhányat a megértést segítĘ
alapvetĘ stratégiák közül.
C
A fejlesztés tartalma
A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott
célnyelvi óravezetés növekvĘ biztonsággal történĘ követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések; a közös munka megszervezése, eszközhasználat).
Rövid, egyszerĦ tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok;
manuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek).
Rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló szövegek megértése a tanulóhoz közel
álló, ismert témákról.
Az életkornak megfelelĘ, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerĦ autentikus
szövegek bemutatásának, elĘadásának aktív követése; a szövegekben a tanult nyelvi
elemek felismerése, következtetések levonása a témára, lehetséges tartalomra
vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszĦrése a megértést segítĘ, változatos feladatok
segítségével.
A megértés során a hallott szövegeket kísérĘ nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok,
tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás.
Tanári ösztönzésre a hallott szövegbĘl kiszĦrt információk egyre tudatosabb
összekapcsolása a témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján
következtetések levonása a tartalomra vonatkozóan.
KülönbözĘ beszélĘk, köztük a célnyelvet anyanyelvként használók egyre nagyobb
biztonsággal történĘ megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának megfelelĘ vagy
ahhoz közelítĘ kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat kihangsúlyozva, megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek,
képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, animációs filmek, a korosztálynak
szóló egyéb hangzó anyagok, tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkezĘ
személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok.
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ElĘzetes tudás
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
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E
Szóbeli interakció
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerĦ tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Begyakorolt rövid párbeszédekben,
interakciót igénylĘ tevékenységekben való részvétel
egyszerĦ nyelvi eszközök alkalmazásával.
A tanuló egyszerĦ nyelvi eszközökkel, bĘvülĘ
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva
fejezi ki beszédszándékát;
egyszerĦ kérdéseket tesz fel a számára ismert
témákról, illetve egyszerĦ nyelvi eszközökkel
válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
rövid beszélgetést folytat számára ismert témákról
egyszerĦ nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
rövid beszélgetést folytat társaival a tanult témákról;
képes rövid, egyszerĦ szövegek másokkal való közös
elĘadására;
képes az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítĘ
kiejtésére, helyes intonációval és megfelelĘ
beszédtempóban.

F
A fejlesztés tartalma
A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális
eszközökkel) támogatott kifejezése bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ nyelvi eszközökkel.
Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi
szituációkhoz kapcsolódó, egyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre,
kérésekre, felszólításokra.
EgyszerĦ kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni
szükségletekhez kapcsolódva.
EgyszerĦ nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd
eljátszása társakkal.
Begyakorolt beszédfordulatokkal való kommunikálás (pl. bemutatkozás, bemutatás,
üdvözlés, köszönés, alapvetĘ információ kérése és adása saját magáról, társairól,
közvetlen környezetérĘl, különbözĘ dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés
kifejezése).
Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés,
magyarázat kérése.
Néhány egyszerĦ, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és
alkalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás).
Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, idĘjárással kapcsolatos
megfigyelésekre) való reagálás egyszerĦ nyelvi eszközökkel.
Dalok, mondókák, versek, mesék, történetek elĘadásában, szóbeli nyelvi játékokban való
aktív részvétel.
Nonverbális elemekkel támogatott történet elmondásába való bekapcsolódás az ismert
szavak, kifejezések, beszédfordulatok szintjén.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák,
versek, mesék, illusztrált történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések,
rövid párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerĦ
felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözĘségén alapuló szövegek.
G

H

1
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3
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ÖsszefüggĘ beszéd
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi
óravezetés követése, az egyszerĦ tanári utasítások és
kérdések, valamint a korábban feldolgozott szövegek
megértése. Néhány összefüggĘ mondat elmondása
önmagáról és a tanult témákról. A megismert versek,
mondókák felidézése.
A tanuló rövid, egyszerĦ szövegeket mond el, illetve
párbeszédet ad elĘ társaival közösen, tanári
segítséggel;
egyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
összefüggĘ leírást ad saját magáról és a környezetében
elĘforduló tárgyakról, élĘlényekrĘl, eseményekrĘl;
használ néhány egyszerĦ nyelvtani szerkezetet és
mondatfajtát;
kötĘszavakkal kapcsol össze szavakat,
szócsoportokat, egyszerĦ cselekvéseket, történéseket;
munkáját egyszerĦ nyelvi eszközökkel mutatja be;
képes kreatívan alkalmazni a célnyelven tanult
tantárgyak szókincsét;
képes elmondani egy-egy megtanult szöveget a
célnyelvi normához közelítĘ kiejtéssel, intonációval
és beszédtempóban.
I

1

A fejlesztés tartalma
Gyermekirodalmi mĦ (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló
elĘadása társak, másik osztály, szülĘk vagy tanárok részére.
Felkészülést követĘen nonverbális elemekkel támogatott egyszerĦ nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték elĘadása társakkal.
Minta alapján, tanári segítséggel összefüggĘ szöveg alkotása; szavak, szócsoportok,
cselekvéssorok összekapcsolása egyszerĦ kötĘszavakkal (pl. és, de, azután).
Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl.
közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös
vagy önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl.
hangerĘ vagy hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy
mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek, mesék,
rövid történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), rövid szerepek,
interaktív feladatok.
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A tanulónak minimális ismeretei vannak a célnyelv
írott változatának sajátosságairól. Az egyszerĦ szavak,
nagyon rövid mondatok nyomtatott képét felismeri,
jelentésüket többnyire megérti.
A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a
célnyelven történĘ olvasás közti különbséget;
felismeri és megérti az egyszerĦ mondatokban, rövid
szövegekben az ismert szavakat és kifejezéseket a
megértést segítĘ elemekre támaszkodva;
megérti a különbözĘ mĦfajú, egyszerĦ, autentikus
szövegek lényegét;
egyszerĦ, autentikus szövegekbĘl kiszĦr néhány
alapvetĘ információt;
az olvasott szövegre vonatkozó egyszerĦ feladatokat
végez el;
képes kreatívan használni készségeit, képességeit az
olvasott szövegek értelmezéséhez;
kialakul érdeklĘdése a célnyelvi kultúra irodalmi,
mĦvészeti alkotásai iránt.
L

1

A fejlesztés tartalma
Rövid, hétköznapi szövegekben ismerĘs nevek, szavak és egyszerĦ fordulatok
felismerése.
Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció
készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása).
EgyszerĦ, különbözĘ mĦfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek
feladatokon keresztül történĘ feldolgozása.
KülönbözĘ mĦfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös
olvasása.
EgyszerĦ, informatív szövegbĘl (pl. brosúrából, menetrendbĘl, utcai táblákról,
feliratokról) tárgyszerĦ információ szerzése.
Rövid, egyszerĦ, írott utasítások követése képek segítségével (pl. játék összerakása,
útbaigazítás).
EgyszerĦsített nyelvezetĦ irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek,
novellák).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: történetek,
hirdetések, plakátok, egyszerĦ katalógusok, egyszerĦ üzenetek, útleírások, képeslapok,
feliratok, nyomtatványok hagyományos és online formában.
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A tanulónak kevés tapasztalata van a célnyelven való
írás területén. Az egyszerĦ, rövid szavakat,
mondatokat felismeri, megérti. A tanult, rövid
szavakat le tudja másolni.
A tanuló képes felismerni az anyanyelven és a tanult
célnyelven történĘ írás közti különbséget;
ismeri az adott nyelv ábécéjét;
különbözĘ nyelvi tevékenységek során rövid szavakat,
mondatokat másol, illetve ír le;
különbözĘ mĦfajú és életkorának megfelelĘ témájú
rövid szövegeket alkot, adott mintát követve;
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerĦ
kérdésekre válaszol;
közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó
írásbeli feladatokat végez el;
bekapcsolódik írást igénylĘ játékos nyelvi
tevékenységekbe;
képes kreatívan alkalmazni a nyelvi órákon és a
célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, tudását az Ęt
érdeklĘ témájú, egyszerĦ szövegek írása során.

O
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása.
Rövid mondatok írása egyszerĦ nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend
bemutatása, emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése).
KülönbözĘ mĦfajú, egyszerĦ, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus
képeslap, üdvözlĘlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail).
EgyszerĦ, autentikus kérdĘívek, adatlapok kitöltése.
Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák,
ismertetĘk).
Az életkornak megfelelĘ irodalmi mĦvek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek
megváltoztatása, átírása.
KülönbözĘ típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek,
szabadversek).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, felirat,
utasítás, képeslap, üdvözlĘkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap,
dalszöveg, keresztrejtvény.

III.1. Ajánlott témakörök
Az 1–2. évfolyamon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelĘen új
szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bĘvíthetĘk, ezért az új témák
mellett ezek is szerepelnek a táblázatban.
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Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Otthon
Otthonom, szĦkebb környezetem.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
IdĘ, idĘjárás
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
IdĘjárás.

Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.
SzabadidĘ
SzabadidĘs tevékenységek.
Kedvenc idĘtöltésem.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a ház körül.
Vadon élĘ és állatkerti állatok.
Ünnepek és hagyományok
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.
Fantázia és valóság
Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.
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B
Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: együttélés a családban.
Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Környezetismeret: az ember megismerése
és egészsége: tápanyag, élelmiszer, étrend.
Matematika: halmazok, állítások
igazságának eldöntése, tapasztalati adatok
lejegyzése, táblázatba rögzítése.
Környezetismeret: az idĘ mérése, az idĘ
kifejezése a mindennapi
kommunikációban. A napszakok, az
évszakok váltakozása.
Matematika: számok írása, olvasása,
állítások igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Környezetismeret: egészséges életmód:
öltözködés.
Matematika: halmazok.
Környezetismeret: testrészek,
egészségvédelem.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok.
Környezetismeret: baráti kapcsolatok,
iskolai közösségek.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Vizuális kultúra: kreatív alkotások.
Környezetismeret: napirend.
Környezetismeret: élĘlények csoportosítása
élĘhely, táplálkozási mód, egyéb
tulajdonságok szerint; változatos élĘvilág;
környezetvédelem.
Matematika: halmazok, adatgyĦjtés,
adatok lejegyzése.
Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.
Magyar nyelv és irodalom: jeles napok.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: mesék,
legendák, mítoszok.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

C

1

IV.

D
A1 szintĦ nyelvtudás.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel
megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert
témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid
megnyilatkozásokat, szövegeket.
A fejlesztés várt eredményei a EgyszerĦ nyelvi eszközökkel, begyakorolt
két évfolyamos ciklus végén beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerĦ olvasott
szövegek lényegét, tartalmát.
Ismert témákról rövid, egyszerĦ mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szövegeket alkot.
5–6. évfolyam

Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintĦ nyelvtudással lépnek be a
további nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy
„alapszintĦ” és ezen belül „minimumszintĦ” nyelvismerettel rendelkeznek. Az elĘzĘ
fejlesztési szakaszokban – elsĘsorban osztálytermi keretek között – már számos olyan
helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához
elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes
boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle
hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlĘdött a beszédkészségük. Megtanulták, hogy az
írás a célnyelv tanulásának szolgálatába állítható, és egyszerĦ formában önkifejezésre is
tudják használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és
lehetĘségük nyílt azt összevetni a magyarral. A célnyelven tanult tantárgyak szókincsét,
speciális kifejezéseit kreatívan használhatták a célnyelvi órákon.
A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány
alapvetĘ nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az elsĘ lépéseket az önálló
nyelvtanulóvá válás útján.
Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban
történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más
kulcskompetenciák fejlesztésével, elsĘsorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális
kompetencia, az esztétikai-mĦvészeti tudatosság és kifejezĘképesség, valamint a hatékony,
önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás
tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai
kompetencia,
valamint
a
munkaformák
révén
a
kezdeményezĘképesség
kompetenciaterületével. A két tanítási nyelvĦ oktatás órakeretébe az 5–6. évfolyamon lép be a
célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit felhasználva további lehetĘség nyílik az
interkulturális ismeretek fejlesztésére.
A tantárgyi integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk
ünnepeit, értékeit kortársaiknak. Így a szociális és állampolgári kompetencia árnyaltabban,
bĘvebb tartalommal kerülhet fejlesztésre a célnyelvi órák során.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bĘvül a szókincsük, szélesedik nyelvtani
ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat.

627

628

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan
továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik Ęket a nyelvben
elĘforduló szabályszerĦségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérĘ nyelvtani
jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik Ęket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket
maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres
próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes
nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minĘségének és
mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári
visszajelzésnek.
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi lektor a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet
vállal az írásbeli kommunikáció fejlesztésében, a célnyelvre jellemzĘ formák, kifejezések
használatának bemutatásában, gyakorlásában. A tanulók különbözĘ szövegfajtákkal
találkoznak ebben a szakaszban, olyanokkal is, melyeknek a formai követelményei eltérnek a
hazaitól (pl.: levélírás).
A korábbi témakörök az 5–6. évfolyamon tovább bĘvülnek és mélyülnek azáltal, hogy a
tanulók érdeklĘdése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az
újonnan feldolgozásra kerülĘ témák is összhangban állnak a Nat-ban megadott más
mĦveltségi területek tartalmaival, és lehetĘvé teszik, hogy a tanulók a nyelv eszközével
alaposabban, árnyaltabban megismerjék szĦkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás
iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentĘsége van a témák gondos
megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára idĘrĘl-idĘre olyan témákkal is
foglalkozzanak, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják Ęket. A tanulási kedvet fokozza,
ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentĘ
feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.
Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bĘvül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási
stratégiák köre. Ezek elsajátítása lehetĘvé teszi, hogy a tanulók egyre inkább az iskolán kívül
is hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. A célnyelv tanulása és a célnyelven történĘ tanulás
révén egyre inkább megtapasztalják azt is, hogy a nyelvtanulás nem öncélú tevékenység, s
azt, hogy a nyelvnek fontos szerepe van az információszerzésben.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2
szintet.

1

A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés
megértése, egyszerĦ, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez
kapcsolódó tanári utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerĦ
kérdéseket és kijelentéseket;
felismeri a tanult témakörökben elhangzó
szövegekben a tanult szavakat, szó- és
beszédfordulatokat, és tud ezekbĘl következtetni a
szövegek témájára, tartalmára;
követi az ismert témakörökben elhangzó
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szövegekben a beszélĘk gondolatmenetét;
képes kiszĦrni a lényeget és néhány alapvetĘ
információt az ismert témakörökben elhangzó
szövegekbĘl, részben önállóan, részben a megértést
segítĘ, változatos feladatokra támaszkodva;
egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést
segítĘ alapvetĘ stratégiát.
C

1

A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések,
a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
Rövid kérések és kijelentések megértése ismert témákról.
Az életkornak megfelelĘ, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerĦ autentikus
szövegek elĘadásának, bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek
felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra
vonatkozóan; a megértést segítĘ, változatos feladatok segítségével a szöveg lényegének,
néhány konkrét információnak a kiszĦrése.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerĦ szövegekben a beszélĘ(k)
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet
figyelembevételével.
KülönbözĘ beszélĘk egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelĘ vagy ahhoz közelítĘ kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat
megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek,
képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkezĘ személyekkel folytatott rövid
párbeszédek, tanári beszéd.

1

D
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

E
Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerĦ nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
kommunikáció.
A tanuló képes kommunikálni egyszerĦ és közvetlen
információcserét igénylĘ feladatokban számára
ismert témákról, egyszerĦ nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi
helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre,
illetve rövid párbeszédet folytat;
megteszi az elsĘ lépéseket a célnyelv spontán
használata útján;
képes tudatosan alkalmazni egyre több
kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát,
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illetve megértse beszédpartnerét;
megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi
normához közelítĘ kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.

1

F
A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése
egyre bĘvülĘ szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerĦ nyelvi
eszközökkel.
EgyszerĦ, tényszerĦ információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerĦ nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz
kapcsolódó, egyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések,
felszólítások megfogalmazása, illetve azokra történĘ válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, elĘre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
LehetĘség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán
kommunikálás célnyelvi beszélĘkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a mondanivaló átfogalmazása, egyszerĦsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerĦ, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése
és alkalmazása (pl. beszélgetés fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre)
való reagálás egyszerĦ nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid párbeszédek,
egyszerĦ társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások,
kérések, információ hiányán illetve különbözĘségén, véleménykülönbségen alapuló
szövegek, spontán megnyilvánulások.
G

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

H
ÖsszefüggĘ beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szöveg
elmondása a tanuló számára ismert témában.
A tanuló egyre bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ
beszédfordulatokkal röviden, összefüggĘen beszél
saját magáról és közvetlen környezetérĘl;
saját munkáját egyszerĦ nyelvi eszközökkel
mutatja be;
rövid, egyszerĦ történetet mesél el;
egyszerĦ állításokat, összehasonlításokat,
magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg;
egyszerĦ nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat
használ;
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lineáris kötĘszavakkal kapcsol össze szavakat,
szócsoportokat, egyszerĦ cselekvéseket, történéseket
és ok-okozati összefüggéseket fejez ki;
képes alkalmazni a megértést segítĘ legfontosabb
stratégiákat;
beszédében alkalmazza a célnyelvi normához
közelítĘ kiejtést, intonációt és beszédtempót.
I

1

A fejlesztés tartalma
Egyre bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg
elmondása ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, elĘre megírt szerep eljátszása egyszerĦ
nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggĘ szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerĦ kötĘszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötĘszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos elĘadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítĘ kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek,
élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása),
elĘadás, prezentáció, témakifejtés.
J

K

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követĘen
egyszerĦ olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése.
A tanuló megérti az ismerĘs témákról szóló rövid
szövegeket;
megtalál alapvetĘ információkat egyszerĦ,
hétköznapi szövegekben;
megérti az életkorának megfelelĘ témájú autentikus
szövegek lényegét, kiszĦri a szövegekbĘl az
alapvetĘ információkat;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat végez
el;
képes meglevĘ készségeit kreatívan használni az
olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez;
növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról;
fokozódik érdeklĘdése a célnyelvi kultúrába tartozó
irodalmi, mĦvészeti alkotások iránt.
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L

1

A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerĦ nyelvi eszközökkel, bĘvülĘ szókinccsel megfogalmazott szövegek
megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerĦ szövegekben (pl. hirdetésben,
prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
EgyszerĦ üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
EgyszerĦ használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
EgyszerĦ, rövid történetek, mesék, versek és egyszerĦsített célnyelvi irodalmi mĦvek
olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: ismeretterjesztĘ
szövegek, egyszerĦsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások,
hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok
hozzászólásai, képregények, egyszerĦ üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend,
egyszerĦ biztonsági elĘírások, magánlevelek.

1

M
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

N
Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz rövid, egyszerĦ mondatok írása
ismert témákról; különbözĘ mĦfajú és a tanulók
életkorának megfelelĘ témájú szövegek alkotása
mintát követve.
A tanuló összefüggĘ mondatokat ír a közvetlen
környezetével kapcsolatos témákról;
az írást a kommunikáció eszközeként használja
egyszerĦ interakciókban;
gondolatait egyszerĦ kötĘszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban fejezi ki;
kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerĦ
szövegek írására az Ęt érdeklĘ, ismert témákról;
felismeri és követi az alapvetĘ írásbeli mĦfajok
sajátos szerkezeti és stílusjegyeit.
O

1

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, diktálás utáni leírása.
EgyszerĦ szerkezetĦ, összefüggĘ mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különbözĘ szövegtípusok létrehozása (pl. leírás,
élménybeszámoló, párbeszéd).
EgyszerĦ szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet).
EgyszerĦ írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerĦ, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rapszöveg írása).
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Gondolatok összekapcsolása egyszerĦ kötĘszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért,
azután).
Gyakori írásbeli mĦfajok legalapvetĘbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját
írásmĦ készítése során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes vagy
SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, ismertetĘ,
képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS.
IV.1. Ajánlott témakörök
1

2

3

4

5

6

7

A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.
Otthon
Otthonom, szĦkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Kedvenc játékaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, fĘzés, sütés.
IdĘ, idĘjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
IdĘjárás, idĘjárási jelenségek
megfigyelése.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.
Sport
Testrészek és mozgás.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.

B
Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: család és
lakóhely.
Erkölcstan: társas kapcsolatok, szokások.
Technika, életvitel és gyakorlat:
idĘbeosztás, napirend.
Természetismeret: lakóhelyi környezet.
Matematika: tájékozódás a térben,
halmazok.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.
Célnyelvi civilizáció: lakóhelyem
jellegzetességei, összehasonlítása a
célnyelvi országéval.
Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok
olvasása.
Célnyelvi civilizáció: jellegzetes ételek
itthon és a célnyelvi országokban.
Természetismeret: az idĘjárás tényezĘi,
ciklusok a természetben.
Matematika: számok írása, olvasása.
Állítások igazságának eldöntése,
tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba
rögzítése.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Matematika: halmazok.
Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: testrészek.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
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Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.

Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítĘ kapcsolat.
Magyar nyelv és irodalom: ajánlott és
kötelezĘ szépirodalmi mĦvek.
Célnyelvi civilizáció: iskolai élet a
célnyelvi országokban.

SzabadidĘ, szórakozás
SzabadidĘs tevékenységek, kedvenc
idĘtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös idĘtöltés barátokkal.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Állatok a házkörül.
Vadon élĘ és állatkerti állatok.
Állatok a nagyvilágban.
Növények az otthonomban, iskolámban.
Kontinensek, tájegységek.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, elĘadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falvam.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Képzeletem világa.
Zene, mĦvészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim,
múzeumlátogatás.

Természetismeret: élĘlények a ház körül,
az állatok életmódjának fĘbb jellemzĘi,
szoba- vagy kerti növények gondozása,
érdekes növények; a Föld szépsége,
egyedisége: a Kárpát-medence és hazánk
nagy tájai, növénytakarója és élĘvilága.
Matematika: halmazok.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
ünnepei.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: falvak és városok, közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedés.
Hon- és népismeret: az én városom,
falum, a hazai táj, a világörökség elemei.
Célnyelvi civilizáció: hazánk, s a célnyelvi
országok látnivalói, nevezetességei.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Magyar nyelv és civilizáció: olvasóvá
nevelés.
Vizuális kultúra: képzeletem világa,
mĦalkotások.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, elĘadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
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Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja,
a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyĦjtés.
Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
A helyes táplálkozás.

C

1

V.
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Természetismeret: környezeti rendszerek
állapota, védelme, fenntarthatósága.
Matematika: diagramok készítése,
értelmezése, táblázatok olvasása.
Természetismeret: az ember megismerése
és egészsége: étrend.
Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.
D

A2 szintĦ nyelvtudás.
A tanuló egyszerĦ, hangzó szövegekbĘl kiszĦri a
lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ nyelvi
A fejlesztés várt eredményei a eszközökkel megfogalmazva történetet mesél,
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
ciklus végén
környezetérĘl.
Megért ismerĘs témákról írt rövid szövegeket,
különbözĘ típusú egyszerĦ írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
ÖsszefüggĘ mondatokat, rövid szöveget ír
hétköznapi, Ęt érintĘ témákról.
7–8. évfolyam

A 7–8. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A2 szintĦ nyelvtudással lépnek be a további
nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy „alapszintĦ” és
ezen belül „minimumszintĦ” nyelvismerettel rendelkeznek. Ebben a szakaszban a
megalapozott kompetenciák további fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat.
A tanulók nyelvtudása lehetĘvé teszi, hogy célnyelven is szerezzenek információt a
körülöttük lévĘ világról és ezzel a lehetĘséggel tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli,
hogy a két tanítási nyelvĦ osztályokban a nyelvoktatás lehetĘséget biztosít bizonyos tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására. Az ott szerzett speciális tudás, szókincs integrálható
különbözĘ munkaformákban (projektmunka, önálló elĘadások), bemutatható a nyelvórákon is.
A Nat fejlesztési területei és nevelési céljai ebben a képzési szakaszban is a tanulók
életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Fontosak a
korosztályi sajátosságok, építhet a tanár többek között az önkifejezés igényére és a nyelvi
kreativitásra. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltĘ és fenntartó órai
tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív
visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.
A tanulók nyelvtudásuk, motivációjuk alapján már képesek célnyelven olvasni a
korosztályuknak megfelelĘ regényeket, novellákat, s ez az egyik legjobb lehetĘség a
kontextuson alapuló szövegértés fejlesztésére. Egy-egy jól megválasztott irodalmi alkotás
olvasása, feldolgozása során a tanulók sokkal többet tudnak meg a célnyelvrĘl, mint amire a

636

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

tanórai keretek lehetĘséget adnak. Egy-egy irodalmi mĦ közös feldolgozása az anyanyelvi
lektor kiemelt feladata lehet.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a 8. évfolyam végére a tanulók elérjék a B1 szintet. Az
eltelt idĘszak intenzív nyelvtanulása során kialakult a tanulók hatékony nyelvtanulási
stratégiája. Ennek segítségével az általános iskolai tanulmányok befejezése után képesek
lesznek önállóan is fejleszteni nyelvtudásukat.

1

A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a
leggyakrabban elĘforduló szókincset és bizonyos
nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és
egyszerĦ közlések lényegét.
A tanuló képes fĘbb vonalaiban megérteni a
köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen elĘforduló
ismerĘs témákról folyik;
képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevĘk
világosan megfogalmazott érveit két beszélĘ esetén;
képes megérteni a legfontosabb információkat
képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek
az érdeklĘdési köréhez kapcsolódó témákról
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetĘen
beszélnek.

C
A fejlesztés tartalma
Az egyszerĦ, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.
Az ismerĘs témájú, egyszerĦen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú
beszéd vagy elĘadás fĘbb pontjainak megértése.
EgyszerĦ mĦszaki információk megértése (pl. használati utasítások).
Részletes, összetett útbaigazítás követése.
Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvetĘ információk megértése.
Az ismerĘs témákról szóló rádiós és televíziós hírmĦsorok, egyszerĦ nyelvezetĦ
1 hangfelvételek lényegének megértése.
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet elĘrejelzĘ
szavak felismerése.
Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerĘs beszédtéma esetén az ismeretlen
szavak kikövetkeztetése a szövegösszefüggésbĘl, a várható vagy megjósolt információk
keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: információk,
instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk,
reklámok, dalok, videók.
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D

E

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerĦ és
begyakorolt feladatok során kommunikál az
iskolával, otthonnal és szabadidĘvel kapcsolatos
témákról;
részt vesz rövid beszélgetésekben;
kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben;
egyszerĦ gondolatokat és információkat cserél
ismerĘs témákról.
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi
helyzetében spontán módon boldogulni;
képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani,
érzelmeit kifejezni érdeklĘdési körébe tartozó
témákkal kapcsolatban;
ismeri a leggyakoribb kommunikációs
forgatókönyveket, és tudja alkalmazni ezeket;
stílusában, regiszterhasználatában képes
alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez.

F
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerĘs témák esetén idĘnként szavak, fordulatok ismétlését
vagy magyarázatát kérve.
Érzelmek egyszerĦ kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés,
meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklĘdés és közömbösség).
Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetĘségek összevetése (pl. mit
csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.).
ÉrdeklĘdési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
véleménycsere.
Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklĘdés további részletekrĘl.
Úti elĘkészületek és utazás során felmerülĘ feladatok megoldása (pl. közlekedési
információk beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése).
1
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl.
boltban, postán, bankban).
EgyszerĦ utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés.
EgyszerĦ, tényszerĦ információ megszerzése és továbbadása.
Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenĘrzése, megerĘsítése idĘnként segítség
igénybevételével.
ElĘre elkészített kérdĘív alapján strukturált interjú készítése.
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven.
IsmerĘs témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a beszélgetés lezárása.
A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenĘrzése,
a félreérthetĘ megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
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A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra.
A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklĘdési kör, iskola, utazás és aktuális események
megbeszéléséhez elegendĘ szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás.
Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása.
A célnyelvi normának megfelelĘ, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvĘ
nyelvhasználat ismerĘs kontextusokban.
A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata.
A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése.
ÉrthetĘ, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselĘ digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és
telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások,
interjúk, viták.

1

G

H

Fejlesztési egység

ÖsszefüggĘ beszéd

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerĦen beszél
önmagáról, a családjáról, más emberekrĘl,
lakóhelyérĘl, tanulmányairól, iskolájáról.
A tanuló képes arra, hogy begyakorolt
szerkezetekkel a szintnek megfelelĘ témakörökben
ki tudja magát fejezni;
érthetĘen tud a folyamatoshoz közelítĘen beszélni,
képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli
megtervezésére, szükség szerinti módosítására;
képes valamely gondolat vagy probléma lényegét
megközelítĘ tartalmi pontossággal kifejteni.

I
A fejlesztés tartalma
Az érdeklĘdési körnek megfelelĘ témák lényegének folyamatoshoz közelítĘ kifejtése a
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítĘ összefoglalása a
gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával.
EgyszerĦ élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerĦ bemutatása.
1 Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása.
Történet elmondása.
Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerĦ magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerĘs témáról.
Részvétel elĘre elkészített, ismerĘs témájú csoportos elĘadásban.
A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bĘvítése ismerĘs
helyzetekben a mondanivalója kifejezésére.
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ÖnellenĘrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia
alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások,
témakifejtés, elbeszélĘ szöveg, érveléssor, elĘadás, prezentáció (önállóan vagy
segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák,
rapszövegek.

1

J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló képes többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták
sajátosságainak ismerete segít a szöveg
megértésében;
megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét
információkat egyszerĦ, ismerĘs témákról szóló
mindennapi szövegekben.
A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt,
érdeklĘdési köréhez kapcsolódó, lényegre törĘ
autentikus vagy kismértékben szerkesztett
szövegeket;
képes felismerni az érvelések fĘ gondolatmenetét.

L
A fejlesztés tartalma
Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg
kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetĦ, hétköznapi nyelven írott
szövegekben.
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszĦrése hosszabb szövegekbĘl is.
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése
világosan írt érvelĘ szövegekben.
Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben.
Mindennapi témákkal összefüggĘ, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése.
KülönbözĘ eszközök egyszerĦ, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése.
1
Az egyszerĦ szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak
jelentésének kikövetkeztetése.
A nyelvi szintnek megfelelĘ, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
Az autentikus szövegek jellegébĘl fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl.
feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend,
prospektus, mĦsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztĘ
szövegek, képregények, egyszerĦ irodalmi szövegek, dalszövegek.
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M

N

Fejlesztési egység

Íráskészség

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai
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A2 nyelvi szint, azaz a tanuló összefüggĘ
mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen
szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak;
ismerĘs témákról gondolatait egyszerĦ
kötĘszavakkal összekapcsolt mondatsorokban
írásban kifejezi;
minta alapján néhány mĦfajban egyszerĦ és rövid,
tényközlĘ szövegeket ír az Ęt érdeklĘ, ismert
témákról.
A tanuló képes egyszerĦ, rövid, összefüggĘ
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról;
tud írásban beszámolni eseményekrĘl, élményeirĘl,
és véleményérĘl;
képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és
befejezni;
tud jegyzetet készíteni olvasott köznyelvi szövegbĘl,
illetve saját ötletrĘl;
minták alapján képes több ismert mĦfajban is rövid,
lényegre törĘ szövegeket létrehozni a mĦfaj fĘbb
jellegzetességeinek és alapvetĘ stílusjegyeinek
követésével.

O
A fejlesztés tartalma
EgyszerĦ szöveg írása a tanuló érdeklĘdési köréhez tartozó, ismerĘs témákról, rövid,
különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Beszámoló írása élményekrĘl, eseményekrĘl (pl. utazás).
EgyszerĦbb cselekvéssor, történet leírása összefüggĘ szöveg formájában.
EgyszerĦ információt közlĘ/kérĘ feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak,
szolgáltatóknak, tanároknak).
Véleményt kifejezĘ üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdĘív kitöltése, online ügyintézés.
1
Lényegre koncentráló leírás készítése.
TényszerĦ információk összefoglalása.
EgyszerĦ, világos köznyelvet használó elĘadás fĘ pontjainak lejegyzése, saját ötletekrĘl
jegyzet készítése.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
EgyszerĦ, tagolt írásmĦ létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás.
EgyszerĦ írásbeli mĦfajok alapvetĘ szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/emailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthetĘ néhány
szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása.
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Kreatív, önkifejezĘ mĦfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelent, paródia írása illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekbĘl hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelĘ, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés,
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatvány, kérdĘív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok;
poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerĦ információt
nyújtó illetve kérĘ levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt illetve
tetszést/nemtetszést kifejezĘ üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerĦ cselekvéssort
tartalmazó instrukciók; egyszerĦ ügyintézĘ levelek/e-mailek (pl. tudakozódás,
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerĦ, rövid történetek, elbeszélések, mesék;
rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapszövegek; rigmusok; dalszövegek,
rövid jelenetek, paródiák.
V.1.

Ajánlott témakörök

Az eddig/elĘzĘ évfolyamokon feldolgozott témakörök a tanulók életkorának megfelelĘen új
szempontból, egy magasabb nyelvi szinten újra feldolgozhatók és bĘvíthetĘk. További
ajánlott témakörök a 7–8. évfolyamra.

1

2

3

4

A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Családtagok bemutatása, családfa.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Nagyszüleim világa.
Otthon
Otthonom, szĦkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési
tárgyak.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban.
Otthontalanok.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, fĘzés, sütés, fĘzĘmĦsorok.
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában
és a nagyvilágban.

B
Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: társas kapcsolatok; család,
otthon; az ember az idĘben: gyermekkor,
felnĘttkor, öregkor.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: tájékozódás a térben.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: család és lakóhely.
Célnyelvi civilizáció: eltérĘ életmódbeli
szokások a célnyelvi országokban.
Erkölcstan: társadalmi felelĘsségvállalás.
Biológia-egészségtan: táplálkozás.
Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és
cukrok szerepe.
Technika, életvitel és gyakorlat: családi
munkamegosztás.
Matematika: halmazok, diagramok
készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
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5

6

7

8

9

IdĘ, idĘjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
IdĘjárás.
IdĘjárási rekordok.
IdĘjárási jelenségek.
Természeti katasztrófák.
Öltözködés
Ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat világa.
Sport
Testrészek és mozgás.
Kedvenc sportom.
Sportok, sportfelszerelések.
Extrém sportok.
Sportversenyek, olimpia.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
SzabadidĘ, szórakozás
SzabadidĘs tevékenységek, kedvenc
idĘtöltésem.
Internet, interaktív játékok, mozi, színház,
zenehallgatás, kiállítások.
Közös idĘtöltés barátokkal.

Természet, állatok
Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelĘs állattartás.
Kontinensek, tájegységek.
10
Hazánk és más országok, más kontinensek
élĘvilága.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
11 Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
12
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
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Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
jellegzetes ételei, táplálkozási szokásai.
Földrajz: éghajlat és lakóhelyek; idĘjárási,
éghajlati elemek.
Fizika: természeti katasztrófák.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: öltözködés, divat.
Erkölcstan: szokások, társadalmi
szabályok.
Biológia-egészségtan: az ember
megismerése és egészsége.
Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok
jellegzetes spotjai.
Erkölcstan: társas kapcsolatok: barátság,
szeretet, tisztelet, segítĘ kapcsolat.

Testnevelés és sport: sportok.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, elĘadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.
Informatika: az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.
Biológia-egészségtan: a természetföldrajzi
környezet és az élĘvilág összefüggései.
Földrajz: földrészek és óceánok,
felszínformák, hazánk természeti
adottságai; Európán kívüli kontinensek,
tájak, országok.
Technika, életvitel és gyakorlat:
hobbiállatok gondozása.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hétköznapok, ünnepek.
Ünnepeinek eredete és szokásrendje
Célnyelvi civilizáció: szokások, ünnepek
összehasonlítása a célnyelvi országokéval.
Matematika: tájékozódás a térben, térbeli
alakzatok.
Földrajz: országok, városok, a hazai táj, a
világörökség elemei.
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Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Látnivalók, nevezetességek a
lakóhelyemen.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
13
Utazás belföldön és külföldön.

Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
14
Képzeletem világa.
Utazás a jövĘbe.
Zene, mĦvészetek
Kedvenc zeném, együttesem.
Film- és színházi élményeim.
15
Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.
Zenei világnap.
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Madarak és Fák Napja,
a Víz Világnapja, a Duna Napja.
16 Szelektív hulladékgyĦjtés.
Környezettudatos viselkedés.

Egészséges életmód
A rendszeres testedzés.
17
A helyes táplálkozás.
Betegségek és megelĘzésük.
Felfedezések
Nagy földrajzi felfedezések.
18 Híres felfedezĘk és életútjuk.

életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás.
Célnyelvi civilizáció: hazánk
nevezetességeinek bemutatása célnyelven.
Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben,
Európa, Európán kívüli kontinensek, tájak,
országok.
Biológia-egészségtan: az erdĘk világa. A
hazai táj, a világörökség elemei.
Célnyelvi civilizáció: hazai nevezetességek
bemutatása, célnyelvi országok
nevezetességeinek megismerése.
Dráma és tánc: dramatikus játékok.
Vizuális kultúra: képzeletem világa.
Magyar nyelv és irodalom: kötelezĘ és
ajánlott irodalmi válogatás.
Ének-zene: zenehallgatás.
Dráma és tánc: színház, elĘadások.
Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások.

Biológia-egészségtan: környezeti
rendszerek állapota, védelme,
fenntarthatósága.
Fizika: energiatermelési eljárások.
Földrajz: globális problémák,
Fenntarthatóság, védett hazai és
nemzetközi természeti értékek példái.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás, egészséges életmód.
Biológia-egészségtan: betegségek
megelĘzése.
Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges életmód.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: felfedezĘk és feltalálók.
a magyar tudomány és kultúra eredményei
a világban.

Tudomány, technika
Feltalálók és találmányok.
19 Híres feltalálók és életútjuk.
A jövĘ technikai vívmányai.

Biológia-egészségtan: tudománytörténet.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: a magyar tudomány és kultúra
eredményei a világban.

Múltunk és jövĘnk
Családom múltja, gyökereim.
20
Az én jövĘm.
Iskolám múltja, jelene.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: különbözĘ korszakok, globális
problémák.
Földrajz: településtípusok;
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A jövĘ iskolája.
Lakóhelyem régen és most.
A jövĘ városa.
Földünk jövĘje.
Média, kommunikáció
Internet, interaktív játékok, közösségi
oldalak.
Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban.
21
A média szerepe a hétköznapokban.
Testbeszéd.
Kommunikáció az állatvilágban.
Földünk és a világĦr
A naprendszer és a bolygók.
22
A Nap és a csillagok.
Utazások az Ħrben.
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környezettudatosság, környezetvédelem.
Erkölcstan: a munka világa.
Technika. életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: hírközlés.
Biológia-egészségtan: kommunikáció az
állatvilágban.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek: a média és a nyilvánosság
szerepe.
Informatika: az információs technológián
alapuló kommunikációs formák,
médiainformatika.
Földrajz: égitestek.
Fizika: a naprendszer objektumai, a világĦr
megismerésének eszközei.
Matematika: tájékozódás a térben.

C

D

A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén

B1 szintĦ nyelvtudás.
A tanuló képes fĘbb vonalaiban megérteni a
köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen elĘforduló,
ismerĘs témákról folyik.
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb
helyzetében boldogulni, képes gondolatokat
cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és
stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni.
A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel
érthetĘen, a folyamatoshoz közelítĘen beszélni. Az
átadott információ lényegét a kapott információhoz
képest megközelítĘ tartalmi pontossággal fejti ki.
A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt,
az érdeklĘdési köréhez kapcsolódó, lényegre törĘ,
autentikus vagy kismértékben szerkesztett
szövegekben az általános vagy részinformációkat.
A tanuló több mĦfajban is képes egyszerĦ, rövid,
összefüggĘ szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban
már megjelennek a mĦfaji sajátosságok és
különbözĘ stílusjegyek.
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3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelethez

Kerettanterv a két tanítási nyelvĦ középiskolai célnyelvi oktatáshoz
I.

Bevezetés

A célnyelv oktatásának alapvetĘ célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi
kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi
kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett
ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is elengedhetetlenek.
A korszerĦ idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
késĘbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvĘ tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentĘsége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erĘsíthetik a motivációt.
Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi
szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A két tanítási nyelvĦ középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt,
speciális területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történĘ tanulás egyidejĦleg
történik. Ez a komplex képzési forma az átlagnál nagyobb terhet ró a tanulókra, ezért csak
azoknak a tanulóknak javasolt, akik tudják vállalni az ezzel járó extra terhelést.
Ennek a képzési formának a legfĘbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással
kapcsolatban kialakult pozitív attitĦdöt megerĘsítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb
szintĦ elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a
folyamatos megerĘsítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így
magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.
A két tanítási nyelvĦ középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló
nyelvtanulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelĘ,
ugyanakkor kihívást jelentĘ, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden
esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai
nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított
nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen fejlesztenek tovább.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és -alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban megalkotja mondandóját.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell
azokat a nyelvi eszközöket, amelyekbĘl és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szervezĘdésének,
szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendĘjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést
szabályok szĘnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különbözĘ
alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági formák, rituálék
és a helyzetnek megfelelĘ hangnem használata is.
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A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvĦ képzésben részt vevĘ
tanulók több közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános
képzésben részesülĘ tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget
dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlĘdĘ nyelvtudásuknak köszönhetĘen egyre
összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintĦ autentikus anyagokat ismernek meg, ami a
célnyelv használatát élményszerĦvé teszi.
A két tanítási nyelvĦ oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi
szóhasználat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a
tanulók nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélĘ
megértésében és a kizárólag célnyelvi kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata
a kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése. KözremĦködésével
autentikus szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanulók kommunikációja
gördülékenyebbé válik, és folyamatosan érzékelik nyelvi fejlĘdésüket.
A célnyelvĦ kommunikáció során meghatározó jelentĘségĦ a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélĘ emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitĦd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
valamint a kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
kiemelt szerepét. A két tanítási nyelvĦ oktatás esetében az integráció lehetĘségét növeli, hogy
a tanulók néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal
nyilvánvalóvá válik számukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága.
Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévĘ ismereteikre,
személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros
kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedĘ jelentĘsége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
A nem két tanítási nyelvĦ képzésben résztvevĘk számára a NAT minden képzési szakaszra
meghatározza a minden tanuló számára kötelezĘ minimumszinteket, emellett kitér az emelt
szintĦ képzésben részesülĘ tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A két tanítási
nyelvĦ iskolák követelményeit az „Irányelvek” szabályozza.
A közmĦveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzĘi miatt a NAT-ban és az
„Irányelvekben” azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a
nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt KER
határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust.
A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az
összefüggĘ beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és
kompetenciák a tanulók életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe.
A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitĦzése a középiskolai
tanulmányok befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint, az egyes képzési
szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek pedig a következĘk.2

2

A nem két tanítási nyelvĦ képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv.
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A

B

C

D

E

F

G

2. évf.

4. évf.

6. évf.

8. évf.

10. évf.

12. évf.

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1

B2*

B2**

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1 mínusz

B1

–

–

–

A1

A2

1
2

Két
tanítási
nyelvĦ
képzés

3

ElsĘ
idegen
nyelv
(általános
képzés
esetén)

4

Második
idegen
nyelv

-

–

* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók legalább
ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet.
** Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a
tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet,– de a kerettanterv általános nevelésifejlesztési célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint.

A két tanítási nyelvĦ középiskolai oktatás a 9–12. évfolyamon zajlik. Négy évfolyamos két
tanítási nyelvĦ középiskolai oktatásban azok a tanulók vesznek részt, akik két tanítási nyelvĦ
általános iskolában tanulták a célnyelvet és/vagy nyelvtudásuk eléri az A2–B1-es nyelvi
szintet. Ezek a tanulók a 8. osztály elvégzése után a két tanítási nyelvĦ középiskola 9.
évfolyamán kezdik meg tanulmányaikat.
A négy évfolyamos képzést megelĘzheti egy elĘkészítĘ évfolyam, amennyiben a tanulók
nem érik el az A2–B1 szintet, azaz nyelvtudásuk nem teszi lehetĘvé, hogy célnyelven tanulják
az iskola helyi tantervében meghatározott közismereti vagy szakmai tantárgyakat.
A kerettanterv a két tanítási nyelvĦ középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek
eléréshez a 9–10. évfolyamon heti 6, 11–12. évfolyamon heti 5 célnyelvi órát biztosít. Az
iskola a tanulók elĘképzettségétĘl, hozott nyelvismeretétĘl függĘen elĘkészítĘ évfolyamot
szervezhet, amelyre évi 648 (heti 18) óra áll rendelkezésre. Az „Irányelvek” lehetĘvé teszi,
hogy az intézmény a célnyelv tanulására megszabott órakeretet átcsoportosítsa az évfolyamok
között.
Éves óraszámok négy évfolyamos és az elĘkészítĘ évfolyamot tartalmazó ötéves két
tanítási nyelvĦ középiskolai oktatás esetén:
H
1
2

Célnyelv

I
ElĘkészítĘ
évfolyam
(9/Kny) – ha van
648

J

K

L

M

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

216

216

180

160

A két tanítási nyelvĦ középiskola fejlesztési céljait és követelményeit a 10. és a 12.
évfolyam végére írja elĘ az „Irányelvek” és a kerettanterv. A rugalmas felzárkóztatás
érdekében, valamint amiatt, hogy az egyes nyelvek alapszintĦ elsajátítása nem egyforma
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tempóban történik, az esetleges elĘkészítĘ évfolyam kimeneti szintjét nem határozza meg a
dokumentum, de a célnyelven tanult tantárgyak elsajátításához szükséges nyelvi szintet el kell
érniük a tanulóknak.
Az öt évfolyamos két tanítási nyelvĦ középiskola elĘkészítĘ évének helyi tantervét úgy kell
e kerettanterv alapján elkészíteni, hogy az elĘkészítĘ évre megadott szintek közül a tanulók
elĘképzettségének, nyelvi szintjének megfelelĘrĘl induljon az oktatás.
A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és
írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihetĘ a célnyelv tanulásába és fordítva, a
célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció
területén. A két terület erĘsítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelĘ módszerek alkalmazása
esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi
ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv
használata.
Csakúgy, mint a többi tantárgy, a célnyelvek esetében is elmondható, hogy az önálló
tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten
található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetĘségek sokasága. Míg
korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma
már számos lehetĘség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhetĘ
autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a
szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerĦ nyelvtanulásra ad alkalmat. Az
önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók
beszélgethessenek a tanulásról magáról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák
elsajátításában, és lehetĘségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklĘdésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási
folyamatba. A nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetĘen, valamint azért, mert
minden más tantárgynál több lehetĘséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a
személyiség fejlesztésre. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerĘsítés, a tanulók
önmagukhoz mért fejlĘdésének elismerése.
A táblázatokban megjelenĘ fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggĘ beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem
különíthetĘk el egymástól, a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különbözĘ készségek
fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs
helyzetekben elĘfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan
tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így
ezek követelményként is felfoghatók. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen
beépülnek a tartalomba.
Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket, és a kapcsolódási pontokat a közismereti
tantárgyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttmĦködés
elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetĘséget nyújt a témák,
témakörök természetes, életszerĦ összekapcsolására.
Két témalista készült, egy az elĘkészítĘ szakaszra, egy pedig a 9–12. évfolyamra. Az
ajánlott témák feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bĘvítésük idejét az adott intézmény
helyi tanterve határozza meg. Ez a spirális felépítés alapozza meg, hogy a tanulók a B2
kimeneti szint elérésekor képesek legyenek bármelyik témáról a megfelelĘ részletességgel és
színvonalon megnyilvánulni.
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A célnyelvek tanulásának fĘ célján, egy idegen nyelv magas szintĦ elsajátításán túl az is
fontos feladat, hogy a tanulók a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is
megismerjenek, elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem anyanyelve a célnyelv.
A kerettanterv az elĘkészítĘ évfolyamon, majd kétéves fejlesztési ciklusokra bontva a
fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható
eredményét, kapcsolódva a szakasz végére elĘírt KER-szinthez.
II.

ElĘkészítĘ évfolyam

Az elĘkészítĘ szakaszban nagyon intenzíven foglalkoznak a tanulók a célnyelvvel. Ez
nyújt lehetĘséget az célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák
gyors és hatékony továbbfejlesztésére.
A két tanítási nyelvĦ középiskolába különbözĘ nyelvi felkészültséggel érkezĘ tanulók
az elĘkészítĘ évfolyam végére ideális esetben eljutnak a B1 szintre, hogy ugyanolyan
eredményesek lehessenek a célnyelven tanult tantárgyak elsajátításában, mintha
anyanyelvükön tanulnák azokat. Az elsĘ, elĘképzettségtĘl független egységes kimeneti
követelményszintet – akár szerveznek elĘkészítĘ évfolyamot, akár nem – a 10. évfolyam
végére határozza meg a kerettanterv.
A célnyelvek tanításába a tantárgy jellegébĘl adódóan minden egyéb kulcskompetencia és
a NAT-ban megfogalmazott nevelési cél beépíthetĘ. A különbözĘ célok és tartalmak célnyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok.
Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozásán keresztül valósulnak meg.
Az elĘkészítĘ szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, az
önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi
kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erĘsítése mellett. A nyelvoktatás
sikerét meghatározzák a motivációt felkeltĘ és fenntartó órai tevékenységek. A motiváció
fenntartása ebben a szakaszban különösen fontos, hiszen a tanulók az átlagnál sokkal több
célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös jelentĘsége van a változatos interakciós
formáknak, a személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a nyelvi órák elfogadó légkörének,
a pozitív visszajelzéseknek, a konstruktív támogatásnak, valamint a tanulók számára is
átlátható értékelésnek.
A kerettanterv az elĘkészítĘ szakaszra A1, A2, B1 szinten adja meg a fejlesztési
táblázatokat. A tanulók elĘzetes tudásának figyelembevételével ezek alapján kell
meghatározni a kiinduló szintet.
II.1.

1

2

A1-es fejlesztési ciklus
A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

ElĘzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az
elsĘ idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok, ismeretek, készségek. A
tanuló már megért bizonyos célnyelvi
fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy elsĘ tanult idegen nyelvében is
használatosak.
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A tanuló képes követni az eleinte
nonverbális eszközökkel is támogatott
célnyelvi óravezetést, megérti a rövid,
egyszerĦ tanári utasításokat;
megérti az ismerĘs témákhoz kapcsolódó
egyszerĦ közléseket és kérdéseket;
képes az egyszerĦ, konkrét, mindennapi
helyzetekhez kapcsolódó közlésekbĘl az
alapvetĘ fordulatokat kiszĦrni.
C

1

A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerĦ, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka
megszervezésére vonatkozó tanári utasítások megértése.
EgyszerĦ, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól
érthetĘ beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerĦ
szövegekben.
EgyszerĦ instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerĦ, személyes kérdések
megértése.
A korosztálynak megfelelĘ, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerĦ
autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése;
következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra
vonatkozóan.
A számok, árak, alapvetĘ mennyiségek, az idĘ kifejezésének megértése.
AlapvetĘ stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek
jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplĘkre
vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérĘ nonverbális elemek (pl. képek,
képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények,
párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerĦ dalok, versek, találós kérdések,
viccek.

1

D
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

E
Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az
elsĘ idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
A tanuló képes egyszerĦ nyelvi
eszközökkel, bĘvülĘ szókinccsel és
nonverbális elemekkel támogatva kifejezni
beszédszándékát;
személyes adatokra vonatkozó kérdéseket
tesz fel, és egyszerĦ nyelvi eszközökkel
válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
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képes nagyon egyszerĦ, begyakorolt nyelvi
panelekkel kommunikálni;
megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi
normához közelítĘ kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.

F

1

A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerĦ, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a
tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és
utasítások megértése, rövid, egyszerĦ útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerĦ beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
EgyszerĦ, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás,
bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvetĘ formáinak használata, kérés,
kínálás, érdeklĘdés mások hogyléte felĘl, reagálás hírekre).
EgyszerĦ kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására
például a tanulóról, beszélgetĘpartnerérĘl, lakóhelyrĘl, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvetĘ mennyiségek, idĘ kezelése.
ÉrdeklĘdés árucikkek áráról, egyszerĦ vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerĦ eleme, például beszélgetés
kezdeményezése, figyelemfelhívás.
EgyszerĦ nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott
mértékĦ alkalmazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvetĘ
lineáris kötĘszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire elĘre betanult megnyilatkozások.
EgyszerĦ jelenetek közös elĘadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás,
rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek,
információ hiányán illetve különbözĘségén alapuló szövegek.

1
2

G

H

Fejlesztési egység

ÖsszefüggĘ beszéd

ElĘzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az
elsĘ idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
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A tanuló képes saját magához és közvetlen
környezetéhez kötĘdĘ, ismert témákról
egyszerĦ, begyakorolt fordulatokkal
röviden megnyilatkozni;
munkáját egyszerĦ nyelvi eszközökkel
mutatja be;
beszédében alkalmazza a célnyelvi
normához közelítĘ kiejtést, intonációt és
beszédtempót.
I

1

A fejlesztés tartalma
IsmerĘs, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerĘs helyek, emberek és
tárgyak) szóbeli bemutatása.
Rövid, egyszerĦ szövegek felolvasása és emlékezetbĘl történĘ elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, elĘre megírt szerep eljátszása egyszerĦ
nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs
alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvetĘ lineáris kötĘszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek,
témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek
csoportos bemutatása.

1

J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és
az elsĘ idegen nyelv tanulása közben
szerzett tapasztalatok, ismeretek,
készségek, motiváció.
A tanuló jártas a különbözĘ szövegfajták
olvasásában anyanyelvén és az elsĘ idegen
nyelven.
A tanuló képes megérteni az ismert
neveket, szavakat és mondatokat egyszerĦ
szövegekben;
megérti az egyszerĦ leírások, üzenetek,
útleírások fĘ gondolatait, az ismerĘs
szavak, esetleg képek segítségével;
megérti a korosztályának megfelelĘ
témájú, egyszerĦ autentikus szöveg
lényegét, kiszĦr a szövegbĘl néhány
alapvetĘ információt.
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L

1

A fejlesztés tartalma
EgyszerĦ, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerĘs nevek, szavak és
egyszerĦ fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
EgyszerĦ információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fĘ gondolatának megértése,
például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
EgyszerĦ, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
EgyszerĦ üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, Ħrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
EgyszerĦ, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvetĘ olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerĘs nevek, szavak és
alapvetĘ fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különbözĘ részeinek
újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális
információk felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések,
reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfĘcímek,
könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerĦ
katalógusok, nyomtatványok, egyszerĦ üzenetek, útleírások, képeslapok.

1

M
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

N
Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az
elsĘ idegen nyelv tanulása közben szerzett
tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Bizonyos írásbeli mĦfajok és
jellegzetességeik ismerete.
Az írást illetĘen esetleg már kialakult
attitĦdök.
A tanuló képes ismert témákról rövid,
egyszerĦ mondatokat írni;
írásban személyes adatokra vonatkozó
egyszerĦ kérdésekre válaszol;
tud minta alapján néhány közismert
mĦfajban egyszerĦ és rövid, tényközlĘ
szövegeket írni Ęt érdeklĘ, ismert témákról.
O

1

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
EgyszerĦ fordulatok és mondatok írása a legegyszerĦbb nyelvi szerkezetek
használatával (pl. hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, idĘpont, név, nemzetiség,
cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerĦ üdvözlĘ szöveg, üzenet írása.
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Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejezĘ rövid üzenet, komment
írása (pl. internetes fórumon, blogban).
EgyszerĦ levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejezĘ mĦfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus,
dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.
EgyszerĦ írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerĦ tartalmakkal való
megtöltésük.
Kész szövegekbĘl hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatványok, Ħrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internetes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
II.1.1.

1

2

3

Ajánlott témakörök az elĘkészítĘ szakaszra
A
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének
fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni
teendĘk.
Egyén és család nálunk és a
célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külsĘ és belsĘ jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnĘttekkel.
NĘi és férfi szerepek, ismerkedés,
házasság.
FelelĘsségvállalás másokért, rászorulók
segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az
emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élĘk.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a
célországokban.

B
Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és gyakorlat: család és
háztartás.
Etika: önismeret, ember az idĘben:
gyermekkor, ifjúság, felnĘttkor, öregkor,
családi élet.

Etika: társas kapcsolatok, elĘítélet,
tolerancia, bizalom, együttérzés;
fogyatékkal élĘk, szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: a jövedelem szerepe a
családban, kiadás, bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás.
Földrajz: biotermékek.

MAGYAR KÖZLÖNY

4

5

6

7

•

655

2013. évi 6. szám

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási lehetĘségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
IdĘjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szĦkebb
környezetünkben és globálisan: Mit
tehetünk környezetünkért és a természet
megóvásáért, a fenntarthatóságért?

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklĘdési kör,
tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
Az ismeretszerzés különbözĘ módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a
tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a
célországokban.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges
kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Életmód
Napirend, idĘbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megĘrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fĘzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.

Technika, életvitel és gyakorlat:
fenntarthatóság, környezettudatosság
otthon és a lakókörnyezetben, víz- és
energia- takarékosság, újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretetek: lakóhely és környék
hagyományai, az én falum, az én városom.
Biológia-egészségtan: élĘhely,
életközösség, védett természeti érték,
változatos élĘvilág, a Föld mozgása, az
idĘjárás tényezĘi, a Föld szépsége,
egyedisége.
Földrajz: településtípusok; globális
problémák, életminĘségek különbségei, pl.
az éhezés és a szegénység okai.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása,
a tanulás technikái, élethosszig tartó
tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok,
könyvtári információs rendszerek.

Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és
lelki egészség, balesetek megelĘzése,
egészséges ételek.
Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élĘk,
betegségmegelĘzés, elsĘsegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés
hatása a szervezetre, relaxáció.
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8

9

10

11

Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak, alternatív gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
FüggĘségek (dohányzás, alkohol,
internet, drog stb.).
SzabadidĘ, mĦvelĘdés, szórakozás
SzabadidĘs elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A mĦvészetek szerepe a
mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép,
internet.
Az infokommunikáció szerepe a
mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más
országokban.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetĘségei,
a tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási elĘkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás elĘnyei és
hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.
Tudomány és technika
NépszerĦ tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben.
Az internet a személyes és szakmai
életben.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
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Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai,
lírai, drámai mĦvek olvasása, a reklám és a
popzene új szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok,
a sport és olimpia története, példaképek
szerepe, sportágak jellemzĘi.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene,
popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei,
beszédre késztetés, befogadás, értelmezés,
különbözĘ kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: mĦvészi alkotások
leírása, értelmezése.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedési ismeretek,
közlekedésbiztonság, fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó
jellegĦ országok turisztikai jellemzĘi.

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek; fizika: tudománytörténeti
jelentĘségĦ felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az
informatikai eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs eszközök elĘnyeinek
és kockázatainak megismerése, a netikett
alapjainak megismerése, élĘszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Matematika: alapmĦveletek, grafikonok
értelmezése.
Történelem, társadalmi, állampolgári és
gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe
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a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz.

1

II.2.

1

C

D

A fejlesztés várt eredményei az
A1 fejlesztési ciklus végén

A1 szintĦ nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért
ismerĘs szavakat és alapvetĘ fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében elĘforduló konkrét dolgokra
vonatkoznak.
Képes egyszerĦ nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes
adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket
megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez
kötĘdĘ, ismert témákról röviden, önállóan beszélni
egyszerĦ, begyakorolt fordulatokkal,
szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat és az
egyszerĦ szövegek egyszerĦ mondatait. Megérti
az egyszerĦ leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerĘs szavak, esetleg képek
segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert mĦfajban
egyszerĦ és rövid, tényközlĘ szövegeket írni Ęt
érdeklĘ, ismert témákról.

A2-es fejlesztési ciklus
A

B

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A1, azaz a tanuló már megért ismerĘs
szavakat és alapvetĘ fordulatokat, amelyek a
személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében elĘforduló konkrét dolgokra
vonatkoznak.
A tanuló megérti az ismert szavakat, a
leggyakoribb fordulatokat, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
megérti a rövid, világos, egyszerĦ
megnyilatkozások, szóbeli közlések
lényegét;
egyre önállóbban néhány, a megértést segítĘ
alapvetĘ stratégiát alkalmaz.
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C
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések,
a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvetĘ
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszĦrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló
rövid hangfelvételekbĘl, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerĦ, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvetĘ
információk megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
IsmerĘs témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén
visszakérdezés segítségével.
EgyszerĦ útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés
használata esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvetĘ információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni
stb.).
A tényközlĘ televíziós hírmĦsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
KülönbözĘ beszélĘk egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelĘ kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban,
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
AlapvetĘ stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének
kikövetkeztetése a szövegösszefüggésbĘl, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak
felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható
információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: üzenetek,
útbaigazítás, közlemények, párbeszédek a médiából (pl. idĘjárás-jelentés, interjúk,
riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek.

1

D

E

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerĦ
nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal kommunikál.
Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket
tesz fel és válaszol meg.
A tanuló egyszerĦ és közvetlen
információcserét igénylĘ feladatokban
számára ismert témákról, egyszerĦ nyelvi
eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal kommunikál;
rövid beszélgetésekben vesz részt;
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képes kérdéseket feltenni és megválaszolni
kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
tud gondolatokat és információt cserélni
ismerĘs témákról;
képes tudatosan alkalmazni egyre több
kompenzációs stratégiát, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi
normához közelítĘ kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.

F

1

A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerĦ módon.
A mindennapi élet gyakran elĘforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok
szervezése, megvitatása), egyszerĦ, mindennapi információk megszerzése és
továbbadása.
Érzések egyszerĦ kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerĦ tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerĦ kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklĘdés mások
véleménye iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése)
Az alapvetĘ kommunikációs szükségletekhez, egyszerĦ, begyakorolt tranzakciók
lebonyolításához elegendĘ szókincs és néhány egyszerĦ szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban elĘforduló kötĘszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerĦ
mondatok összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
LehetĘség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi
beszélĘkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok,
társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere,
tranzakciós és informális párbeszédek.

1

G
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

H
ÖsszefüggĘ beszéd
A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét
egyszerĦ fordulatokkal és mondatokkal.
A tanuló egyre bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ
beszédfordulatokkal röviden, összefüggĘen
beszél saját magáról és közvetlen
környezetérĘl;
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képes megértetni magát a szintnek megfelelĘ
témakörökben;
beszédében alkalmazza a célnyelvi normához
közelítĘ kiejtést, intonációt és beszédtempót.

1

I
A fejlesztés tartalma
Egyre bĘvülĘ szókinccsel, egyszerĦ nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása
ismert témákról, felkészülés után.
EgyszerĦ nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése,
élménybeszámoló.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek,
szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
EgyszerĦ állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos elĘadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös
plakát).
Az összefüggĘ beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerĘs
helyzetekben egyszerĦ átrendezése, kibĘvítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek,
témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos
elĘadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

1

J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A1, azaz a tanuló megérti egyszerĦ leírások,
üzenetek, útleírások fĘ gondolatait.
AlapvetĘ információkat keres nagyon
egyszerĦ szövegekben.
Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása,
a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg
megértésében.
A tanuló képes megtalálni az adott
helyzetben fontos információkat, egyszerĦ,
ismerĘs témákról írt autentikus szövegekben;
képes megérteni egyszerĦ instrukciókat,
kiszĦrni a fontos információkat egyszerĦ
magánlevelekbĘl, e-mailekbĘl és rövid
eseményeket leíró szövegekbĘl.
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L

1

A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerĦ nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
mindennapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerĦ, ismerĘs témákkal kapcsolatos
magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó
újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben elĘforduló egyszerĦ használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon.
EgyszerĦ, rövid történetek, mesék, versek és egyszerĦsített célnyelvi irodalmi mĦvek
olvasása.
AlapvetĘ stratégiák használata a szövegértéshez, például a nemzetközi és a más nyelven
tanult szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai,
illetve idĘrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése elbeszélésben.
Az autentikus szövegek jellegébĘl fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok,
nyomtatványok, egyszerĦ üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok,
menetrendek, egyszerĦ biztonsági elĘírások, eseményeket leíró újságcikkek,
hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai,
képregények, ismeretterjesztĘ szövegek, egyszerĦsített irodalmi szövegek, történetek,
versek, dalszövegek.

1

M
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

N
Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány
közismert mĦfajban nagyon egyszerĦ és
rövid, tényközlĘ szövegeket ír Ęt érdeklĘ,
ismert témákról.
A tanuló tud összefüggĘ mondatokat írni a
közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írást a kommunikáció eszközeként
használja egyszerĦ interakciókban;
képes ismerĘs témákhoz kapcsolódó
gondolatait egyszerĦ kötĘszavakkal
összekapcsolt mondatsorokban írásban
kifejezni;
tud minta alapján néhány mĦfajban egyszerĦ
és rövid, tényközlĘ szövegeket írni Ęt
érdeklĘ, ismert témákról.
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O

1

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása.
EgyszerĦ, rövid szövegbĘl vázlat készítése.
EgyszerĦ szerkezetĦ, összefüggĘ mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különbözĘ szövegtípusok létrehozása (pl. leírás,
élménybeszámoló, párbeszéd).
EgyszerĦ írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerĦ tartalmakkal való
megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvetĘ személyes adataival.
Az írás egyszerĦ tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerĦ feljegyzés, üzenet
készítése állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejezĘ rövid üzenet, komment írása (pl.
internetes fórumon, blogban).
EgyszerĦ levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés,
vagy programegyeztetés) a legalapvetĘbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl.
megszólítás, elköszönés).
Rövid, egyszerĦ önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejezĘ mĦfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekbĘl hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában.
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

II.2.1.

Ajánlott témakörök

Az elĘkészítĘ évfolyamra az egységes ajánlott témakörlista a II.1. A1-es fejlesztési ciklus
leírásának végén található.
A

1

A fejlesztés várt eredményei az A2
fejlesztési ciklus végén

B
A2 szintĦ nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerĦ hangzó szövegekbĘl
kiszĦrni a lényeget és néhány konkrét
információt.
Részt tud venni nagyon rövid
beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható,
mindennapi helyzetekben, képes
gondolatokat és információt cserélni ismerĘs
témákról.
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Képes ismerĘs témakörökben rövid
összefüggĘ beszéd létrehozására egyszerĦ,
begyakorolt mondatszerkezetek, betanult
fordulatok, alapvetĘ szókincs segítségével.
Megért ismerĘs témákról írt rövid
szövegeket, megtalál információkat egyszerĦ
szövegekben, különbözĘ szövegtípusokban.
ÖsszefüggĘ mondatokat, rövid tényközlĘ
szöveget ír hétköznapi, Ęt érintĘ témákról
minta alapján.
II.3.

B1 fejlesztési ciklus
A

B

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

Hallott szöveg értése
A2, azaz a tanuló már megérti a
leggyakrabban elĘforduló szókincset és
bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen,
személyes témákról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerĦ üzenetek
és közlések lényegét.
A tanuló képes fĘbb vonalaiban és egyes
részleteiben is megérteni a köznyelvi
beszédet, ha az számára ismerĘs témákról
folyik;
megérti egy beszélgetés során a résztvevĘk
világosan megfogalmazott érveit több
beszélĘ esetén is;
megért fontos információkat azokban a rádióés tévémĦsorokban, filmjelenetekben,
amelyek aktuális eseményekrĘl, illetve az
érdeklĘdési köréhez kapcsolódó témákról
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetĘen
beszélnek.

C

1

A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd fĘbb fordulatainak megértése rendszeresen elĘforduló, ismerĘs
témákról.
A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerĦ
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerĘs kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével.
IsmerĘs témájú, lényegre törĘ elĘadás vagy beszéd követése.
EgyszerĦ mĦszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
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Telefonbeszélgetésekben a fĘbb információk megértése.
IsmerĘs témákról szóló rádiós és televíziós hírmĦsorok és egyszerĦbb hangfelvételek
többségének megértése.
EgyszerĦ nyelvezetĦ film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális
eszközök és az események közvetítik.
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerĘs beszédtéma esetén az idĘnként
elĘforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésbĘl, és a mondat
jelentésének kikövetkeztetése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati
utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, elĘadások, beszédek, viták, interjúk,
dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádiómĦsorok,
filmelĘzetesek, filmek.

1

D
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

E
Szóbeli interakció
A2, azaz a tanuló egyszerĦ és begyakorolt
feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidĘvel kapcsolatos
témákról.
Részt vesz rövid beszélgetésekben.
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben.
EgyszerĦ gondolatokat és információkat
cserél ismerĘs témákról.
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb,
akár váratlan helyzetében is önállóan
boldogulni;
gondolatokat cserél, véleményt mond és
érvel érdeklĘdési körébe tartozó és általános
témákról is;
ismeri és alkalmazza a leggyakoribb
kommunikációs forgatókönyveket;
alkalmazkodik stílusában,
regiszterhasználatában a kommunikációs
helyzethez.
F

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerĘs témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés,
csalódottság, aggodalom, öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendĘk meghatározása, választási lehetĘségek
összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklĘdési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel,
információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film,
könyvek.
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Elbeszélés, újságcikk, elĘadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerĦ cáfolata.
Választási lehetĘségek összehasonlítása, elĘnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülĘ feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés
a hatóságokkal külföldi utazás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is,
panasz, reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl.
tünetek megadása orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
IsmerĘs témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások
bevonása, a beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenĘrzése,
félreérthetĘ megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert,
semleges stílusú nyelvi megfelelĘikkel.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklĘdési kör, iskola, utazás és aktuális események
megtárgyalásához elegendĘ szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
IsmerĘs kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvetĘ eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthetĘ kiejtés és intonáció.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások,
megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása.

G

H

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

ÖsszefüggĘ beszéd
A2, azaz a tanuló egyszerĦen beszél
önmagáról, a családjáról, más emberekrĘl,
lakóhelyérĘl, tanulmányairól, iskolájáról.
A tanuló képes a szintnek megfelelĘ szókincs
és szerkezetek segítségével az ismerĘs
témakörökben a folyamatos önkifejezésre;
tud érthetĘen folyamatosan beszélni,
megtervezi mondanivalójának szókincsét és
tartalmát, és szükség esetén módosítsa azt
tudatosan;
tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat
vagy probléma fĘbb pontjait.

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai
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I

1

A fejlesztés tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklĘdési körnek megfelelĘ témákról a gondolatok
lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a
gondolatok lineáris összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók
megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerĘs témákról.
ElĘre elkészített, lényegre törĘ, követhetĘ elĘadás ismerĘs témáról.
Az összefüggĘ beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása,
alkalmazása.
Kompenzáció alkalmazása az összefüggĘ beszédben, például körülírás elfelejtett szó
esetén.
IsmerĘs kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvĘ nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása
kevésbé begyakorolt helyzetekre.
A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvetĘ eszközökkel, magabiztosan.
ÖnellenĘrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezetĘ hibák felismerése és javítása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások,
témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélĘ szöveg, érveléssor, elĘadás,
prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása,
szerep eljátszása, versek, rapszövegek.

1

2

3

J

K

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

ElĘzetes tudás

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát
olvasni, tudja, hogy a szövegfajták
sajátosságainak ismerete segít a szöveg
megértésében; megtalálja az adott helyzetben
fontos konkrét információkat egyszerĦ,
ismerĘs témákról szóló mindennapi
szövegekben.
A tanuló képes megérteni a nagyrészt
közérthetĘ nyelven írt, az érdeklĘdési
köréhez kapcsolódó, lényegre törĘ
szövegeket;
megérti az érdeklĘdési köréhez kapcsolódó,
lényegre törĘ szövegek gondolatmenetének
lényegét;
követi nagy vonalakban a véleményeket,
érveléseket, és kiszĦri a részinformációkat.
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L

1

A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven
íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos
dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerĘs témákról szóló, lényegre törĘ újságcikkekben.
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt
érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggĘ, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres
írásbeli kommunikációhoz szükséges mértékben.
KülönbözĘ eszközök egyszerĦ, világosan megfogalmazott használati utasításának
megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerĦ szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyĦjtése a szöveg különbözĘ
részeibĘl, illetve több szövegbĘl.
Az egyszerĦ szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a
szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegébĘl fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl.
feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend,
prospektus, mĦsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai,
ismeretterjesztĘ szövegek, képregények, egyszerĦ irodalmi szövegek.

1

M
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai

N
Íráskészség
A2, azaz a tanuló összefüggĘ mondatokat ír
olyan témákról, amelyek közvetlen
szükségletekre, élményekre, eseményekre és
konkrét információkra vonatkoznak;
ismerĘs témákról gondolatait egyszerĦ
kötĘszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi;
minta alapján néhány mĦfajban egyszerĦ és
rövid, tényközlĘ szövegeket ír az Ęt érdeklĘ,
ismert témákról.
A tanuló legyen részletesebb, összefüggĘ és
tagolt szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról;
írásban beszámol eseményekrĘl, élményeirĘl,
érzéseirĘl, benyomásairól és véleményérĘl,
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alátámasztja véleményét;
legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni;
jegyzetet készít olvasott vagy hallott,
érdeklĘdési köréhez tartozó szövegrĘl, illetve
saját ötleteirĘl;
több ismert mĦfajban is rövid, lényegre törĘ
szövegeket hoz létre a mĦfaj fĘbb
jellegzetességeinek és stílusjegyeinek
alkalmazásával.

1

O
A fejlesztés tartalma
EgyszerĦ, összefüggĘ, lényegre törĘ szöveg írása számos, érdeklĘdési köréhez tartozó,
ismerĘs témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a mĦvészet.
Információt közlĘ/kérĘ feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak,
tanároknak).
Véleményt kifejezĘ üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdĘív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre törĘ leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekrĘl jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerĘsítés, vélemény kérése, az információ ellenĘrzése,
problémákra való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerĦ tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerĦ szövegkohéziós és figyelemvezetĘ eszköz használata.
Az alapvetĘ írásbeli mĦfajok fĘ szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/emailben megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthetĘ néhány
szókincsbeli és helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejezĘ mĦfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekbĘl a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Az írásbeli feladat tudatos ellenĘrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A nyelvi szintnek megfelelĘ, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak
használata.
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatvány, kérdĘív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok;
poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerĦ információt
nyújtó, illetve kérĘ levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill.
tetszést/nemtetszést kifejezĘ üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerĦ cselekvéssort
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tartalmazó instrukciók; egyszerĦ ügyintézĘ levelek/email-ek (pl. tudakozódás,
megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerĦ, rövid történetek, elbeszélések, mesék;
rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek,
rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.
II.3.1. Ajánlott témakörök
Az elĘkészítĘ évfolyamra az egységes ajánlott témakörlista a II.1. A1-es fejlesztési ciklus
leírásának végén található.
A

1

A fejlesztés várt
eredményei a B1
fejlesztési ciklus
végén

III.

9–10. évfolyam

B
B1 nyelvi szint.
A tanuló fĘbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a
köznyelvi beszédet, ha az számára ismerĘs témákról folyik.
A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.
Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez.
A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelĘ szókincs és
szerkezetek segítségével az ismerĘs témakörökben. Beszéde
folyamatos, érthetĘ, a fĘbb pontok tekintetében tartalmilag
pontos, stílusa megfelelĘ.
A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes
részinformációkat a nagyrészt közérthetĘ nyelven írt,
érdeklĘdési köréhez kapcsolódó, lényegre törĘen
megfogalmazott szövegekben.
A tanuló több mĦfajban részleteket is tartalmazó, összefüggĘ
szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról.
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek mĦfaji sajátosságok
és különbözĘ stílusjegyek.

A két tanítási nyelvĦ oktatásban a 9. évfolyamot olyan diákok kezdhetik el, akik általános
iskolában vagy a középiskola elĘkészítĘ szakaszában minimum A2–B1 szintre jutottak. Ez
szükséges ahhoz, hogy a célnyelven tudjanak tanulni bizonyos közismereti tantárgyakat.
A két tanítási nyelvĦ oktatásban a célnyelvbĘl a középiskola 10. évfolyamának végére a
tanulóknak el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja,
hogy olyan fejlĘdés valósuljon meg az általános iskolai vagy a nyelvi elĘkészítĘ év
tanulmányai után eltelt két évben, amely lehetĘséget ad a szaktárgyak növekvĘ nyelvi és
tartalmi követelményeinek teljesítésére. MegfelelĘ alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a
további két évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvĦ középiskolai tanulmányok
végére várható C1 szintre.
A tanulókat komplex motiváló tényezĘk segítik az elĘrehaladásban; a nyelvórákon is
foglalkoznak a szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs
technológiák ésszerĦ és kritikus alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás
lehetĘségét biztosítja.
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A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok
(önkeresés, önkritikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie
kell a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erĘsítése mellett. A
nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltĘ és fenntartó órai tevékenységek, a
változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a
konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés.

1

A
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

B
Hallott szöveg értése
B1, azaz a tanuló már megért lényeges
információkat, amelyek olyan ismert témákhoz
kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a
szabadidĘ;
ki tudja szĦrni a fontos információkat azokból a
rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális
eseményekrĘl vagy érdeklĘdési körének megfelelĘ
témáról szólnak.
A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi
életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális
beszédtempóban erĘs akcentus nélkül beszélnek;
megért konkrét és elvont témájú üzeneteket,
amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi
munka során elĘfordulhatnak;
követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma
viszonylag ismerĘs, és a beszéd menete jól
követhetĘ;
viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi
beszélĘk közötti társalgást.
C

1

A fejlesztés tartalma
A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének
megértése.
A normális beszédtempójú és erĘs akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal
kapcsolatos elĘadás fĘbb pontjainak megértése.
Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során elĘforduló
standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése.
Rádiós dokumentummĦsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése
standard dialektus esetén.
Konkrét és elvont témájú hírmĦsorok, dokumentumfilmek, televíziós mĦsorok,
színdarabok, beszélgetĘ mĦsorok megértése.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerĘs téma esetén.
AnyanyelvĦ beszélĘk közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
A beszélĘ hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitĦdjeinek megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a fĘbb pontok
keresése.
A megértés ellenĘrzése kontextuális jelek segítségével.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények,
párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülĘtéren stb.), televíziós és
rádiós hírek, beszélgetĘ mĦsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek,
rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítĘ, információs szolgálatok),
telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos elĘadások, prezentációk,
beszélgetések, riportok, élĘ interjúk, filmek, anyanyelvĦek közti társalgás.

1

D
Fejlesztési cél

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

E
Szóbeli interakció
B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan
helyzetben, amely külföldi utazás során adódik;
elĘkészület nélkül részt tud venni a személyes
jellegĦ vagy érdeklĘdési körének megfelelĘ,
ismert vagy mindennapi témáról folytatott
társalgásban (pl. család, szabadidĘ, munka,
utazás, aktuális események).
A tanuló képes általános és tanulmányokkal
kapcsolatos témák széles körében folyékonyan,
helyesen és hatékonyan használni a nyelvet;
pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és
érveit, valamint az érzelmek különbözĘ
fokozatait;
hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás
során elĘforduló vitahelyzetekben;
stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik
a kommunikációs helyzethez.
F

A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidĘvel
kapcsolatos témák körében.
Érzelmek különbözĘ fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes
jelentĘségének kifejezése.
Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendĘk meghatározása, alternatív
javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklĘdésre számot tartó témák esetén.
A tanulmányokhoz, érdeklĘdési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel,
információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás
1
azokra.
Elbeszélés, újságcikk, elĘadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm
összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Vitákban saját érvek pontos, meggyĘzĘ indoklása, bizonyítása példákkal.
A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyĘzĘ cáfolata, ellenérvek pontos
megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása.
Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a
partner véleményének kikérése.
Szolgáltatások kapcsán felmerülĘ nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása.

672

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 6. szám

Összetett információ és tanács megértése és cseréje.
Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.
Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése,
tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása.
AnyanyelvĦ beszélĘk között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a
beszélgetésbe.
IsmerĘs és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele,
átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének
elĘsegítése.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés
ellenĘrzése, félreérthetĘ megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása.
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és
alkalmazása.
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának
elĘsegítése.
IsmerĘs témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerĘsítése, mások
bevonása a beszélgetésbe.
Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelĘ
stílusban.
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok
pontos hatékony jelzése.
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság.
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy idĘt nyerjen és megtartsa a szót,
amíg megfogalmazza mondanivalóját.
Viszonylag magas szintĦ grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül.
MeglehetĘsen egyenletes beszédtempó, idĘnkénti habozással.
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és
telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd,
utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása.
G

H

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

ÖsszefüggĘ beszéd
B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerĦ
mondatokkal élményeit, álmait, reményeit,
céljait;
röviden meg tudja magyarázni és indokolni a
véleményét;
el tud mondani eseményeket, történeteket,
tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekrĘl.
A tanuló képes világos, szisztematikusan
kifejtett leírást és bemutatást adni, elĘadást
tartani érdeklĘdési köréhez és tanulmányaihoz
kapcsolódó témák széles skálájában;
kiemeli megfelelĘen a fontos gondolatokat, és
példákkal,
érvekkel
támasztja
alá
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mondanivalóját;
megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel
mondjon, valamint figyelembe veszi a
hallgatóságra tett hatását;
legyen természetes módon eltérni egy elĘre
elkészített szövegtĘl.

1

I
A fejlesztés tartalma
Szisztematikusan kifejtett elĘadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.
Érvek sorba rendezése, fĘbb pontok megfelelĘ kiemelése és a gondolatok alátámasztása
példákkal, érvekkel.
TényszerĦ és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfĦzése.
Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmĦ bejelentések
kifejezése a legtöbb általános témában.
A különbözĘ alternatívák elĘnyeinek és hátrányainak kifejtése.
Ellentétes nézetek és a fĘbb gondolatok megvitatása.
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása.
Kivonatok készítése olyan hírmĦsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekbĘl,
amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak.
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása.
IsmerĘs szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat.
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.
Aktuális témával kapcsolatos nézĘpontok elmagyarázása.
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása
és kijavítása körülírással és átfogalmazással.
Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenĘrzése a hibák alapján.
Természetes eltérés az elĘre elkészített szövegtĘl, reagálás a hallgatóság által felvetett
szempontokra, a prezentációt követĘ kérdések megválaszolása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások,
képleírások, témakifejtés, elbeszélĘ szöveg, érveléssor, elĘadások, prezentációk
(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és
társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek,
rapszövegek.

J

K

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

Olvasott szöveg értése
B1, azaz a tanuló képes a fĘként standard nyelven
megírt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó
szövegek megértésére;
magánlevélben megérti az események, érzelmek
és kívánságok leírását.
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A tanuló képes az érdeklĘdési köréhez kapcsolódó
szövegeket elolvasni és megérteni;
hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas,
megtalálja a lényeges részleteket;
önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét
változtatja a különbözĘ szövegeknek és céloknak
megfelelĘen;
bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti
az író álláspontját, nézĘpontját.

L
A fejlesztés tartalma
Az érdeklĘdési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek
elolvasása és a lényeg megértése.
ÉrdeklĘdésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és
figyelmeztetések megértése.
KülönbözĘ tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.
Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különbözĘ
szövegeknek és céloknak megfelelĘen.
A megfelelĘ források szelektív használata.
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors
meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is
tanulmányozni.
Az író álláspontjának, nézĘpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó
cikkekben és beszámolókban.
Széles körĦ szókincs kialakítása.
Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetbĘl,
szövegösszefüggésbĘl való kikövetkeztetésével.
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvĦ szótárak használata.
Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások,
instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
reklám, menetrend, prospektus, mĦsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok,
játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló,
riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztĘ
szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai
írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélĘ szövegek,
modern szépirodalmi szövegek.

1
2

M

N

Fejlesztési egység

Íráskészség

ElĘzetes tudás

B1, azaz a tanuló tud egyszerĦ, folyamatos
szöveget alkotni ismerĘs, érdeklĘdési köréhez
kapcsolódó témákról;
be tud számolni élményeirĘl és benyomásairól.
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A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni
érdeklĘdési körével és tanulmányaival
kapcsolatos számos témakörben és mĦfajban;
érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont
témákról is;
képes feljegyezni tudakozódással és problémák
magyarázatával kapcsolatos üzeneteket;
követi az adott mĦfaj hagyományait.

O

1

A fejlesztés tartalma
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben.
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok
érthetĘ közlése.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlĘ
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek.
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire.
Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertetĘ írása.
A különbözĘ érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes
jelentĘségének kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezĘpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.
Kreatív, önkifejezĘ mĦfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása,
illetve átírása.
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése.
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekrĘl és élményekrĘl.
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézĘpont mellett vagy ellen, a különbözĘ
alternatívák elĘnyeinek és hátrányainak kifejtése.
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó
információk és érvek szintetizálása.
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggĘ jelölése, az adott mĦfaj
hagyományainak követése.
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú
bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés,
lezárás.
KötĘszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a
könnyebb megértés támogatására.
Saját írásmĦ tudatos ellenĘrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és
átfogalmazással.
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép).
Az írásmĦ stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális
stílus stíluselemeinek alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelĘ, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak
használata.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatvány, kérdĘív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
képaláírások, emlékeztetĘk írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó
levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás,
visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejezĘ üzenetek, elektronikus informális
mĦfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások,
szerzĘdések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és
hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések,
mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek,
rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése.
III.1.

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra

Szakközépiskolai képzés esetén az egyes témaköröket a szakmai tantárgyak, a választott
szakirány kapcsolódási pontjainak felhasználásával kell feldolgozni.

1

2

3

A
Témakörök
Személyes vonatkozások, család
A vizsgázó személye, életrajza, életének
fontos állomásai (fordulópontjai).
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni
teendĘk.
Egyén és család nálunk és a
célországokban.
A család szerepe az egyén és a társadalom
életében.
Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése.
Ember és társadalom
A másik ember külsĘ és belsĘ jellemzése.
A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat
a kortársakkal, felnĘttekkel.
Lázadás vagy alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése.
Az emberi kapcsolatok minĘsége,
fontossága (barátság, szerelem, házasság).
NĘi és férfi szerepek.
Rászorulók segítése/FelelĘsségvállalás
másokért.
Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek
fontossága az egyén és a társadalom
életében
Öltözködés, divat, az öltözködés mint a
társadalmi hovatartozás kifejezése.

B
Kapcsolódási pontok
Technika, életvitel és gyakorlat: család és
háztartás; generációk kapcsolata.
Etika: ember az idĘben: gyermekkor,
ifjúság, felnĘttkor, öregkor.

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos
vásárlás.
Etika: elĘítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi, állampolgári és
gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe
a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás,
hitel, rezsi, zsebpénz; fogyasztói
társadalom, bĦn és büntetés.
Földrajz: biotermékek.
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Hasonlóságok és különbségek az emberek
között, tolerancia, pl. fogyatékkal élĘk.
ElĘítéletek, társadalmi problémák és azok
kezelése.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi viselkedésformák, társadalmi
szokások nálunk és a célországokban.
A fogyasztói társadalom, reklámok.
Törvény és rend.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások,
szórakozási lehetĘségek.
A lakóhely és környéke fejlĘdésének
problémái.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
A természet és az ember harmóniája.
Környezetvédelem a szĦkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért, vagy a természet
megóvásáért, fenntarthatóságáért?
A környezetvédelem lehetĘségei és
problémái.
IdĘjárás, éghajlat.
Globális kihívások.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más országokban.
Tantárgyak, órarend, érdeklĘdési kör,
tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különbözĘ módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a
tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok nálunk
és a célországokban.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás,
munkanélküliség.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás.
A munkavállalás körülményei, lehetĘségei
itthon és más országokban, divatszakmák.

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és
energiatakarékosság, újrahasznosítás.
Ember és természet: élĘhely,
életközösség, védett természeti érték,
változatos élĘvilág, a Föld mozgása, az
idĘjárás tényezĘi, a Föld szépsége,
egyedisége.
Földrajz: településtípusok; globális
problémák.

Történelem, társadalmi, gazdasági és
állampolgári ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, élethosszig tartó
tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok,
könyvtári információs rendszerek.

Matematika: gazdasági és pénzügyi
nevelés.
Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.
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8

9

Életmód
Napirend, idĘbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megĘrzésében,
testápolás).
Az étkezési szokások, ételspecialitások
hazánkban és más országokban.
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
A kulturált étkezés feltételei, fontossága.
Ételek, kedvenc ételek.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak).
A gyógyítás egyéb módjai.
Életmód nálunk és a célországokban.
FüggĘségek, szenvedélybetegségek
(dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
SzabadidĘ, mĦvelĘdés, szórakozás
A szabadidĘ jelentĘsége az ember
életében.
SzabadidĘs elfoglaltságok, hobbik.
A mĦvészet szerepe a mindennapokban:
színház, mozi, koncert, kiállítás stb..
Tömegkommunikációs eszközök és
hagyományos mĦvelĘdési formák.
SzabadidĘsport, élsport, veszélyes
sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép,
internet.
Az infokommunikáció szerepe a
mindennapokban; a könyvek, a média és
az internet szerepe, hatásai.
Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetĘségei, a
tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés.
A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási elĘkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás elĘnyei és
hátrányai.
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Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka, balesetek
megelĘzése, egészséges életmód.
Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élĘk,
betegségmegelĘzés, elsĘsegély.

Földrajz: saját népe és kultúrája
értékeihez való kötĘdés, más népek
kultúrájának ismeretén keresztül.
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai,
lírai, drámai mĦvek olvasása, a reklám és
a popzene új szóbeli költészete,
médiatudatosságra nevelés.
Informatika: e-könyvek.

Fizika, kémia: fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.
Technika, életvitel és gyakorlat:
közlekedési ismeretek,
közlekedésbiztonság.
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Turisztikai célpontok.
Az idegenforgalom jelentĘsége.
Célnyelvi kultúrák.
Tudomány és technika
NépszerĦ tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben.
A tudományos és technikai fejlĘdés
pozitív és negatív hatása a társadalomra,
10 az emberiségre.
A világháló a tanulásban, szakmában,
szabadidĘben
Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a
média hatása a tömegekre, médiaetika.
Az orvostudomány fejlĘdése (klónozás,
géntechnika stb.).
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
11
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
Az Európai Unió tagországai és az unió
szervezete, Magyarország és az EU.
Magyarország pénzügyi és gazdasági
helyzete.

C

1

A fejlesztés várt
eredményei a ciklus
végén

Fizika; kémia, biológia-egészségtan:
tudománytörténeti jelentĘségĦ
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az
informatikai eszközöket alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs eszközök elĘnyeinek
és kockázatainak megismerése, a netikett
alapjainak megismerése, élĘszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és
háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi
ismeretek.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek: banki ügyletek, tĘzsde,
gazdasági problémák, a jövedelem szerepe
a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás,
hitel rezsi, zsebpénz.

D
B2 szintĦ nyelvtudás
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy
elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó
beszélgetések gondolatmenetét.
A tanuló képes aktívan részt venni az ismerĘs
kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja
indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és
természetes módon olyan szintĦ interakciót tud folytatni
anyanyelvĦ beszélĘvel, hogy az egyik félnek sem
megterhelĘ.
A tanuló képes világos, részletes leírást adni az
érdeklĘdésével kapcsolatos témák széles körérĘl. Ki tudja
fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el
tudja mondani a különbözĘ alternatívák elĘnyeit és
hátrányait.
A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival
kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek
szerzĘi egy adott álláspontot vagy hozzáállást
képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai
szövegeket.
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A tanuló több mĦfajban is képes világos, részletes
szöveget alkotni különbözĘ témák széles körében, és ki
tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy
részletezni tudja a különbözĘ lehetĘségekbĘl adódó
elĘnyöket és hátrányokat.
IV.

11–12. évfolyam

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a
tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek
lehetĘvé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik
vagy munkájuk során, egész életükön át.
A két tanítási nyelvĦ oktatásban célnyelvbĘl a középiskola 12. évfolyamának végére a
tanulóknak el kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint
egy teljes szinttel az emelt szintĦ érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintĦ érettségi
B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga érdekében lehetĘséget kell biztosítani arra, hogy a
tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek
megfelelĘ stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési
szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során.
A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvĦ osztályokban a nyelvórai munka
segíti a szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényezĘ a
kommunikációs és információs technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni
érdeklĘdés kielégítését.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történĘ kilépés
elĘtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történĘ
felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövĘjét érintĘ fontos
döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelĘ
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal.
1

2

3

A
Fejlesztési egység

B
Hallott szöveg értése
B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy
elĘadásokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert
témáról szólnak;
ElĘzetes tudás
Megérti a legtöbb televíziós hírmĦsort és az aktuális
eseményekrĘl szóló adásokat, valamint a legtöbb standard
nyelven beszélĘ filmet.
A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetĦ és rejtett
jelentéstartalommal is rendelkezĘ hosszú szöveget is megérteni;
megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között
A tematikai egység folyó összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitĦdöket és a
nevelési-fejlesztési beszélĘk közötti kapcsolatot;
szĦrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett
céljai
mĦszaki információkat;
értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek
általános vagy részinformációit.
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C

1

A fejlesztés tartalma
Az elĘadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett
témák esetében is.
Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése.
A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk
megértése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is.
Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed
követése.
KözérdekĦ bejelentésekben elhangzó összetett mĦszaki információk, ismerĘs
termékekrĘl és szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése.
Olyan filmek megértése, amelyek jelentĘs mértékben tartalmaznak szleng és
idiomatikus kifejezéseket.
A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre
csak utalnak.
A szövegekben a sugallt attitĦdök és a beszélĘk közötti kapcsolat megértése.
Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak
megértése és használata.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények,
párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülĘtéren stb.), televíziós és
rádiós hírek, beszélgetĘ mĦsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek,
rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítĘ, információs szolgálatok),
telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos elĘadások, prezentációk,
beszélgetések, riportok, élĘ interjúk, filmek, anyanyelvĦek közti társalgás,
médiaközlemények (pl. idĘjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír).

1

D
Fejlesztési cél

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

E
Szóbeli interakció
B2, azaz a tanuló anyanyelvĦ beszélĘvel is
természetes, könnyed és spontán kapcsolatteremtésre
képes;
aktívan részt tud venni az ismert témájú
társalgásban;
véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja
védeni.
A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén
követni a mások között zajló összetett interakciót, és
hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen
témákhoz is;
fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon,
majdnem erĘfeszítés nélkül;
adja elĘ álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és
reagáljon ellenérvelésekre;
alkalmazza a szövegszervezĘ nyelvi eszközök széles
körét;
használja a kontextuális, grammatikai és lexikai
jeleket;
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az érettségi részletes követelményeiben megadott
témakörökben és kommunikációs helyzetekben
legyen képes zökkenĘmentes kommunikáció
kezdeményezésére, fenntartására és lezárására
vizuális és verbális segédanyagok alapján.
F

1

A fejlesztés tartalma
Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett,
ismeretlen témákban is.
Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás
azokra.
Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a
különbözĘ megközelítések elĘnyeinek és hátrányainak mérlegelése.
Saját álláspont meggyĘzĘ kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az
ellenérvekre.
Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje
mindenféle ügyben.
A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába,
véleményük kikérése, hatékony együttmĦködés.
Érvelés meggyĘzĘ nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma
megoldásának során.
Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítĘként, akár interjúalanyként, a
megvitatott téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a
közbeszólások megfelelĘ kezelése.
Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.
Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenĘrzése és a homályos pontok tisztázása
céljából.
Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitĦdök, hangulatok és
szándékok kikövetkeztetéséhez és a folytatás elĘrevetítéséhez.
MegfelelĘ kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelĘ
bevezetéséhez, annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy idĘt nyerjen, és magánál
tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik.
Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélĘéhez.
Széles körĦ szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülĘ stratégiák
használatával való pótlása.
Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket
kifejezĘ, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és
alkalmazása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és
telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd,
utasítás, interjú, vita.
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1

G
Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

H
ÖsszefüggĘ beszéd
B2, azaz a tanuló világosan és kellĘ részletességgel
fejezi ki magát számos témában;
ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális
témáról úgy, hogy részletezni tudja a különbözĘ
lehetĘségekbĘl adódó elĘnyöket és hátrányokat;
mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit
és milyen eszközökkel mondjon;
összefüggĘ beszéd megvalósításakor képes eltérni az
elĘre elkészített szövegektĘl.
A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes
módon, majdnem erĘfeszítés nélkül kifejezni magát;
adjon részletes leírást és bemutatást összetett
témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le
megfelelĘen a beszédét;
a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül
kerülje ki a felmerülĘ problémát, és fogalmazza át
mondanivalóját;
az érettségi részletes követelményeiben megadott
témakörökben és kommunikációs helyzetekben
legyen képes önálló beszéd létrehozására, önálló
témakifejtésre.

I

1

A fejlesztés tartalma
Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban.
Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelĘ befejezése.
Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása.
Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása.
Világos, jól szerkesztett elĘadás tartása összetett témában.
A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal.
Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erĘfeszítés nélkül.
A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel.
ElĘadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon.
Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása.
A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.
A felmerülĘ probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a
mondanivaló átfogalmazása.
A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejezĘ, humoros és célzásokat
tartalmazó használata.
Széles körĦ szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy
elkerülĘ stratégiák alkalmazásával.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történĘ alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások,
képleírások, témakifejtés, elbeszélĘ szöveg, érveléssor, elĘadások, prezentációk
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(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság
elĘtti megnyilvánulás (elĘadás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és
társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás
ismerĘsöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rapszövegek.

J

K

1

Fejlesztési egység

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a
cikkeket és jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori
problémákkal foglalkoznak, és szerzĘjük álláspontját
vagy véleményét fejtik ki;
megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket.
A tanuló legyen képes minden részletükben
megérteni hosszú és összetett szövegek széles körét;
határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát
és fontosságát, találja meg a lényeges részleteket;
értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az
attitĦdöket és érzéseket;
legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben
leírt szövegek általános vagy részinformációinak
megértésére.

L

1

A fejlesztés tartalma
Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése.
MagánjellegĦ vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése.
Társadalmi, tanulmányi és magánéletben elĘforduló autentikus szövegek megértése.
IdĘnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos
összetett útmutatás megértése.
Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére,
hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.
Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása.
Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegbĘl.
Az apró részletek, érzések, attitĦdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények
felismerése.
Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés
során.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások,
instrukciók, összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, mĦsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok,
játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektronikus informális mĦfajok,
pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló,
riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztĘ szövegek,
képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai
írások, elbeszélĘ szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom.
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N
Íráskészség
B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket
írni az érdeklĘdési körének megfelelĘ számos
témáról;
tud tájékoztató és érvelĘ szöveget írni;
rá tud világítani arra, hogy milyen jelentĘséget
tanúsít az eseményeknek vagy élményeknek.
A tanuló legyen képes világos, részletes, jól
szerkesztett szövegeket írni összetett témákról a
lényeges kérdéseket hangsúlyozva;
hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására,
és fejezze be a szöveget a megfelelĘ módon;
kövesse a mĦfajnak megfelelĘ személyes vagy
hivatalos stílus jegyeit, írjon természetesen, a
mĦfajnak és az olvasónak megfelelĘ stílusban;
fejezze ki magát világosan és pontosan,
kommunikáljon a címzettel rugalmasan és
hatékonyan;
legyen képes az érettségi íráskészséget mérĘ
feladatainak megoldására és az értékelési
kritériumok alkalmazására.
O

A fejlesztés tartalma
Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról.
Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben.
Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyĘzĘ kifejtése hivatalos
levélben.
A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejezĘ, humoros és
célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot.
A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása.
KiegészítĘ gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelĘ befejezése.
Alapos részletességĦ, összetett, világos leírás készítése.
Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása.
Hivatalos hangvételĦ beszámoló írása.
Önéletrajz, motivációs levél írása.
Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések
készítése bármilyen szituációban.
Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító elĘadásról, írott
szövegrĘl jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése.
Hosszú, komplex szövegek összefoglalása.
Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelĘ stílus alkalmazása.
Az adott stílushoz illĘ magas szintĦ szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása.
Saját írásmĦ szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások
elvégzése.
A nyelvi szintnek megfelelĘ, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak
használata.
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és
elektronikus nyomtatvány, kérdĘív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
képaláírások, emlékeztetĘk, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel
kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon,
elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás),
tetszést/nemtetszést kifejezĘ üzenetek, megállapodások, szerzĘdések, közlemények,
cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális mĦfajok, pl.
blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók,
történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése, beszédek,
elĘadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztĘ cikkek, kifejtĘ, érvelĘ,
magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.
IV.1.

Ajánlott témakörök

Lásd a III.1. (B2 szint) leírásánál.

1

A

B

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

C1 nyelvi szint
A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különbözĘ
típusú szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak,
és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.
A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli.
A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül
hogy feltĦnĘen gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai
célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan
megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélĘk
gondolataihoz kapcsolja.
Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az
egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén
mondandóját megfelelĘ befejezéssel lekerekíti.
A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerĦ és irodalmi szövegeket,
és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a
hosszabb mĦszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az
érdeklĘdési köréhez.
A tanuló több mĦfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget
alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési
mintákat, kötĘszavakat és szövegösszekötĘ elemeket. Összetett
témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos
szempontokat kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelĘ stílust.
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és
követelményeinek.
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4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelethez

Kerettanterv a két tanítási nyelvĦ általános iskolai, középiskolai célnyelvi
civilizáció tantárgy oktatásához
I.

Bevezetés

Az önálló tematikával megjelenĘ, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi
civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók tájékozottá
váljanak a célnyelvi országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a
célországok földrajzát, gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, tudománytörténetét,
tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, mĦvészetét, valamint a mindennapi élet
kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetĘséget kínál a tantárgyközi integráció megvalósítására és
a célnyelv iránti érdeklĘdés fenntartására.
A mĦveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul
a tanulók személyiségfejlĘdéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a
véleményformálás képessége mellett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a
tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi kommunikációs kompetenciát.
A célnyelvi civilizáció tantárgy í komplex jellegébĘl fakadóan – a tanulók életkorához
igazítva szintetizálja a NAT nevelési célkitĦzéseit.
A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a
magyar kultúra értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar mĦveltségrĘl alkotott
képük, és el tudják helyezni a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes
értékrendben. Tanulmányaik segítségével felfedezik és megértik a célországokban honos
etikai elveket, és összevetik ezeket a különbözĘ kultúrák – köztük saját nemzetük – etikai
elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük.
A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérĘ társadalmi szokásokat és szabályokat
(udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek,
dialektusok), ezáltal hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és
munkájuk során is.
Tájékozódnak arról, hogyan valósul meg a demokrácia a célnyelvi országokban,
ismereteket szereznek a más országokban folyó civil társadalmi tevékenységekrĘl, az adott
országok nemzetközi szervezetekhez és az Európai Unióhoz való viszonyáról, valamint arról,
hogy a helyi közösségek milyen társadalmi problémákkal küzdenek. A célnyelvi országokban
oly népszerĦ önkéntes mozgalmak, valamint a hátrányos helyzetĦek és a fogyatékkal élĘk
számára teremtett esélyek megismerésével a tanulók felelĘsségtudata is fejlĘdhet.
A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a
munka világáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlĘdés kérdéseivel.
Megismerik a célnyelvi országok munkaerĘpiacának elĘnyös és kockázatos jellemzĘit, így
jobban el tudják dönteni, hogy vállalnának-e munkát külföldön, s ha igen, akkor hol, milyet és
mennyi idĘre.
A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi
országok hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes
országok fejlĘdésének folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos
médiumok használatát. Eleinte segítséggel, késĘbb önállóan értékelik a talált információk
hitelességét. A hagyományos könyvtárhasználatot is gyakorolják, hogy magabiztosan
tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvĦ könyvtári gyĦjtemények anyagaiban.
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A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok
megoldása során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés
közben megtanulnak a célnyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthetĘ,
lényegkiemelĘ jegyzetelési technikákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor.
Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolataikat, megállapításaikat
kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó lehetĘséget kínál a kooperatív
tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szakértĘi csoport stb.).
A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegébĘl adódóan számos kulcskompetencia
fejlesztését támogatja. A tanulók idegen nyelvĦ kommunikációja hitelesebbé válik azáltal,
hogy szociokulturális ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlĘdnek,
gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti párbeszédben. Ezek a készségek késĘbb is nagy
segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásában, valamint a
munkaerĘpiacon való helytállásban.
Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó
területek természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a
környezettudatos életmód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bĘvítik
természettudományos mĦveltségüket a célországok tudományos-technikai vívmányainak
megismerésével.
Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam
demokratikus felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi
törekvéseket. Megtanulják az emberi jogok tiszteletét, az egyenlĘség, a demokrácia, a vallási
és etnikai sokszínĦség megbecsülését. Tájékozódnak más országok kulturális örökségérĘl az
irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális mĦvészetekben, a
tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern mĦvészeti kifejezĘeszközök, a fotó és a
mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemzĘ produktív és interaktív tevékenységek
támogatják a mĦvészeti alkotások értĘ és beleérzĘ értelmezését a népszerĦ kortárs kultúra és
kifejezésmódok vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív
attitĦd alakuljon ki a mĦvészetek, a mĦvészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak
az esztétikai élmények befogadására.
Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek
alkalmazása felkészíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják,
hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el,
vagy hogyan vitassák mások véleményét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják
elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált módját is gyakorolhatják. A folyamat
eredményeképpen fejlĘdik személyiségük, erĘsödik belsĘ motivációjuk, és kialakulnak önálló
tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele.
Az Irányelvek szerint a két tanítási nyelvĦ általános iskolai képzésben a célnyelvi
civilizáció óraszáma az 5–8. évfolyamon heti 1 óra, míg a középiskolai képzésben a 9–10.
évfolyamon heti 1 óra, a 11–12. évfolyamon heti 2 óra. A középiskolai célnyelvi civilizáció
tantárgy nem építhet az általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyra, így a készségeket és
ismereteket a középiskolában is el kell sajátítani. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása
a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során
figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévĘ és
fejlesztendĘ célnyelvi készségeket, ismereteket.
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A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai:
1. Ismeretszerzés célnyelven
2. Kritikai gondolkodás
3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
4. Tájékozódás idĘben és térben
Bontásban lásd lent:
1. Ismeretszerzés célnyelven
1

2

3

A
5–6. évfolyam
Ismeretszerzés
személyes
beszélgetésekbĘl,
tárgyak, épületek,
képek közvetlen
megfigyelésébĘl,
célnyelven hallott és
olvasott elbeszélĘ
szövegekbĘl,
különbözĘ
médiumok
anyagából.

B
7–8. évfolyam
Ismeretszerzés
célnyelven írt
információs
szövegekbĘl, ezek
rendszerezése és
értelmezése.
Vizuális rendezĘk
(táblázatok, ábrák,
vázlatok) készítése.

InformációgyĦjtés
segítséggel.
Kulcsszavak és
kulcsmondatok
keresése
szövegekben, ezek
felhasználásával,
tanári segítséggel
vázlat készítése
célnyelven.
InformációgyĦjtés
könyvtárban.
A megismert
információk
csoportosítása, a
különbségek és
hasonlóságok
felismerése.

Önálló
információgyĦjtés
célnyelven adott
témához különbözĘ
szövegekbĘl,
médiumokból,
ezekhez rövid
szöveges tartalmi
ismertetĘ készítése
célnyelven.
A megismert
információk
csoportosítása,
rendszerezése,
összehasonlítása.

C
9–10. évfolyam
Ismeretszerzés
személyes
beszélgetésekbĘl,
célnyelven írott,
vagy audio(vizuális)
forrásokból,
statisztikai
táblázatokból,
grafikonokból,
diagramokból, képi
forrásokból. A
megszerzett
ismeretek
rendszerezése,
értelmezése.
Vizuális rendezĘk
(táblázatok, ábrák,
vázlatok) készítése.
InformációgyĦjtés
célnyelven az adott
témához a
különbözĘ
szövegekbĘl,
médiumokból. Az
információk
értelmezése, a
lényeges
információk
felismerése és
rendszerezése. A
különbözĘ típusú
forrásokból
származó
információk
összevetése.
Jegyzetkészítés,
tartalmi
összefoglalók és

D
11–12. évfolyam
Ismeretszerzés
célnyelven írott,
vagy hallott
forrásokból,
statisztikai
táblázatokból,
grafikonokból,
diagramokból,
szépmĦvészeti és
képzĘmĦvészeti
alkotásokból, képi
forrásokból.

Önálló
információgyĦjtés
célnyelven az adott
témához a
különbözĘ
médiumokból, az
információk önálló
értelmezése,
összevetése, az
ismeretlen nyelvi
elemek jelentésének
kikövetkeztetése,
lényeges és
specifikus
információk
felismerése,
kiemelése,
rendszerezése és
értékelése, valamint
különbözĘ típusú
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vázlatok írása
célnyelven.

4

Autentikus
szövegek, a
célországokra
jellemzĘ dalok,
mondókák
felhasználása a
célországban élĘk
szokásainak
megismeréséhez.

Filmek, képek,
egyszerĦsített
szövegezésĦ
szépirodalmi
alkotások
felhasználása a
célországokban élĘk
szokásainak,
hagyományainak,
életmódjának
megismeréséhez.

Autentikus
szövegek, filmek és
képi források
(fényképek,
karikatúrák stb.)
felhasználása a
célországokban élĘ
emberek
gondolkodásmódján
ak, szokásainak,
életvitelének
megértéséhez és
bemutatásához.

Atlaszok,
gyermeklexikonok
használata.

Segédkönyvek,
kézikönyvek,
digitális és
nyomtatott atlaszok,
térképek, digitális és
nyomtatott
lexikonok
használata.
Az olvasmányok
lényegét kiemelĘ
vázlat készítése
célnyelven.
Az interneten
található digitális
források
felhasználása, azok
elĘnyeinek,
korlátainak és
kockázatainak
ismeretével.

Segédkönyvek,
kézikönyvek,
atlaszok, lexikonok,
használata mind
nyomtatott, mind
digitális
formátumban.
Az olvasottak
alapján lényeget
kiemelĘ vázlat és
jegyzet készítése
célnyelven.
Közös, majd önálló
forráskeresés
célnyelven az
internet lehetĘségeit
felhasználva. Ezen
digitális források
felhasználása, azok
elĘnyeinek,
korlátainak és
kockázatainak
ismeretével.

5

Közös forráskeresés
célnyelven az
internet lehetĘségeit
felhasználva.
6

•
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forrásokból
származó
információk
összevetése. Önálló
jegyzetkészítés
célnyelven.
Szépirodalmi és
képzĘmĦvészeti
alkotások, filmek és
képi források
(fényképek,
karikatúrák stb.)
felhasználása a
célországokban élĘ
emberek
gondolkodásmódján
ak, szokásainak,
életvitelének
megértéséhez és
bemutatásához.
Segédkönyvek,
kézikönyvek,
atlaszok, lexikonok
használata.
Az olvasottak
alapján lényeget
kiemelĘ jegyzetek
készítése
célnyelven.

Az interneten
található digitális
források önálló
felhasználása, azok
elĘnyeinek,
korlátainak és
kockázatainak
ismeretével.
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2. Kritikai gondolkodás
1

A
5–6. évfolyam
A célnyelv országai
hazánkétól eltérĘ
sajátosságainak
felismerése.

B
7–8. évfolyam
A célnyelvi
országok társadalmi
berendezkedésérĘl
szerzett ismeretek
alapján kérdések
megfogalmazása.

Híres emberek,
történelmi hĘsök
külsĘ és belsĘ
tulajdonságainak
bemutatása,
véleményezése.

Híres emberek,
történelmi
személyiségek
jellemzése.
SorsdöntĘ
események
hatásainak elemzése.

Adott témával
kapcsolatos eltérĘ
vélemények
értékelése.

Tények és vélemény
megkülönböztetése
újságcikkekben.

Kitalált személyek
és történelmi
szereplĘk
megkülönböztetése.

Igaz történetek és
legendák
valóságtartalmának,
összefüggéseinek
vizsgálata.

Kérdések önálló
megfogalmazása az
adott témával
kapcsolatban.

Feltevések megfogalmazása a
célnyelvi országokról tanult ismeretek
kapcsán.

2

3

4

5

6

C
9–10. évfolyam
A célnyelvi
országok hazánkétól
eltérĘ sajátosságainak
felismerése. A
célnyelvi országok
társadalmi
berendezkedésérĘl
szerzett ismeretek
alapján társadalmi,
erkölcsi problémák
felismerése,
megfogalmazása.
A lényeg kiemelése,
szövegtömörítés,
szöveg
átfogalmazása adott
szempont szerint.

Adott témával
kapcsolatos eltérĘ
vélemények felismerése és értékelése.
Tények és vélemények megkülönböztetése a hagyományos és a digitális
médiumokban.
Igaz történetek és
legendák valóságtartalmának,
összefüggéseinek
vizsgálata.
KülönbözĘ források
vizsgálata a
hitelesség
szempontjából.
Kérdések, felvetések
önálló
megfogalmazása a
célnyelvi
országokról tanult

D
11–12. évfolyam
A célnyelvi országok
társadalmi, politikai,
erkölcsi
problémáinak
felismerése,
megfogalmazása, a
tanult ismeretek
problémaközpontú
elrendezése.

A lényeg kiemelése,
tételmondat
megfogalmazása,
szövegtömörítés,
szöveg
átfogalmazása adott
szempont szerint.
SorsdöntĘ
események
hatásainak elemzése.
Elfogultság,
manipulatív
szándékok, érvelési
hibák felismerése a
hagyományos és
digitális
médiumokban.
KülönbözĘ szövegek,
hanganyagok, filmek
stb. vizsgálata a
hitelesség
szempontjából.

Feltevések
megfogalmazása
egyes társadalmi
jelenségekrĘl, azok
hátterérĘl, okairól,
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7

Önálló vélemény
megfogalmazása
eseményekrĘl és
személyekrĘl.

Önálló vélemény
megfogalmazása
történelmi
eseményekrĘl,
szereplĘkrĘl.

ismeretek kapcsán.
Az egyes társadalmi
jelenségek
hátterének, okainak
keresése.
A kultúrák és
értékrendek közötti
különbségek
felismerése,
összehasonlítása.

•
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érvek gyĦjtése a
feltevések mellett és
ellen, valamint azok
kritikai értékelése.
A kultúrák és
értékrendek közötti
különbségek
felismerése,
összehasonlítása a
saját kultúrával és
értékrenddel.

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
1

2

A
5–6. évfolyam
Beszélgetés a
célnyelvi országok
szokásairól,
hagyományairól.

Önállóan gyĦjtött
képekbĘl tabló
készítése, ezekhez
rövid magyarázat
adása célnyelven.
3

4

A téma elĘnyös és
hátrányos
jellemzĘinek
felsorolása. Egy-egy
cselekvés mellett
vagy ellen szóló
érvek gyĦjtése.

B
7–8. évfolyam
ÖsszefüggĘ
szövegalkotás
írásban és szóban a
célnyelvi
országokról
kulcsszavak,
kifejezések
felhasználásával.
Beszámoló,
kiselĘadás tartása
célnyelven, ahol a
cél a tanultak
összefoglalása,
önálló kiegészítése.

C
9–10. évfolyam
ÖsszefüggĘ szöveg
alkotása írásban és
szóban a célnyelvi
országokról
kulcsszavak,
kifejezések
felhasználásával.

A tény és a
vélemény
megkülönböztetése.

A téma elĘnyös és
hátrányos
jellemzĘinek
felismerése. A tény
és a vélemény
megkülönböztetése.
Részvétel informális
vitákban. Cáfolat és
ellenérvek
megfogalmazása.

Beszámoló,
kiselĘadás tartása
célnyelven
változatos források
alapján, adott
szempontok szerint.

D
11–12. évfolyam
ÖsszefüggĘ szöveg
alkotás önállóan
írásban és szóban a
célnyelvi országokra
jellemzĘ fogalmak
azonosításával és
helyes
használatával.
Beszámoló,
kiselĘadás tartása
célnyelven
változatos
forrásokból
származó szövegek
alapján, megfelelĘ
szó- és
mondathangsúlyozás
sal, interferencia
nélkül.
Az érvelés
szerkezetének, a
bizonyítás módjainak ismerete,
cáfolat és ellenérvek
megfogalmazása,
érvrendszer felépítése, logikus és
tárgyilagos érvelés.
Részvétel formális
és informális vitákban, döntéshozatali
folyamatokban.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

693

2013. évi 6. szám

Mások
véleményének
türelmes
meghallgatása és
figyelembevétele.

Saját vélemény
érthetĘ
megfogalmazása, a
tárgyilagos érvelés
és a személyeskedés
megkülönbözteté-se.

Saját vélemény
megfogalmazása, a
tárgyilagos érvelés
és a személyeskedés
megkülönböztetése,
véleménykülönbsé
Jek tisztázása.

Tanultak kapcsán
néhány mondatos
összefüggĘ szöveg
írása.

Fogalmazás írása
valamely célnyelvi
országban meglévĘ
szokásról,
hagyományról,
összehasonlítás.

Fogalmazás írása
valamely tanult
témakörben,
összehasonlítás.

5

6

Saját vélemény
érthetĘ, árnyalt
megfogalmazása,
mások érvelésének
megértése,
elfogulatlan
összefoglalása,
véleménykülönbség
ek tisztázása, saját
álláspont
továbbfejlesztése.
Esszé- és
újságcikkírás; saját
nézĘpont kifejtése,
ellentétes
álláspontok
ütköztetése, a
probléma világos
megfogalmazása,
bizonyítékok és
cáfolatok kifejtése,
következtetések
levonása.

4. Tájékozódás idĘben és térben
1

2

3

A
5–6. évfolyam
Célnyelvi országok
és fontosabb
városaik azonosítása
térképen.

B
7–8. évfolyam
Célnyelvi országok
és a legfontosabb
történelmi
helyszínek
azonosítása
térképen.

Kronológiai adatok
rendezése
segítséggel.

Eseménye
csoportosítása korok
szerint. Egyes
korszakok
jellegzetességeinek
megragadása és
összehasonlítása.

C
9–10. évfolyam
A célnyelvi
országok és
fontosabb városaik,
történelmi
helyszínek
azonosítása
térképen.
Kronológiai adatok
rendezése,
események
csoportosítása korok
szerint. A történelmi
tér változásainak
leolvasása
különbözĘ (pl.
népsĦrĦséget, vallási
megoszlást
ábrázoló)
térképekrĘl.

D
11–12. évfolyam
A célországok
fejlĘdése, kultúrája
szempontjából
fontos helyszínek
azonosítása a
térképen.
KülönbözĘ
korszakok
térképeinek
összehasonlítása,
a történelmi tér
változásainak
leolvasása
különbözĘ
(pl. népsĦrĦséget,
vallási megoszlást
ábrázoló)
térképekrĘl.
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4

A földrajzi
környezet
életmódra, a
szokások
kialakulására
gyakorolt hatásának
felismerése.

A földrajzi
elhelyezkedés és a
történelmi,
társadalmi
események közötti
összefüggések
felismerése.

A megismert
események
idĘrendbe állítása.

Néhány kiemelt
esemény, jelenség
idĘpontjának
ismerete.
A tanultak
elhelyezése egy
kiemelt idĘponthoz
képest.
A tanult helyek
megkeresése a
térképen.
Események,
jelenségek
leolvasása
történelmi
térképekrĘl,
elhelyezésük a
megfelelĘ történelmi
korszakban.
Párhuzamok és
különbözĘségek
keresése
Magyarország és a
célország(ok)
társadalmi
eseményei között
térben és idĘben.

5

6

7

Egyes események,
szokások
megkülönböztetése
aszerint, hogy a
jelenhez, a múlthoz
vagy a régmúlthoz
tartoznak-e.

Párhuzamok és
különbözĘségek
keresése
Magyarország és a
célország(ok)
szokásai,
hagyományai
között.
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A földrajzi
környezet
életmódra, a
szokásokra
gyakorolt hatásának
felismerése. A
földrajzi, történelmi,
társadalmi
események közötti
összefüggések
felismerése.
A tanultak
elhelyezése egy
kiemelt idĘponthoz
képest.

A földrajzi
környezet szerepe az
egyes kultúrák és
államok
kialakulásában.
Geopolitikai
következmények
megfogalmazása.

Események,
jelenségek
leolvasása
történelmi
térképekrĘl,
elhelyezésük a
megfelelĘ történelmi
korszakban,
kronológiai
számítások.

A célországok
fejlĘdése
szempontjából
fontos események
idĘrendi sorrendbe
állítása, néhány
dátum ismerete,
kronológiai
számítások.

Párhuzamok és
különbözĘségek
keresése
Magyarország és a
célország(ok)
szokásai,
hagyományai,
társadalmi
eseményei között
térben és idĘben.

A célországok
történelmének
összevetése a
magyar történelem
(eltérĘ) idĘbeli
ritmusával és a
kölcsönhatások
elemzése.

Tájékozódás a
történelmi idĘben.
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5–6. évfolyam

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már négy éve tanulják a célnyelvet, így
rendelkeznek alapvetĘ információkkal a célnyelvi országokról. Nyelvi szintjük eléri a KER
szerinti A1-es szintet.
A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedĘ szerepet játszik a kulcskompetenciák
fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi,
mĦvészeti és természettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. Nem az ismeretek
egyszerĦ befogadása a cél, hanem az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes
események, szokások, jelenségek összehasonlítása. Az ismeretek elsajátítása során kialakul a
tanulókban az érdeklĘdés a célnyelvi országok kultúrája iránt. A saját és a célnyelvi kultúrák
megismerése, összehasonlítása révén bĘvül mĦveltségük, szélesedik látókörük, így
fokozatosan kialakul elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérĘ
kultúrákra.
A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a
célnyelv, így annak készségszintĦ felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetĘséget. A
tantárgy tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi
országok sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára
földrajzi, történelmi, képzĘmĦvészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív
felhasználásához. A tanulók az infokommunikációs technológiai eszközökkel (IKT)
támogatott információszerzést és -feldolgozást is gyakorolhatják, kezdetben segítséggel, majd
képessé válnak az önálló kutatómunkára és a megszerzett információk produktív
alkalmazására.
A tananyag feldolgozása közben lehetĘséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és
csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a
kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése.
A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét egymástól, közöttük tartalmi
összefüggés, egymásra épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában
történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg,
amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven
tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévĘ és fejlesztendĘ célnyelvi készségeket,
ismereteket.

1
2

3

A
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

B
A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi
országok elhelyezkedésérĘl, legalapvetĘbb földrajzi
adottságairól.
A tanuló térképen azonosítja a célországokat, képes
megmutatni azok nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit;
következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésbĘl az életmódra;
információt tud szerezni az ország természeti adottságairól
autentikus anyagok (prospektusok, útleírások) segítségével;
ismeri a célnyelvi országok fĘbb közlekedési lehetĘségeit,
jellemzĘit és a célnyelvi országok fizetĘeszközeit, azok
viszonyát a magyarországiéhoz.
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4

Ismeretek / fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási pontok

6

Kulcsfogalmak /
fogalmak

1
2

3

4

C
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek / fejlesztési
követelmények

•
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A célnyelvi országok fĘbb városainak, legfontosabb
domborzati és vízrajzi jellemzĘinek felismerése, értelmezése
térképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az
idĘjárási viszonyok, valamint az életmód között.
A célnyelvi országok fizetĘeszközének megismerése.
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák
megismerése.
A fĘbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés
megismerése, az egyes közlekedési ágak fĘbb sajátosságai.
Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre.
Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutat egy-egy
célországot, vagy annak egy-egy területét.
Természetismeret: térképhasználat, felszínformák; idĘjárási,
éghajlati elemek; az éghajlat társadalmi, gazdasági hatásai; a
társadalmi, gazdasági élet szervezĘdése.
Technika, életvitel és gyakorlat: fogyasztói termékek,
közlekedés.
Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és
földrajzi övezetek, idĘjárási-éghajlati elemek,
településtípusok, a pénz világa, közúti közlekedés.
D
A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi
országok jellegzetességeirĘl.
A tanuló képes meghatározni a célnyelvi országok
államformáját,
idĘrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi
eseményeket, ismeri az azokhoz köthetĘ legfontosabb
személyeket;
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi idĘszakok hazai
eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel;
össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai
élet fĘbb vonásait, felismeri az azonosságokat és
különbségeket.
A célnyelvi országok államformáinak, legfontosabb
szimbólumainak (zászló, címer) megismerése.
Legfontosabb történelmi események megismerése,
kronológiai sorrendbe helyezése.
A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi
eseményeinek összehasonlítása.
KiemelkedĘ történelmi személyiségek megismerése, hatásuk
az ország életére.
Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és
Magyarországon.
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tanult
történelmi korok fĘbb csomópontjai a célnyelvi országokban;
események idĘrendbe állítása.
Erkölcstan: ember az idĘben: gyermekkor, serdülĘkor; társas
kapcsolatok; egyén és közösség.
Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai,
erkölcs, illem, jogok és kötelességek az iskolában.
F
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a
célnyelvi országokban
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi
országok hagyományairól, szokásairól, ünnepeirĘl.
A tanuló képes segítséggel információt gyĦjteni a
célországokban élĘ emberek hétköznapjairól, szokásairól, a
mindennapi életrĘl, jellemzĘ életkörülményeikrĘl;
ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük
módját és szimbólumait;
tud röviden ismertetni néhány, a célnyelvi országokra
jellemzĘ népszokást, kialakulásukkal és a hozzájuk
kapcsolódó hiedelmekkel;
röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket,
és ismer néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérĘ
szokást;
képes ismertetni néhány tipikus tájjellegĦ ételt és italt; tudja
egy-egy tipikus étel elkészítési módját, receptjét.
A célnyelvi országokban lakó emberek jellemzĘ
életmódjának, mindennapi életének megismerése. A vidéki és
a városi életmód jellegzetességei.
SzövegbĘl, filmbĘl információgyĦjtés, szokások,
hagyományok leírása.
A célnyelvi országok családi ünnepeinek, népi
hagyományainak, szokásainak megismerése.
Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk
ismertetése vázlat segítségével.
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és
néhány célországban.
Az adott tájegységre, országra jellemzĘ ételek, étkezési
szokások ismertetése, jellemzĘ ünnepi menü összeállítása.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás;
egészséges és káros ételek; lakókörnyezetek és életmódbeli
jellemzĘk.
Magyar nyelv és irodalom: népszokások kialakulása.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: szokás,
hagyomány, illem.
Erkölcstan: családi élet.
Természetismeret: egészséges életmód.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
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Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek,
népszokás, hiedelem, életmód, étkezési szokások,
kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti ételek, gyorséttermek.
H
SzabadidĘ, sport a célnyelvi országokban
A célnyelv tanulása során a tanulóknak elĘzetes ismeretei
vannak a célnyelvi országok jellemzĘ, tradicionális
sportágairól.
A tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemzĘ
otthoni és házon kívüli szabadidĘs és hobbitevékenységeit;
tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidĘs
tevékenységekre;
be tudja mutatni a célországokra jellemzĘ nemzeti sportokat,
ismeri a legjelentĘsebb sporteseményeket;
képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai
élet jellemzĘ sporttevékenységeit.
JellemzĘ szabadidĘs tevékenységek bemutatása,
összehasonlítása a hazaiakkal.
A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások
bemutatása.
Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok
bemutatása, a sport szerepe a mindennapi életben.
Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különbözĘ
országok iskolai lehetĘségeinek összehasonlítása.
Ismert és eredményes sportolók bemutatása.
Testnevelés és sport: sportágak, szabályrendszerek;
játékszabályok; életmódot, életstílust és életminĘséget
befolyásoló egyéni, társas és csoportos tevékenységek.
Erkölcstan: sportszerĦség.
Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidĘ hasznos
eltöltése, kulturált szórakozás, hobbi.
J
A célnyelvi országok irodalma, mĦvészete
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi
országok gyermekirodalmáról.
A tanuló ismer a célországokhoz köthetĘ legendákat,
történeteket, irodalmi alkotásokat, tudja ezeket
valóságtartalmuk alapján csoportosítani (mondák, legendák
vagy valós megtörtént események);
ismeri a legjelentĘsebb legendákban, történelmi leírásokban
szereplĘ személyeket;
ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthetĘ írót, költĘt,
gyerekverset, irodalmi alkotást;
ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány,
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ezekben kiállított tárgyat;
ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthetĘ
képzĘmĦvészt, zeneszerzĘt és zenészt.
KülönbözĘ mĦfajú irodalmi szövegek megismerése, azok
tartalmának felhasználása a célnyelvi országok történelmének
feldolgozásában.
A valóságon és a legendákon alapuló történetek
szétválasztása.
Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi
alkotások) megismerése.
A legjellemzĘbb képzĘmĦvészeti mĦalkotások, múzeumi
tárgyak felismerése.
A célnyelvi ország leismertebb képzĘmĦvészeinek, íróinak,
költĘinek megismerése.
Zenekari mĦvek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése,
célnyelvi országok szerinti csoportosítása.
Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai mĦvek
olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli költészete;
gyermek és ifjúsági irodalom.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Ének–zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés, különbözĘ kultúrák mítoszai, mondái;
Vizuális kultúra: mĦvészi alkotások leírása, értelmezése.
Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi mĦalkotás,
meghatározó képzĘmĦvészeti alkotás, klasszikus és
popzene.
L
Magyarország bemutatása külföldieknek
Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett
tapasztalatok a hazai ünnepek körérĘl.
A tanuló ismeri szülĘhelyét, azt el tudja helyezni az ország
térképén. Ismeri az ország fĘbb hegy- és vízrajzi jellemzĘit.
A tanuló rendelkezik alapvetĘ célnyelvi szókinccsel a
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és földrajz
tantárgyak témakörében;
képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzĘit;
fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk
legjelentĘsebb történelmi eseményeit a már megismert
idĘszakokból;
bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb
hagyományainkat;
tud leírást adni arról az iskoláról és településrĘl, ahol
tanulmányait folytatja;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját.
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Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi
adottságok, jellegzetességek bemutatásához szükséges
célnyelvi szókincset.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek,
hegyeinek, folyóinak megnevezése, bemutatása.
Történelmi csomópontok, azok hatásainak,
következményeinek bemutatása.
IdegenvezetĘi szerepjáték arról a városról, ahol tanul
(elhelyezése az országban, fĘbb földrajzi, történelmi
jellemzĘi, látnivalói).
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzĘk alapján a
célnyelvi országokkal.
Hazai irodalmi mĦ, író, képzĘmĦvészeti alkotás bemutatása.
Természetismeret: Magyarország és a Kárpát-medence
földrajza; tudomány, technika, kultúra: Semmelweis Ignác,
KĘrösi Csoma Sándor, Szent-Györgyi Albert, a magyar
Nobel-díjasok. magyar találmányok.
Magyar nyelv és irodalom: olvasmányélmények.
Vizuális kultúra: a legjelentĘsebb múzeumok, mĦalkotások
leírása.
Hon- és népismeret: Magyarország néprajzi hagyományai.
Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék
természeti, kulturális értékei.

N
A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését,
geográfiai jellemzĘit.
IdĘrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi
eseményeket, személyeket, észreveszi az ok-okozati
összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit,
szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket,
szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal.
Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve
hazánkhoz köthetĘ népszokásokat, hiedelmeket.
Felismer célországokhoz köthetĘ mĦvészeti, zenei
alkotásokat, ismer híres múzeumokat.
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7–8. évfolyam

Ebbe a szakaszba érve a diákok már két éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat,
nyelvtudásuk a KER szerinti A2 szinten van. Nyelvtudásuk lehetĘvé teszi, hogy idegen
nyelven is szerezzenek információkat a körülöttük lévĘ világról, és ezzel a lehetĘséggel
tudatosan éljenek. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civilizáció tanulása során a már
meglévĘ földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzĘmĦvészeti ismereteiket felhasználhatják,
továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemzĘ, analizáló gondolkodásmódra ad lehetĘséget, s
egyben segíti Ęket a megfelelĘ, egyéni tanulási stratégia kialakításában.
A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét,
gazdaságát, hagyományait, kultúráját, mĦvészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai
vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi jellemzĘket összehasonlítani,
bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, világhírĦ tudósaink
munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és tárgyi öröksége
iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erĘsítik interkulturális
készségeiket és a nemzeti öntudatot is.
A feladatok jellege, tartalma egyre több lehetĘséget biztosít az önálló kutatómunkára,
egyéni és csoportos elĘadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket,
következtetéseiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.
A 7–8. évfolyamon az elĘzĘ szakaszok témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak
tanulása során megszerzett ismereteknek megfelelĘen koncentrikusan bĘvülnek, egymásra
épülnek.
A 8. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával
önállóan is megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be
tudják mutatni Magyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a
világra, interperszonális kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek.
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B
A célnyelvi országok természetföldrajza
A célnyelv országaira vonatkozó általános ismeretek (fekvés,
fĘváros, folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti
jelképeket, szimbólumokat.
A tanuló képes tájékozódni, információt gyĦjteni és
következtetéseket levonni leírásokból, táblázatokból,
grafikonokból, diagramokból, térképekbĘl;
tud következtetni a földrajzi fekvésbĘl, a természeti és
éghajlati viszonyokból az ország jellemzĘire: az életmódra, a
kulturális szokásokra, a mindennapi életre;
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól
autentikus anyagok (prospektusok, útleírások,
ismeretterjesztĘ filmek) segítségével.
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének,
felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi
jellemzĘinek bemutatása, jelölése kontúrtérképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet,
az éghajlat és az idĘjárási viszonyok, valamint az életmód és
a kulturális szokások között.
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az
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ismeretszerzés egyik forrása.
Egyéni vagy csoportos elĘadások készítése,
információszerzés célnyelven egy-egy adott témáról.
Földrajz: térképhasználat, felszínformák; idĘjárási, éghajlati
elemek; éghajlat-módosító tényezĘk; az éghajlat társadalmi,
gazdasági hatásai; a társadalmi, gazdasági élet szervezĘdése.
Célnyelv: lényegkiemelés.
Matematika: logikai következtetések, grafikonok, adatok
értelmezése.
Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák,
víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok,
idĘjárási és éghajlati tényezĘk.
D
A célnyelvi országok gazdasága

A tanuló már foglalkozott egyes célnyelvi országok
gazdaságával a Földünk és környezetünk mĦveltségterület
keretében.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok alapvetĘ gazdasági
ágazatait, a fĘbb, idehaza is ismert márkákat;
ismeri a jelentĘs ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az
A tematikai egység
ország gazdaságára gyakorolt hatását;
nevelési-fejlesztési
képes információt gyĦjteni aktuális és alapvetĘ gazdasági
céljai
kérdésekrĘl;
képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott
gazdasági híreit.
A célnyelvi országok gazdasági adottságainak, jellemzĘinek
megismerése.
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára.
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a
Magyarországon jelenlévĘ nagyvállalatok ismerete.
Ismeretek / fejlesztési
A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány
követelmények
összefüggés felismerése az életszínvonal és a gazdasági
teljesítmény között.
Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média
segítségével.
Hírek, információk megértése célnyelven.
Földrajz: gazdaságföldrajz.
Kapcsolódási pontok Technika, életvitel és gyakorlat: találmányok, feltalálók.
Matematika: grafikonok, adatok gyĦjtése, következtetések.
Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány,
Kulcsfogalmak /
globalizáció, nemzetközi szervezetek, multinacionális
fogalmak
vállalatok.
ElĘzetes tudás
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F
A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi
1
viszonyai
A tanuló már ismeri a célnyelvi országok államformáját,
meghatározó történelmi eseményeit.
2
ElĘzetes tudás
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és
külföldi politikai híreket.
A tanuló képes idĘrendbe helyezni a történelmi eseményeket,
ismeri azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait;
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi idĘszakok
A tematikai egység
3 nevelési-fejlesztési céljai meghatározó, hazai és célnyelvi országokhoz kötĘdĘ
eseményeit, észreveszi az azok közötti összefüggéseket;
ismeri a vallás és a legnagyobb mĦködĘ egyházak szerepét
egyes célnyelvi országokban.
A célnyelvi országok elhelyezése, összehasonlítása a
nemzetek közösségében (államforma, méret stb.) .
Magyarország és a célnyelvi országok történelmi
eseményeinek, politikai berendezkedésének
összehasonlítása. A legfontosabb vallások, egyházak
Ismeretek / fejlesztési megismerése.
4
Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése.
követelmények
A társadalmat érintĘ alapvetĘ globális problémák
tudatosítása (bĦnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás
lehetĘségeinek feltárása.
KiemelkedĘ történelmi személyiségek megismerése, hatásuk
a társadalmi folyamatokra.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
történelmi korok fĘbb csomópontjai a célnyelvi országokban;
5
Kapcsolódási pontok
események párhuzamba állítása; vallások kialakulása.
Erkölcstan: történelmi egyházak.
Társadalom, államfĘ, politikai intézményrendszer, az emberi
Kulcsfogalmak /
6
alapjogok, vallás, történelmi egyházak.
fogalmak

1
2

3

G
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

H
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a
célnyelvi országokban
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok
mindennapjairól, a társas együttélés szokásairól, a
hagyományokról, ünnepekrĘl.
A tanuló képes információkat gyĦjteni a célországokban élĘ
emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életrĘl,
jellemzĘ életkörülményeikrĘl;
tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb
szabályainak megfelelĘen viselkedni;
ismeri a tipikus célnyelvi családmodellt;
ismerteti a célnyelvi országokra jellemzĘ népszokásokat,
népzenei mĦveket, népmĦvészeti jellegzetességeket,
összehasonlítja ezeket a magyarországiakkal;
tud példát mondani kiemelkedĘ jelentĘségĦ kulturális
eseményekre, fesztiválokra;
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ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó
szokásokat.
A célnyelvi országokban élĘ emberek jellemzĘ életmódjának,
mindennapi életének megismerése.
SzövegbĘl, filmbĘl információgyĦjtés, szokások,
hagyományok leírása, összehasonlítása.
A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak
Ismeretek / fejlesztési megismerése, a reagálás gyakorlása.
JellemzĘ népzenei, népmĦvészeti alkotások ismerete.
követelmények
Kulturális események, fesztiválok jelentĘségének
megismerése, összekapcsolása különbözĘ mĦvészeti ágakkal.
Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemzĘ ételek,
étkezési szokások, tipikus étel elkészítési módjának
ismertetése.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; egészséges
és káros ételek; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzĘk.
Magyar nyelv és irodalom: népszokások, hiedelmek.
Kapcsolódási pontok Hon- és népismeret: szokás, hagyomány, illem.
Erkölcstan: családi élet.
Ének-zene: népzene.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene,
Kulcsfogalmak /
népmĦvészet, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás,
fogalmak
tradicionális ételek.
I
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

J
SzabadidĘ, sport a célnyelvi országokban

A tanuló saját tapasztalatainak és tanulmányainak megfelelĘen
számos ismerettel rendelkezik a sport- és szabadidĘs
ElĘzetes tudás
tevékenységekrĘl.
A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs
csatornákat a sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos
információk gyĦjtésére;
tud logikusan, a megfelelĘ szókincs használatával érvelni
sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal
A tematikai egység
kapcsolatos kérdésekben;
nevelési-fejlesztési
tisztában van a sport jelentĘségével és szerepével a célnyelvi
céljai
országban és hazánkban;
képes bemutatni a célnyelvi országok jellemzĘ szabadidĘs
tevékenységeit, legfontosabb kulturális eseményeit,
fesztiváljait;
tud példát mondani a kulturált szórakozási, szabadidĘs
lehetĘségekre, helyszínekre.
A sport jelentĘsége, szerepe a célnyelvi országok és hazánk
lakosságának életében.
Ismeretek / fejlesztési Sporthoz kötĘdĘ fogalmak megismerése (pl. versenyszellem,
csapatszellem, veszíteni tudás képessége).
követelmények
A fair play fogalmának ismerete és jelentĘségének felismerése
az élsportban és a tömegsportban.
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Az olimpiai eszme megismerése; a célnyelvi országok és
hazánk legnagyobb sikerei az olimpiákon.
A legjellegzetesebb, tradicionális sportesemények a célnyelvi
országokban és hazánkban.
Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi
életben (szabadidĘsport, tömegsport) a célnyelvi országban és
hazánkban.
Erkölcstan fair play; dopping.
Biológia-egészségtan: a sport élettani hatásai; sportsérülések,
Kapcsolódási pontok doppingszerek hatásai; egészséges életmód, helyes táplálkozás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az olimpiai
játékok története.
SzabadidĘsport, tömegsport, élsport, fair play, dopping,
Kulcsfogalmak /
életvitel, egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani
fogalmak
hatások, szabályok, felszerelések.

K

L

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

A célnyelvi országok irodalma, mĦvészete, tudományos élete

ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi
alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).
Megismerte a legjellemzĘbb képzĘmĦvészeti mĦalkotásokat,
múzeumi tárgyakat.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ
jelentĘségĦ klasszikus és kortárs szerzĘjét, képzĘ- és
elĘadómĦvészét;
ismeri a célnyelvi országok legjelentĘsebb tudományostechnikai vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra;
be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ
fontosságú épületét, a korszak és az épület jellemzĘivel;
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió,
internet) szerepét a kultúra közvetítésében és népszerĦsítésében
a célnyelvi országokban és hazánkban;
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok
jellemzĘit mutatják be.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ jelentĘségĦ klasszikus
és kortárs szerzĘjének, képzĘ- és elĘadómĦvészének
megismerése.
Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a
felfedezések hatásainak bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ fontosságú épületének,
a korszaknak és az épület jellemzĘinek bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ fontosságú
múzeumának, színházának megismerése.
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet)
szerepe a kultúra közvetítésében és népszerĦsítésében a
célnyelvi országokban és hazánkban.
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Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely a célnyelvi
országok jellemzĘit mutatja be.
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudományos, technikai
felfedezések.
Rajz és vizuális kultúra: mĦvészi korszakok, építĘmĦvészet.
Kapcsolódási pontok
Mozgóképkultúra és médiaismeret: tömegkommunikáció hatása,
értékek kiválasztása.
Célnyelv: humoros írások.
Klasszikus és kortárs irodalom, képzĘmĦvészeti korok,
festészet, építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány,
Kulcsfogalmak /
technika, találmányok, vívmányok, elĘadó-mĦvészet: zene,
fogalmak
filmmĦvészet, színházmĦvészet, klasszikus és kortárs mĦvészek.
M
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

4

Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási
pontok

N
Magyarország bemutatása más országokban élĘ
embereknek
A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte
Magyarország természetföldrajzát, történelmét, legfontosabb
irodalmi és mĦvészeti értékeit, a tudományos életben betöltött
szerepét.
A tanuló rendelkezik az információgyĦjtéshez szükséges
célnyelvi szókinccsel a történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek és földrajz tantárgyak témakörében;
képes hazánk földrajzi jellemzĘit, tájegységeit bemutatni;
összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival;
kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk
legjelentĘsebb történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja
a célnyelvi országok történelmi eseményeivel;
ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedĘ
szereplĘit (pl.: Nobel-díjasok) és munkásságuk hatását a világra;
képes bemutatni a legjelentĘsebb magyar városokat, a fĘvárost
és annak nevezetességeit;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját, néhány irodalmi,
képzĘ- és filmmĦvészeti alkotást.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek,
folyóinak bemutatása.
Történelmi események idĘrendbe állítása, azok hatásainak,
következményeinek bemutatása.
A fĘváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az
országban, fĘbb földrajzi, történelmi jellemzĘi, látnivalói).
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzĘk alapján a célnyelvi
országokkal.
Hazai irodalmi mĦ, író, képzĘmĦvészeti alkotás bemutatása.
Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok
bemutatása.
Földrajz: Magyarország és a Kárpát-medence földrajza.
Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek: magyar
történelem.
Matematika: a Bolyaiak, Neumann János.
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Kulcsfogalmak /
fogalmak
O

1

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

IV.

9–10. évfolyam

Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudomány, technika,
kultúra: Nobel-díjas atomtudósok, magyar találmányok, pl.
villanymozdony.
Magyar nyelv és irodalom: olvasmányélmények.
Vizuális kultúra: múzeumok, mĦalkotások leírása.
Technika, életvitel és gyakorlat: technikai vívmányok.
Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti,
kulturális értékei, tudomány és technika, Nobel-díj.
P
A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország
földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb
vízrajzi jellemzĘit.
Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlĘdésének legfontosabb
állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait.
IdĘrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi
idĘszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó
eseményeit, felfedezi az azok közötti összefüggéseket.
Célnyelven végez önálló gyĦjtĘmunkát a hagyományos és a
digitális médiumok segítségével.
Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének
módját és a megemlékezések szimbólumait.
Ismeri a sport jelentĘségét, szerepét a célnyelvi országok és
hazánk lakosságának életében.
Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedĘ
jelentĘségĦ klasszikus és kortárs szerzĘjét, képzĘ- és
elĘadómĦvészét.
Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország
legjelentĘsebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti
azok sajátosságait.

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább öt évig tanulták a célnyelvet általános
iskolában, öt évfolyamos képzés esetén pedig egy éve az elĘkészítĘ évfolyamon. Az általános
iskola, illetve az elĘkészítĘ évfolyam nyelvóráin alapvetĘ információkat szereztek a célnyelvi
országokról, kialakult bennük az érdeklĘdés a célnyelvi országok kultúrája iránt. Nyelvi
szintjük eléri a Közös európai referenciakeret (KER) szerinti A2-es, illetve B1-es szintet.
Nyelvtudásuk tehát lehetĘvé teszi, hogy idegen nyelven is szerezzenek információkat a
körülöttük lévĘ világról. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civilizáció tanulása során a
már meglévĘ földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzĘmĦvészeti ismereteiket
felhasználhatják, továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemzĘ, analizáló gondolkodásra ad
lehetĘséget, s egyben segíti Ęket a megfelelĘ, egyéni tanulási stratégia kialakításában.
A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedĘ szerepet játszik a kulcskompetenciák
fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi,
mĦvészeti és természettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. A cél az ok-okozati
összefüggések felismerése, az egyes események, szokások, jelenségek összehasonlítása. A
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saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, összehasonlítása révén bĘvül a tanulók mĦveltsége,
szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel
tekintenek az eltérĘ kultúrákra.
A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét,
gazdaságát, hagyományait, kultúráját, mĦvészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai
vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi jellemzĘket összehasonlítani,
bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, világhírĦ tudósaink
munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és tárgyi öröksége
iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erĘsítik interkulturális
készségeiket és a nemzeti öntudatot is.
A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a
célnyelv, így annak készségszintĦ felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetĘséget. A
tantárgy tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi
országok sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára
földrajzi, történelmi, képzĘmĦvészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív
felhasználásához. A tanulók az IKT-eszközökkel támogatott információszerzést és
-feldolgozást is gyakorolhatják, képessé válnak az önálló kutatómunkára és a megszerzett
információk produktív alkalmazására.
A tananyag feldolgozása közben lehetĘséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és
csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a
kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése. A feladatok jellege, tartalma sok
lehetĘséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni és csoportos elĘadásokra. A tanulók
megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a
tényeken alapuló érvelést.
A 10. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával
önállóan is megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be
tudják mutatni Magyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a
világra, interperszonális kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek.
A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét, közöttük tartalmi összefüggés,
egymásra épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában történik. Az éves
óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az
arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz
kapcsolódó, már meglévĘ és fejlesztendĘ célnyelvi készségeket, ismereteket.

1

2

3

A
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
ElĘzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

B
A célnyelvi országok természetföldrajza
A tanuló már rendelkezik a célnyelv országaira vonatkozó
általános ismeretekkel (fekvés, fĘváros, folyók, éghajlat) az
anyanyelvén és célnyelven is. Ismeri a topográfiai fogalmakat,
tudja használni a hagyományos és az online térképeket. A
nemzeti jelképeket ismeri.
A tanuló képes a célnyelvi országok földrajzi fekvésére,
felszínére, felszínformáira, tájegységeire és legfontosabb
vízrajzi jellemzĘire vonatkozóan tájékozódni, információt
gyĦjteni és következtetéseket levonni leírásokból, statisztikai
táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, hagyományos és
online térképekbĘl;
tud a topográfiai fogalmakhoz tartalmi elemeket rendelni és
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Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

5

Kapcsolódási
pontok

6

Kulcsfogalmak /
fogalmak

1
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C
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

2

ElĘzetes tudás

3

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

természetföldrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat
feldolgozó tematikus térképeket összehasonlítani;
következtet a földrajzi fekvésbĘl, a természeti és éghajlati
viszonyokból az élĘvilágra, a népességre, valamint a kultúra
jellemzĘire;
ismeri az adott terület élĘvilágának legfontosabb jellemzĘit;
szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával mutatja be a
célnyelv országainak alapvetĘ természetföldrajzát digitális
eszközök alkalmazásával is.
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének,
felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi
jellemzĘinek megismerése és kontúrtérképen történĘ
elhelyezése.
Az éghajlat és az idĘjárás változásának és a célnyelvi országok
legjellemzĘbb élĘvilágának ismerete – a többi tantárgyra is
építve.
Geopolitikai következmények felismerése, megfogalmazása, a
közigazgatási régiók (autonómiák, tartományok, államok)
azonosítása térkép segítségével.
Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) és szimbolikájuk
értelmezése.
Népességi adatok (lakosságszám, népsĦrĦség) elemzése térkép
alapján.
A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti,
társadalmi, gazdasági okai és következményei; a bevándorlók
szerepe az egyes célnyelvi országok népességének alakulásában,
valamint a bevándorlás és a bevándorlás korlátozásának okai.
A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai
központjainak, nevezetességeinek megismerése, bemutatása.
Földrajz: az idĘjárás tényezĘi, a Föld szépsége, egyedisége;
településtípusok; globális problémák, életminĘségek
különbségei.
Biológia-egészségtan: élĘhely, életközösség, védett természeti
érték, változatos élĘvilág.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs
rendszerek.
Topográfia, nemzeti jelképek, felszíni formák, víztípusok,
éghajlati és földrajzi övezetek, idĘjárási-éghajlati elemek,
élĘvilág, a településtípusok.
D
A célnyelvi országok gazdasága
A tanuló már foglalkozott országok gazdaságával a Földrajz
tantárgy keretében. Ismeri az alapvetĘ gazdasági folyamatokat,
jelenségeket.
A tanulóban kialakul az érdeklĘdés a célnyelvi országok
gazdasági és pénzügyi helyzete iránt, és tud célnyelven
információt gyĦjteni a hagyományos és digitális médiumokban;
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a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a célnyelv
országainak alapvetĘ gazdasági ágairól, a célországok
Magyarországgal fenntartott kapcsolatáról;
összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok,
grafikonok, diagramok, folyamatábrák, térképek alapján.
A célnyelvi országok gazdasági adottságainak és jellemzĘinek,
fĘbb gazdasági ágazatainak, a világ társadalmi-gazdasági
rendszerében betöltött szerepének, a magyar vonatkozásoknak a
megismerése.
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák és a
Magyarországon jelenlévĘ nagyvállalatok megismerése.
A fĘbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az
egyes közlekedési ágak fĘbb sajátosságainak megismerése.
A lakosság életszínvonalának megismerése.
Önálló információszerzés és az információk értelmezése az
aktuális és alapvetĘ gazdasági kérdések területén.
Földrajz: iparágak, nemzetközi szervezetek, pénzügyi fogalmak,
tĘke és a munkaerĘ mobilitása, közlekedés.
Matematika: grafikonok, adatok gyĦjtése, következtetések
levonása.
Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, nemzetgazdaság, közúti
közlekedés, ökonómia és ökológia, fenntartható fejlĘdés,
nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok, infláció,
GDP.
F
A célnyelvi országok politikai berendezkedése
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és
külpolitikai híreket, ami jó kiindulási pontként szolgálhat a
további tanulmányokhoz.
A tanuló képes gyĦjtĘmunkára a célnyelven, értelmezi a
hagyományos és a digitális médiumok politikai híreit;
összehasonlítja a célnyelvi országok és Magyarország politikai
berendezkedését;
bemutatja a célnyelv országainak politikai rendszerét, az
alapvetĘ emberi, szabadság- és állampolgári jogokat,
kötelezettségeket.
A célnyelvi országok politikai berendezkedésének megismerése.
Tájékozódás a célországok állam- és intézményrendszerének
felépítésérĘl, a kormány- és az államfĘ hatáskörérĘl.
A jelentĘs politikai pártok a célországokban.
A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése,
megfogalmazása.
A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak
jelentĘsége a célországokban.
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a politikai
rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi
formái.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs
rendszerek.
Államformák, alkotmányosság, hatalmi ágak: a törvényhozó,
végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom, államfĘ, demokrácia,
politikai intézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus,
autonómia, szolidaritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi
jogok, civil szféra.
H
A célnyelvi országok társadalmi viszonyai
A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során a tanuló
megismerte a társadalmi rétegek, nemzetiségek, kisebbségek
fogalmát, hallhat a médiában az Európai Unió kisebbségi és
bevándorlási problémáiról; célnyelvi tanulmányai során szerzett
információt az oktatásról, játék- és dokumentumfilmekbĘl, a
hírekbĘl értesülhet a nagyvárosok társadalmi problémáiról, a
bĦnözésrĘl, a droghelyzetrĘl.
A tanuló képes információt gyĦjteni a társadalmi viszonyok és
problémák bemutatására a különbözĘ médiumok és képi
források felhasználásával;
ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi berendezkedését;
felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket
megfogalmazza;
tud véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben, képes
logikusan és tárgyilagosan érvelni, az eltérĘ véleményeket
meghallgatja, megérti;
felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és
összeveti azokat a saját kultúrájával és értékrendjével.
A célnyelvi országok társadalmi viszonyai, a különbözĘ
kultúrák, társadalmi rétegek, csoportok, eltérĘ kultúrák
tanulmányozása.
A célnyelvi országokban létezĘ társadalmi rétegek, csoportok
(öregek, fiatalok, gyerekek, nĘk, kisebbségek, bevándorlók)
aktuális helyzetének, együttélési formáinak, civilizációs
konfliktusainak, társadalmi feszültségeinek megismerése és
helyzetük összehasonlítása, az eltérések, illetve párhuzamok
keresése.
A hazai és a célnyelvi országok oktatási rendszere közti
különbségek és hasonlóságok feltárása, megértése.
A tanulás, a tudás és a mĦveltség mai szerepének értelmezése
személyes tapasztalatok és a médiából vett példák, valamint a
történelembĘl tanultak alapján.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi,
zsebpénz; a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái,
egész életen át tartó tanulás.
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Földrajz: társadalomföldrajz.
Etika: társas kapcsolatok, elĘítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal élĘk, szegények és gazdagok.
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.
Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés
szabályai, szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem,
kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, a jogegyenlĘség
elve, a gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek, egészség
és társadalombiztosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó
tanulás, demográfia, demográfiai robbanás, elöregedés,
túlnépesedés.
J
Hagyományok, szokások, életmód
A tanuló célnyelvi tanulmányainak köszönhetĘen ismeretekkel
rendelkezik a célnyelvi civilizáció mindennapjairól, a társas
együttélés szokásairól, a hagyományokról. Ezek kiegészülnek a
médiából vett példákkal és saját tapasztalataival.
A tanuló képes a hírekbĘl, audio(vizuális) anyagokból,
fényképekrĘl információt gyĦjteni a célországokban élĘ
emberek hétköznapjairól, szokásairól, életvitelérĘl;
felismeri a társadalmi, erkölcsi problémákat, összeveti ezeket a
hasonló hazai problémákkal;
a társadalmi érintkezés szabályai szerint viselkedik, megfelelĘen
reagál az általánosan használt gesztusokra, tisztázza a számára
esetleg ismeretlen gesztusok jelentését;
életstratégiákról, jövĘképekrĘl beszélget különbözĘ minták és
példaképek alapján.
A célnyelvi országok családmodelljeinek elemzése, a családi
szereposztás azonosítása.
A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és
kötelességeinek bemutatása a családban, ezek összevetése a
hazai viszonyokkal.
A célnyelvi országok nemzeti és családi ünnepeinek, népi
hagyományainak, szokásainak megismerése.
A célnyelvi országok hagyományos ételei, tipikus alapanyagok,
régiók tipikus ételei. Étkezési szokások.
A szabadidĘ eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és
pihenési szokások bemutatása. A turizmus hatása a célnyelvi
országokra.
A vidéki és városi élet.
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Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; testi és lelki
egészség, egészséges ételek.
Etika: önismeret, ember az idĘben: gyermekkor, ifjúság,
felnĘttkor, öregkor, családi élet.
Biológia-egészségtan: egészséges életmód, fogyatékkal élĘk.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre,
relaxáció.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Család, nagycsalád, háztartás, idĘbeosztás, állami és családi
ünnepek, gyermeki jogok, kötelességek, elöregedés, egészséges
életmód, urbanizáció, gasztronómia, gyorséttermek,
kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti ételek.
L
Környezetvédelem
A tanuló természettudományi tanulmányainak és
élettapasztalatának köszönhetĘen ismeretekkel rendelkezik a
környezetvédelemrĘl, és célnyelvi tanulmányai révén ismeri a
témához kapcsolódó alapszókincset is.
A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat
ismeretszerzésre; rendszerezi az információkat;
ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint
a környezetvédelem lehetĘségeit és eredményeit, tud ezekrĘl
véleményt mondani;
tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelĘ szakszókincs
használatával érvelni a környezetszennyezéssel, a
környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben.
Az éghajlati változások és a hozzájuk kapcsolódó ártalmak (pl.
üvegházhatás, felmelegedés) kialakulásának és folyamatának
ismerete, a változások okainak értelmezése.
A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegĘ-,
talaj- és vízszennyezés).
A környezetszennyezés hosszú távú következményeinek
felismerése (pl. édesvíz hiánya, energiaforrások kimerülése,
életlehetĘségek megszĦnése, migráció).
A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és
újrahasznosítása a célnyelvi országokban és hazánkban.
A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia
elĘnyeinek és veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív
energiaforrások ismertetése (pl. megújuló energiaforrások).
A célnyelvi országokban és hazánkban leggyakrabban
elĘforduló környezeti katasztrófák ismerete (pl. árvíz,
vízszennyezés).
A célnyelvi országokban és hazánkban mĦködĘ legfontosabb
környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük
megismerése (pl. Greenpeace, zöld mozgalmak).
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Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság,
újrahasznosítás, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben.
Biológia-egészségtan: természetvédelem, a biológiai sokféleség
védelme, a környezeti állapot és az ember egészsége közötti
összefüggés.
Földrajz: településtípusok, globális problémák, életminĘségek
különbségei, pl. az éhezés és a szegénység okai.
Etika: etikus kereskedelem (fair trade).
Kémia: vegyi anyagok hatásai a környezetre.
Földrajz: talajerózió, felmelegedés hatásai az éghajlatra.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: természetes
erĘforrások változásának hatása a gazdaságra.
Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív
hulladékgyĦjtés, újrahasznosítás, megújuló energiaforrások,
erózió, urbanizáció, felelĘsségvállalás, ökológia,
éghajlatváltozás, globális és regionális problémák, közlekedés.
N
Tömegkommunikáció, média
A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának
köszönhetĘen sok ismerettel rendelkezik a
tömegkommunikációs forrásokról.
A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország
tömegkommunikációs csatornáit információgyĦjtésre, az
információkat rendszerezi és értelmezi;
tud a tömegkommunikáció társadalmi hatásairól, pozitív és
negatív aspektusairól;
tud a megfelelĘ szókincs használatával véleményt
megfogalmazni a médiával kapcsolatos kérdésekrĘl;
ismeri a sajtószabadság fogalmát a célnyelvi országokban és
hazánkban.
A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok.
A célnyelvi országok egyes televíziós és rádiómĦsorainak
megismerése, bemutatása. Tévézési szokások a célnyelvi
országokban és hazánkban.
A célnyelvi országok egyes nyomtatott sajtótermékeinek és
néhány, a célnyelvi országokhoz kötĘdĘ internetes portálnak a
megismerése és bemutatása.
A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése.
A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk
kritikus kezelése, hitelességük ellenĘrzése más források, pl. az
internet segítségével.
Az internet szerepe a tömegkommunikációban, az online
források hatása a jövĘ tömegkommunikációjára.
A reklámok, hirdetések értelmezése a célországok kultúrájának,
társadalmi szokásainak ismeretében.
MĦsorkészítés, lapszerkesztés.
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Etika: újságírói etika; reklámmal kapcsolatos megfontolt
fogyasztói szerep kialakítása; információs önrendelkezési jog;
manipuláció, médiaszabályozás.
Magyar nyelv és irodalom: a tömegkommunikációs források
nyelvezete; a média hatása a nyelv változására.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a cenzúra és
sajtószabadság a történelem folyamán.
Informatika: az internet mint tömegkommunikációs forrás, az
internet szerepe a XXI. század tömegkommunikációjában.
Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális
sajtótermékek, bulvársajtó, minĘségi újságírás, internet,
közszolgálati és kereskedelmi csatornák, reklámok, hirdetések,
véleményformálás, manipuláció, média, tömegkommunikáció.
P
Sport
A tanuló élettapasztalatának és tanulmányainak köszönhetĘen
sok ismerettel rendelkezik a sportokról és az egészséges
életmódról.
A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat
a sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk
összegyĦjtésére, rendszerezi és értelmezi ezeket az
információkat;
felismeri a sport pozitív élettani hatásait, valamint az élsport
esetleges negatív hatásait, és tud ezekrĘl kritikus véleményt
mondani;
tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelĘ szókincs
használatával érvelni sportágakkal, sporteseményekkel,
egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben;
tisztában van a sport múltbéli és jelenlegi szerepével a célnyelvi
országokban és hazánkban.
Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi
életben (szabadidĘsport, tömegsport) a célnyelvi országokban és
hazánkban.
A legjellegzetesebb sportágak a célnyelvi országokban és
hazánkban.
Sporthoz kötĘdĘ fogalmak ismerete (pl. fair play,
versenyszellem, csapatszellem, veszíteni tudás képessége); a
sport személyiségformáló szerepe.
Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok; a célnyelvi országok
és hazánk legnagyobb sikerei az olimpiákon.
A célnyelvi országokban és hazánkban megrendezett
legjelentĘsebb sportesemények bemutatása.
Néhány, a célnyelvi országokból és hazánkból származó sikeres
sportoló, illetve csapat bemutatása.
Új tendenciák a sportban; a küzdĘsportok és az extrém sportok
elterjedése és ezek hatása.
Az élsport negatív aspektusainak kritikus szemlélete (pl.
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durvaság, teljesítménynövelĘ szerek, a túlzott anyagi ellenérték
romboló hatásai).
A sportolók sztárrá válásának hatása az emberekre és a sportra
(pl. reklámok, anyagi elĘnyök, divatteremtés).
Etika: fair play; dopping, sportszerĦség
Testnevelés és sport: sportágak, szabályrendszerek;
játékleírások, játékszabályok; életmódot, életstílust és
életminĘséget befolyásoló egyéni, társas és csoportos
tevékenységek.
SzabadidĘsport, tömegsport, szabályok, élsport, csapatszellem,
versenyszellem, fair play, gyĘzelem, vereség, dopping, egyéniés csapatsport, extrém sport, életvitel, egészséges életmód,
helyes táplálkozás, sportsérülések, élettani hatások, szabályok,
felszerelések, sportközvetítések.
R
Tudományok
A tanuló természettudományi tanulmányainak és
élettapasztalatának köszönhetĘen ismerettel rendelkezik számos
tudományos-technikai vívmányról és ezek mindennapi életre
gyakorolt hatásáról.
A tanuló használja a hagyományos és a modern
tömegkommunikációs eszközöket a tudományokkal kapcsolatos
információgyĦjtésre;
felismeri a tudományos-technikai vívmányok fontosságát, tud
megfelelĘ szókincs használatával beszélni az ezekhez
kapcsolódó kérdésekrĘl;
ismeri a legfontosabb tudományos-technikai vívmányokat, a
célnyelvi országok és hazánk néhány felfedezĘjét, feltalálóját,
tudósát.
Ismeretszerzés a tudomány fejlĘdésérĘl, hatásairól (pl. ipari
forradalom, XX. századi technikai forradalom).
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ jelentĘségĦ tudósának,
feltalálójának megismerése és bemutatása.
Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a
modern technikai eszközök elterjedésének okairól, hatásáról,
pozitív és negatív aspektusairól.
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudománytörténeti
jelentĘségĦ felfedezĘk (Arisztotelész, Kopernikusz, Newton,
Galilei, Watt, Darwin, Pasteur stb.), a biotechnológia
lehetĘségei és etikai kérdései.
Informatika: az infokommunikációs eszközök elĘnyei és
kockázatai. Netikett.
Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, Ħrkutatás,
kozmológia, nukleáris fizika, orvostudomány, IKT,
pszichológia, agykutatás, evolúció.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

717

2013. évi 6. szám

S

1

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

V.

11–12. évfolyam

T
A tanuló a szükséges szókincs felhasználásával, esetenként
digitális eszközök alkalmazásával, érthetĘen be tudja mutatni a
tanulmányai során feldolgozott témákat.
Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit,
tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzĘit. Magyarországot
be tudja mutatni egy célnyelvi beszélĘ számára,
összehasonlításokra képes.
Ismeri a célnyelvi országok gazdasági jellemzĘit, értelmezi a
különbözĘ gazdasági mutatókat. AlapvetĘ összehasonlításokra is
képes.
Ismeri a célnyelvi országok politikai rendszerét, össze tudja
hasonlítani azokat a magyar politikai berendezkedéssel.
Ismeri a célnyelvi országok jellemzĘ társadalmi viszonyait, a
leggyakoribb szociális problémákat.
Tájékozott a célországokban élĘ emberek hétköznapjairól,
szokásairól, gondolkodásmódjáról, életvitelérĘl. Nyitottá és
elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok
sajátosságait.
Érti a környezetszennyezés következményeit és a
környezetvédelem fontosságát.
Használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csatornáit az
információgyĦjtésben, képes az információk rendszerezésére,
kérdések megfogalmazására.
Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és
sporteseményei területén.
Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedĘ jelentĘségĦ
tudományos-technikai vívmányt, valamint azok alkotóit.
Képes hazáját több szempontból bemutatni a célnyelven.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti
azok sajátosságait.

A tanulók már több éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, számos olyan ismerettel
rendelkeznek a célnyelvi országokról, azok társadalmáról, kultúrájáról, melyek további
ismeretek megszerzésére, a már meglévĘ tudás bĘvítésére, más szempontú vizsgálatára
motiválják Ęket. Eljutottak a Közös európai referenciakeret hatfokú skálájának (KER)
minimum negyedik szintjére (B2). KellĘ tapasztalattal, tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a
körülöttük lévĘ világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek
köszönhetĘen pedig széleskörĦ célnyelvi információszerzésre és viszonyításra képesek. A
nevelési célok közül ezen a szinten a tanulás tanítása kiemelt fontosságú, hiszen a tanulóknak
a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetĘvé
teszik az önálló és kritikus ismeretszerzést idegen nyelven, valamint nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik és munkájuk során, egész életükön át.
A 11–12. évfolyamon az elĘzĘ szakasz témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak
tanulása során megszerzett ismereteknek megfelelĘen koncentrikusan bĘvülnek, egymásra
épülnek.
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A tanulók a tantárgy tanulása közben mélyebben megismerik a célnyelvi országok
történelmét, gazdaságát, hagyományait, kultúráját, mĦvészetét. Összehasonlítják magyar
megfelelĘikkel, és megtanulják ugyanilyen szempontok szerint hazánkat is bemutatni. Az így
megszerzett tapasztalatok erĘsítik interkulturális készségeiket, és segítik Ęket abban, hogy
hazájuk értékeit is felfedezzék, tudatosabban kezeljék.
A tanulók a tantárgy komplex jellegébĘl adódóan a különbözĘ tantárgyak keretében
szerzett meglévĘ és új ismereteiket szintetizálják, más nézĘpontokból vizsgálják, és
kipróbálják valós életfeladatokat idézĘ helyzetekben. A tantárgy tanítása során lehetĘséget
kell biztosítani az önálló kutatómunkára, az egyéni és csoportos elĘadásokra, tárgyilagos és
kulturált vitákra, döntéshozatali folyamatok, üzleti tárgyalások szimulációjára, prezentációk,
audiovizuális mĦsorok vagy weblap készítésére stb. Továbbra is kiemelt szerepet kapnak a
kooperatív tanulásszervezési eljárások és az IKT-kompetenciák alkalmazása. A jól
megválasztott tanórai feladatok és témák segíthetik a tanulókat a jövĘjüket érintĘ fontos
döntések meghozatalában is.
A tantárgy tanítása heti két órában történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a
helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe
kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévĘ és fejlesztendĘ
célnyelvi készségeket, ismereteket.
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B
A célnyelvi országok gazdasága
A tanuló már foglalkozott a célnyelv országainak gazdaságával
az elĘzĘ szakaszban a célnyelvi civilizáció, valamint a földrajz
tantárgy keretében. Tisztában van az alapvetĘ gazdasági
folyamatokkal, jelenségekkel. Már jártasságot szerezett a
világháló kritikus és körültekintĘ használatában.
A tanulóban kialakul az érdeklĘdés a célnyelvi országok
gazdasági és pénzügyi helyzete iránt, és tud tájékozódni
célnyelven a hagyományos és digitális médiumokban;
szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a
célnyelv országainak alapvetĘ gazdasági ágairól, ezek
szerepérĘl a világ társadalmi-gazdasági rendszerében, a
célországok Magyarországgal fenntartott kapcsolatáról,
valamint a fenntarthatóságról;
rendelkezik mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi
ismeretekkel,
összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok,
grafikonok, diagramok, folyamatábrák, térképek alapján.
A célnyelvi országok gazdaságának a világ társadalmi-gazdasági
rendszerében betöltött szerepe, a magyar vonatkozások,
valamint a fenntartható gazdaság lehetĘségeinek megismerése.
A célnyelvi országokban való munkavállalás lehetĘségei és a
lehetséges kockázatok számbavétele.
Mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi ismeretek
(fizetĘeszköz, számlanyitás, bankrendszer, adózás).
A célországok kapcsolatának megismerése a nemzetközi
gazdasági szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai
Unió), e kapcsolatok bemutatása.
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A tĘke és a munkaerĘ-mobilitás elĘnyeinek, hátrányainak
számbavétele.
A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási
lehetĘségeinek megismerése.
Néhány összefüggés felismerése az életszínvonal, a globális
problémák és a fenntarthatóság között.
Önálló információszerzés és az információk értelmezése, az
ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése, a
különbözĘ típusú hírforrások összevetése az aktuális és alapvetĘ
gazdasági kérdések területén.
Földrajz: iparágak, nemzetközi szervezetek, pénzügyi fogalmak,
tĘke- és a munkaerĘ-mobilitás, közlekedés.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a pénz és
formái, pénzintézetek és tevékenységük, vállalkozói
alapismeretek, a gazdaság szerkezete, nemzeti, uniós és globális
gazdaság.
Matematika: grafikonok, adatok gyĦjtése, következtetések
levonása.
Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, globalizáció, integráció,
regionális folyamatok, nemzetgazdaság, közúti közlekedés,
ökonómia és ökológia, fenntartható fejlĘdés, nemzetközi
szervezetek, multinacionális vállalatok, a pénz világa, adók,
euróövezet, euróválság, infláció, GDP, IMF, Világbank, WTO.
D
A célnyelvi országok politikai berendezkedése
A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy
keretében a tanuló foglalkozott már a politikai felépítmények
különbözĘ rendszereivel. A célnyelvi civilizáció tantárgy elĘzĘ
szakaszában megismerte a célnyelvi országok alapvetĘ
jellemzĘit. A médiumokban már egyre több tanuló figyelemmel
kíséri a bel- és külpolitikai híreket.
A tanuló képes önálló gyĦjtĘmunkára a célnyelven,
tárgyilagosan értelmezi a hagyományos és a digitális médiumok
politikai híreit, elfogulatlan véleményt alkot;
a szükséges szaknyelv használatával bemutatja a célnyelv
országainak politikai rendszerét, az alapvetĘ emberi, szabadságés állampolgári jogokat, kötelezettségeket, a demokratikus
gondolkodásmód jellemzĘit.
A célországok és Magyarország választási rendszerének
sajátosságai, ezek összevetése.
A jelentĘs politikai pártok szerepe a célországokban, a
tevékenységüket meghatározó jogrend.
A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése,
megfogalmazása, lehetséges javaslatok a konfliktusok
elrendezésére.
Politikai események elemzése és értelmezése segítséggel és
önállóan, következtetések levonása.
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a politikai
rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi
formái, az állampolgári jogok és kötelességek, országgyĦlési
választások.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs
rendszerek.
Államformák, politikai és választási rendszerek,
alkotmányosság, hatalmi ágak: a törvényhozó, végrehajtó és
igazságszolgáltató hatalom, államfĘ, demokrácia, politikai
intézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus,
autonómia, szolidaritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi
jogok, civil szféra.
F
A célnyelvi országok társadalmi viszonyai
A történelem, az állampolgári és a társadalmi ismeretek tanulása
során a tanuló megismerte a társadalmi rétegek, nemzetiségek,
kisebbségek fogalmát és jellemzĘit. A célnyelvi civilizáció
tantárgy elĘzĘ szakaszában megismerte a célnyelvi országok
társadalmainak fĘbb jellemzĘit. A médiából ismeri az Európai
Unió kisebbségi és bevándorlási problémáit, játék- és
dokumentumfilmekbĘl, a hírekbĘl nap mint nap értesülhet a
nagyvárosok társadalmi problémáiról, a bĦnözésrĘl, a
droghelyzetrĘl.
A tanuló képes önállóan információt gyĦjteni a társadalmi
viszonyok és problémák bemutatására a különbözĘ médiumok,
kortárs szépirodalmi és képzĘmĦvészeti alkotások, filmek és
képi források felhasználásával;
ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi és szociális
intézményrendszerét;
felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket
megfogalmazza, mérlegeli a segítségnyújtás lehetĘségeit és
megoldást javasol;
tud elfogulatlan véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben,
képes logikusan és tárgyilagosan érvelni, az eltérĘ véleményeket
meghallgatja, megérti;
felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és
összeveti azokat a saját kultúrájával és értékrendjével.
A célnyelvi országok társadalmi viszonyainak tanulmányozása,
problémák feltárása, megoldáskeresés a feszültségek oldására.
A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás,
a célországba irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség
kérdései, érdekképviseletek); munkaerĘ-piaci információk
gyĦjtése, a célnyelvi országok munkaerĘ-piaci lehetĘségeinek
feltérképezése (pl. állások és elvárások).
Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek a célországokról.
Leggyakoribb civilizációs és környezeti ártalmak,
mentálhigiénés problémák felismerése.
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A vallás és az egyházak szerepének megértése a társadalomban.
A társadalmat érintĘ alapvetĘ globális problémák tudatosítása
(pl. bĦnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetĘségeinek
feltárása.
A célnyelvi dialektusok ismerete, szerepe a nyelvhasználatban,
néhány példa említése.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi,
zsebpénz; a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás technikái,
egész életen át tartó tanulás.
Földrajz: társadalomföldrajz.
Biológia-egészségtan: az ember megismerése és egészsége,
magatartása és lelki egészsége;
Etika: társas kapcsolatok, elĘítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés; fogyatékkal élĘk, szegények és gazdagok.
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.
Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés
szabályai, szokás, erkölcs, jog, kisebbségek, bevándorlás,
emberi alapjogok, a jogegyenlĘség elve, jogorvoslat, büntetés,
a büntetĘeljárás szereplĘi és fĘbb szakaszai, segítségkérés
lehetĘségei, pályaválasztás, munkába lépés, önéletrajz,
motivációs levél, állásinterjú, munkavállalói stratégia,
munkaerĘpiac, munkaadók, munkavállalók, munkajog,
munkaszerzĘdés, munkaidĘ, munkabér, adózás, egészség- és
társadalombiztosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó
tanulás, demográfia, demográfiai robbanás, elöregedés,
túlnépesedés, történelmi vallások és új keletĦ vallási
közösségek.
H
Hagyományok, szokások, életmód
A tanuló célnyelvi ás célnyelvi civilizációs tanulmányainak
köszönhetĘen sok ismerettel rendelkezik a célnyelvi civilizáció
mindennapjairól, a társas együttélés szokásairól, a
hagyományokról. Ezek kiegészülnek a médiából vett példákkal
és saját tapasztalataival.
A tanuló képes a hírekbĘl, szépirodalmi és képzĘmĦvészeti
alkotásokból, filmekbĘl és fényképekbĘl információt gyĦjteni a
célországokban élĘ emberek hétköznapjairól, szokásairól,
gondolkodásmódjáról, életvitelérĘl;
felismeri a társadalmi, politikai, erkölcsi problémákat, összeveti
ezeket a hasonló hazai problémákkal, és megoldási javaslatokat
tesz;
a társadalmi érintkezés és üzleti etikett szabályai szerint
viselkedik, megfelelĘen reagál a különbözĘ társadalmi
rétegekben használt gesztusokra, tisztázza a számára esetleg
ismeretlen gesztusok jelentését;
életstratégiákról, jövĘképekrĘl beszélget különbözĘ minták és
példaképek alapján.
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A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban, ezek
összevetése a hazai viszonyokkal, valamint a gyermekvállalással
és a gyermekneveléssel kapcsolatos közvélekedés megismerése.
A célnyelvi országok tradicionális és modern
konyhamĦvészetének tanulmányozása; az életmód változásának
hatása a modern konyhára.
A kultúrára jellemzĘ gondolkodásmód, ideálok, értékek
feltárása, a célnyelvi országokban elvárt magatartásformák
megismerése, gyakorlása.
A városiasodás és az életminĘség alakulásának bemutatása.
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; testi és lelki
egészség, egészséges ételek.
Etika: önismeret, ember az idĘben: gyermekkor, ifjúság,
felnĘttkor, öregkor, családi élet.
Biológia-egészségtan: egészséges életmód, fogyatékkal élĘk.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre,
relaxáció.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Család, családtervezés, „szingli”, nagycsalád, háztartás,
idĘbeosztás, állami és családi ünnepek, gyermeki jogok,
kötelességek, esélyteremtés, elöregedés, egészséges életmód,
fogyatékkal élĘk, életminĘség, urbanizáció, gasztronómia,
gyorséttermek, kiegyensúlyozott táplálkozás.
J
Környezetvédelem
A tanuló természettudományi tanulmányainak és
élettapasztalatának köszönhetĘen sok ismerettel rendelkezik a
környezetvédelemrĘl, és célnyelvi, valamint célnyelvi
civilizációs tanulmányai révén ismeri a témához kapcsolódó
alapszókincset is.
A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat
önálló ismeretszerzésre; rendszerezi és értelmezi az
információkat;
ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint
a környezetvédelem lehetĘségeit és eredményeit, tud ezekrĘl
kritikus véleményt mondani;
tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelĘ szakszókincs
használatával érvelni a környezetszennyezéssel, a
környezetvédelemmel, a fenntartható fejlĘdéssel kapcsolatos
kérdésekben.
A környezetszennyezés fajtái, az éghajlati változások ismerete, a
változások okainak értelmezése. A hosszú távú következmények
felismerése. Hulladékkezelés. Energiaforrások.
Környezetvédelmi szervezetek. Környezetvédelem.
Ökológiai szemlélet és felelĘsségvállalás a mindennapi életben,
a környezettudatos magatartás fontosságának felismerése (pl.
szelektív hulladékgyĦjtés, újrahasznosítás).
A fogyasztói társadalom és az urbanizáció új jelenségeinek
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felismerése, érvelés ezek mellett vagy ellen (pl.
környezetkímélĘ közlekedés, túlfogyasztás).
A célnyelvi országok és hazánk törekvései a környezeti károk
enyhítésére és a fenntartható fejlĘdés megteremtésére; ezek
eredményei és kudarcai.
A genetika legújabb eredményei és ezek veszélyei (pl.
génmódosított élelmiszerek); az alkalmazás dilemmái.
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság,
újrahasznosítás, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben.
Biológia-egészségtan: természetvédelem, a biológiai sokféleség
védelme, a környezeti állapot és az ember egészsége közötti
összefüggés.
Földrajz: településtípusok, globális problémák, életminĘségek
különbségei, pl. az éhezés és a szegénység okai.
Etika: etikus kereskedelem (fair trade).
Kémia: vegyi anyagok hatásai a környezetre.
Földrajz: talajerózió, felmelegedés hatásai az éghajlatra.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: természetes
erĘforrások változásának hatása a gazdaságra.
Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív
hulladékgyĦjtés, hulladékkezelés, újrahasznosítás, megújuló
energiaforrások, erózió, urbanizáció, felelĘsségvállalás,
ökológia, éghajlatváltozás, globális és regionális problémák,
közlekedés, génmanipuláció.
L
Tömegkommunikáció, média
A tanuló célnyelvi és célnyelvi civilizációs tanulmányainak és
élettapasztalatának köszönhetĘen sok ismerettel rendelkezik a
tömegkommunikációs forrásokról, a média szerepérĘl és a
mindennapi életre gyakorolt hatásairól.
A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország
tömegkommunikációs csatornáit önálló információgyĦjtésre, az
információkat rendszerezi és értelmezi;
képes a tömegkommunikáció társadalmi hatásait, pozitív és
negatív aspektusait felismerni, és ezekrĘl kritikus véleményt
mond;
tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelĘ szókincs
használatával érvelni a médiával kapcsolatos kérdésekrĘl;
tisztában van a sajtószabadság fogalmával, szerepével a
célnyelvi országok és hazánk múltjában és napjainkban.
A kereskedelmi TV-csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati
TV helyzete, szerepe és feladata a célnyelvi országokban és
hazánkban.
A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése;
önálló véleményalkotás példákkal és érvekkel alátámasztva.
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A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk
kritikus kezelése, hitelességük ellenĘrzése más források, pl. az
internet segítségével.
A reklámok etikusságának vizsgálata.
A tömegkommunikációra és médiára vonatkozó törvények és a
sajtószabadság fogalmának megbeszélése.
A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság
megvalósulása, a sajtószabadság és a média szerepének
összehasonlítása a célnyelvi országok és hazánk viszonylatában
a különbözĘ történelmi korokban.
Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a
sajtó teljes szabadsága mellett vagy ellen.
Etika: újságírói etika; reklámmal kapcsolatos megfontolt
fogyasztói szerep kialakítása; információs önrendelkezési jog;
manipuláció, médiaszabályozás.
Magyar nyelv és irodalom: a tömegkommunikációs források
nyelvezete; a média hatása a nyelv változására.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a cenzúra és
a sajtószabadság a történelem folyamán.
Informatika: az internet mint tömegkommunikációs forrás, az
internet szerepe a XXI. század tömegkommunikációjában.
Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális
sajtótermékek, bulvársajtó, minĘségi újságírás, felelĘsségteljes
tájékoztatás/tájékozódás, internet, közszolgálati és kereskedelmi
csatornák, reklámok, hirdetések, véleményformálás,
manipuláció, média, tömegkommunikáció.
N
Irodalom, történelem, mĦvészetek
A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának
köszönhetĘen számos ismerettel rendelkezik a történelemrĘl,
irodalomról, képzĘ- és elĘadó-mĦvészetekrĘl és ezek szerepérĘl
a mindennapi életben.
A tanuló használja a tömegkommunikációs eszközöket
információgyĦjtésre és általános mĦveltségének szélesítésére;
tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelĘ szókincs
használatával beszélni az általános mĦveltséghez tartozó
témákhoz kapcsolódó kérdésekrĘl;
tisztában van az általános mĦveltséghez tartozó témákkal, és
ismeri a célnyelvi országok és hazánk kiemelkedĘ mĦvészeit,
tudósait.
A legfontosabb történelmi korszakok megnevezése, és az
ezekhez kapcsolódó mĦvészeti stílusok azonosítása; a
történelem és mĦvészetek kapcsolódási pontjai (pl. középkor:
román és gótikus stílus).
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ jelentĘségĦ klasszikus
és kortárs szerzĘjének, képzĘ- és elĘadómĦvészének, történelmi
személyiségének megismerése és bemutatása.
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A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ irodalmi és
filmmĦvészeti alkotásának megismerése, értelmezése, az
alkotók bemutatása.
Irodalmi és filmmĦvészeti alkotások olvasása/megtekintése
célnyelven; drámarészletek elĘadása célnyelven.
A célnyelvi országok legfontosabb történelmi eseményeinek,
történelmi személyiségeinek megismerése és bemutatása.
A célnyelvi országokra jellemzĘ építészeti, képzĘmĦvészeti
stílusok ismerete és néhány kiemelkedĘ fontosságú épület,
mĦalkotás jellemzĘinek bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedĘ fontosságú
múzeumának, színházának megismerése és bemutatása;
lehetĘség szerint színházi elĘadások megtekintése célnyelven.
A tömegkommunikáció fejlĘdésének hatása a kultúra
közvetítésére és népszerĦsítésére a célnyelvi országokban és
hazánkban.
A kulturális élet és a kultúra intézményei, eseményei, szerepe a
célnyelvi országokban és hazánkban.
Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása
történelmi eseményekrĘl, mĦvészeti alkotásokról és tudományos
témákról.
Ének-zene: zenei mĦfajok; hangszerek; klasszikus és populáris
zene, zeneirodalom kiemelkedĘ alakjai, mĦvei.
Dráma és tánc: színház- és drámatörténet, színházi elĘadás
megtekintése, beszélgetés a látottakról.
Vizuális kultúra: mĦalkotások elemzése, mĦvészettörténeti
korszakok stílusjegyei.
Magyar nyelv és irodalom: epikai, lírai, drámai mĦvek olvasása
és értelmezése, színház; filmmĦvészet.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi
korok, események; a kultúra és a történelem összefüggései.
MĦvészetek: képzĘmĦvészet; elĘadó-mĦvészet; építészet.
Informatika: az internet-kultúra közvetítĘ szerepe.
Irodalom, mĦfajok, mĦelemzés, zenei mĦfajok, hangszerek,
történelmi korszakok, események, építészeti stílusok,
képzĘmĦvészet: festészet, grafika, szobrászat, építészet,
fotómĦvészet; elĘadó-mĦvészet: zene, filmmĦvészet,
színházmĦvészet, tánc, klasszikus és kortárs mĦvészek.
P
Tudományok
A tanuló természettudományi tanulmányainak és
élettapasztalatának köszönhetĘen sok ismerettel rendelkezik a
tudományos-technikai vívmányokról és ezek mindennapi életre
gyakorolt hatásáról. A célnyelvi civilizáció elsĘ szakaszában
átfogó képet szerzett a célnyelvi országok technikai és
tudományos vívmányairól.
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A tanuló használja a hagyományos és a modern
tömegkommunikációs eszközöket a tudományokkal kapcsolatos
önálló információgyĦjtésre;
felismeri a tudományos-technikai vívmányok pozitív és negatív
társadalmi szerepét, tud érvekkel alátámasztva, megfelelĘ
szókincs használatával beszélni az ezekhez kapcsolódó
kérdésekrĘl;
tisztában van a legfontosabb tudományos-technikai vívmányok
céljával, hatásával.
Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó, a
célnyelvi országokhoz és hazánkhoz kötĘdĘ találmányainak,
vívmányainak megismerése és bemutatása (pl. penicillin,
gravitáció, elektromosság, mĦtéti technikák).
Tudományetikai kérdések megvitatása, pl. tanulói felvetések
vagy aktuális hírek alapján. Logikus, érvekkel alátámasztott
vélemények/ellenvélemények megfogalmazása, viták
összefoglalása.
Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudománytörténeti
jelentĘségĦ felfedezĘk (Arisztotelész, Kopernikusz, Newton,
Galilei, Watt, Darwin, Pasteur stb.), a biotechnológia
lehetĘségei és etikai kérdései.
Informatika: az infokommunikációs eszközök elĘnyei és
kockázatai; netikett.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ipari
forradalom találmányai és hatásuk.
Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, Ħrkutatás,
kozmológia, nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, genetika,
klónozás, pszichológia, agykutatás, etológia, evolúció.

Q

R

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A tanuló szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával,
esetenként digitális eszközök alkalmazásával is be tudja mutatni
a tanulmányai során feldolgozott témákat.
Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit,
tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzĘit.
Érti a célnyelvi országok gazdasági folyamatait, látja a világ
társadalmi-gazdasági rendszerében betöltött szerepüket.
Járatos a célnyelvi országok politikai rendszerében, össze tudja
hasonlítani azokat a magyar politikai berendezkedéssel.
Tisztában van a célnyelvi országok társadalmi viszonyaival, a
leggyakoribb szociális problémákkal, és képes javaslatokat tenni
a feszültségek oldására.
Tájékozott a célországokban élĘ emberek hétköznapjairól,
szokásairól, gondolkodásmódjáról, életvitelérĘl. Nyitottá és
elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok
sajátosságait.
Érti a környezetszennyezés következményeit és a fenntartható
fejlĘdés fontosságát.
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Magabiztosan használja a célnyelvi ország
tömegkommunikációs csatornáit az információgyĦjtésben, képes
az információk rendszerezésére és kritikus értelmezésére.
Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és
sporteseményei területén.
Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedĘ jelentĘségĦ
mĦalkotást és tudományos-technikai vívmányt, valamint azok
alkotóit.
Képes hazáját sokoldalúan bemutatni a célnyelven.
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A Kúria határozatai

A Kúria 3/2012. PJE jogegységi határozata
A Kúria Polgári Kollégiumának Jogegységi Tanácsa, a Kúria Pfv. I. ítélkezõ tanácsa által, a bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján elõterjesztett jogegységi indítvány
folytán indult jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot:
A végrendelet tanújának az okiratot a rá jellemzõ, szokásos módon kell aláírnia. A tanú aláírását sem neve kezdõbetûjének
feltüntetése, sem olvashatatlan írásjel vagy a tanú ügyvédi bélyegzõjének használata nem pótolja. A tanú személyének
magából az okiratból megállapíthatónak kell lennie.

Indokolás
I.

A Kúria Pfv. I. ítélkezõ tanácsa jogegységi eljárást indítványozott, mert a Pfv.I.22.193/2011. számú felülvizsgálati eljárás
során, el kívánt térni a Kúria Pfv. II. ítélkezõ tanácsának elvi bírósági határozatként közzétett, EBH.2006.1412. számú
határozatától abban a jogkérdésben, hogy milyen alaki követelmények érvényesítése indokolt a végrendeleti tanú
aláírásával szemben. A jogegységi határozat meghozataláig a folyamatban lévõ felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
A jogegységi indítványban megjelölt perek végrendelet érvénytelenségének a megállapítása iránt indultak és
a mindkettõben irányadó tényállás szerint, a keresettel támadott végrendeletet az okiratszerkesztõ ügyvéd
bélyegzõlenyomatával látta el, valamint lakcímének, továbbá tanúkénti minõségének feltüntetése mellett, az okiratot
tanúként is aláírta. A felperesek keresetükben azért kérték a végrendeletek érvénytelenné nyilvánítását, mert az
okiratszerkesztõ ügyvéd aláírása mindkét esetben csupán néhány betûre emlékeztetõ írásjelet tartalmazott, amely
álláspontjuk szerint nem felelt meg a tanú aláírásával szemben támasztott és a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott alaki követelményeknek.
A Kúria Pfv. II. ítélkezõ tanácsa – az EBH.2006.1412. szám alatt közzétett – elvi határozatában kifejtette, hogy a végrendelet
tanújának aláírását sem neve kezdõbetûjének feltüntetése, sem olvashatatlan írásjel vagy a tanú ügyvédi bélyegzõjének
használata nem pótolja. Rámutatott, hogy a végrendelet alaki kellékeire vonatkozó és a Ptk. 629. § által meghatározott
anyagi jogi szabályok alkalmazása során, a magánokiratokra vonatkozó eljárásjogi rendelkezéseknek nincs ügydöntõ
relevanciájuk. Ezért abból indult ki, miszerint az aláírás szokásos módja: a családi és utónév együttes használata, amely az
érvényességi feltételeknek akkor is megfelel, ha az nehezen vagy alig olvasható. Kiemelte, hogy az írásbeli
magánvégrendeletnél a tanúk szerepe az, hogy az örökhagyó névaláírását – tanúkénti minõségük feltüntetése mellett –
aláírásukkal hitelesítsék. Utalt arra, hogy a törvény az örökhagyó névaláírásának hitelesítését csak tanúk alkalmazásával teszi
lehetõvé, a hitelesítés más módját [(közjegyzõi tanúsítvánnyal (BH2000. 446. jogeset), a végrendelkezõ aláírásának
a végrendeleti tanúk elõtt sajátjaként történõ elismerésével (Pfv.V.22.402/1993., Pfv.V.20.536/1995.)] a bírói gyakorlat nem
fogadja el. Ennek megfelelõen a végrendeleti tanú aláírása sem helyettesíthetõ nevének kezdõbetûjével, vagy
olvashatatlan írásjellel. Az aláírást pedig az ügyvédi bélyegzõ használata sem pótolja. Ezért nem osztotta a jogerõs ítélet
azon megállapítását, miszerint a tanú által magáénak elismert név kezdõbetûjének, olvashatatlan írásjelnek, valamint az
ügyvédi bélyegzõnek a használatával az anyagi jogszabályban elõírt alaki kellék (az aláírás) teljesült.
Ezzel szemben a jogegységi indítvány érvelése szerint, sem a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjának nyelvtani értelmezésébõl,
sem pedig a jogintézmény rendeltetésébõl nem vonható le olyan következtetés, hogy az aláírás szokásos módjának csak
a családi és utónév együttes használata felelne meg. A végrendelet alaki kellékeinek ilyen megszorító értelmezése esetén
figyelmen kívül marad az a tapasztalati tény, hogy az emberek a mindennapi életben a legkülönbözõbb aláírásmódokat
használnak. A végrendeleti tanú aláírásával szemben nem az a követelmény, hogy megfeleljen az aláírás szokásos
módjának, hanem hogy az illetõ tanú szokásosan azt alkalmazza aláírásként és a tanú neve magából a végrendeletbõl, mint
okiratból, külön bizonyítás nélkül megállapítható legyen. Semmilyen garanciális szabály nem sérül ugyanis abban az
esetben, ha a tanú személyazonosságához kétség azért nem fér, mert személye az okiratszerkesztéshez használt ügyvédi
bélyegzõ lenyomatával és lakcímének feltüntetésével beazonosítható.
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II.

A Legfõbb Ügyész írásban kifejtett és szóban is fenntartott állásfoglalása szerint a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazásában a végrendeleti tanú aláírásával szemben fõ szabályként az a követelmény, hogy az illetõ tanú szokásosan
azt alkalmazza aláírásaként és a tanú neve magából a végrendeletbõl, mint okiratból külön bizonyítás nélkül megállapítható
legyen. Az adott ügyben azonban mindig az egyedi bizonyítás eredményétõl függõen állapítható meg az örökhagyó
névaláírásának – a tanú által biztosítani hivatott, jogszabály által megkövetelt – hitelessége.

III.

1. A vizsgált szabály rendszertani elhelyezkedése
A végrendeletnek az örökhagyó, valamint a tanúk részérõl történõ aláírására vonatkozó és a Ptk. 629. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott elõírások elemzése során abból kell kiindulni, miszerint ezek a szabályok rendszertanilag
a Polgári Törvénykönyv Ötödik részének, a „Végrendelet” címet viselõ fejezetében, az írásbeli magánvégrendelet alaki
érvényességi kellékei között helyezkednek el. Hiányukhoz a jogalkotó az érvénytelenség jogkövetkezményét fûzi. Ebbõl
okszerûen az következik, hogy a törvény e rendelkezései olyan anyagi jogi szabályok, amelyek jogi jellemzõit és mûködését
a polgári anyagi jogi alapelvek határozzák meg.
2. A végrendeleti tanú aláírásának elvi alapjai
Az öröklésjogi jognyilatkozatok értelmezésére vonatkozó tételes rendelkezést a Polgári Törvénykönyv nem tartalmaz, ezért azt
a bírói gyakorlat a szabályozás jogi jellegébõl vezette le. Eszerint az öröklési jogviszonyokra irányadó rendelkezések – szemben
a kötelmi jogi szabályokkal – általában kogensek, amelyben kifejezõdik a jogalkotónak a szabályoktól való eltérést meg nem
engedõ akarata. Ez alól a bírói gyakorlatban egy kivételes esetkör alakult ki, amelynek lényege, hogy a végrendeletet kétség
esetén úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata a lehetõség határai között a legmesszebbmenõen érvényre jusson és
a végrendelet érvényes legyen. (favor testamenti elve, PK 82. számú állásfoglalás) Mivel kogens szabály alóli kivételrõl van szó,
a bírói gyakorlat gondosan kimunkálta a favor testamenti érvényesülésének a határait is. Több közzétett eseti döntésben és
nagy számú közzétételre nem került határozatban rögzítette ugyanis, hogy az örökhagyó akaratának feltárásával alakilag
hibás végrendelet nem tehetõ érvényessé. (BH.2010. 247; BH1995. 34; BH1994. 315; BH1986. 234; Pfv.II.20.248/2001;
Pfv.II.20.106/2001; Pfv.V.22.624/1993.) A hivatkozott kollégiumi állásfoglalásból, valamint az iránymutató eseti döntésekbõl
egyértelmûen levonható az a következtetés, miszerint a végrendelet alaki kellékeit olyan kogens szabályok határozzák meg,
amelyek alkalmazásával kapcsolatban sem az akarati elv érvényesítésének, sem pedig kiterjesztõ értelmezésnek nincs helye,
a törvény azok maradéktalan teljesülését kívánja meg.
Az allograf végrendelet érvényességének a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétele – egyebek mellett –
hogy azt az örökhagyó és a két tanú egyaránt aláírja. A fent kifejtettek következtében a bírói gyakorlatban az örökhagyó és
a tanú aláírása között jelentõs elvi különbségek mutathatók ki. Ez abban jelölhetõ meg, hogy az örökhagyó aláírásával
kapcsolatban érvényesül, míg a tanúk aláírásával kapcsolatban nem érvényesül a favor testamenti fent vizsgált alapelve. Az
örökhagyó aláírása ugyanis – amellett, hogy formai kellék – egyben része az örökhagyó nyilatkozatának is, aki ezzel nyilvánítja
ki, hogy a végrendeletben foglaltak az õ akaratát tartalmazzák. Erre vezethetõ vissza, hogy e téren mind a jogtudomány, mind
pedig a bírói gyakorlat megengedõ módon, a favor testamenti elvét alkalmazza. Ez jelenik meg a Legfelsõbb Bíróság azon
iránymutató eseti döntésében is, amelyben a végrendeletet érvényesnek fogadta el úgy is, hogy arra az örökhagyó a családi és
utóneve helyett a végrendelettel érintett személyek körében ismert becenevét írta. (BH1973. 124)
A végrendeleti tanúk aláírásával kapcsolatban azonban a favor testamenti alkalmazásának sem tételes jogi, sem elvi alapja
nem lehet. Ez ugyanis az allograf végrendeletnek a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontja által meghatározott olyan alaki kelléke,
amely – a fent részletesen leírt érvek és iránymutatások értelmében – az örökhagyó szándékának és akaratának elemzésével
nem orvosolható. E szabályozás szigorúan kogens jellegére utal, hogy a bírói gyakorlatban a végrendeleti tanú aláírását sem
az ügyvéd ellenjegyzése, (BH2008. 122; BDT2012. 2772.) sem a fél aláírásának közjegyzõi hitelesítése, (BH2000. 446.) sem
az örökhagyó szóbeli nyilatkozata (Pfv.V.20.536/1995/6; Pfv.V.22.402/1993/3.) nem pótolja. Mindebbõl okszerûen
az következik, hogy a tanú aláírásának a végrendeletrõl kiállított okiraton olyan formában kell megjelennie, amely a törvény
elõírásait minden további magyarázat vagy értelmezés nélkül, maradéktalanul kielégíti.
3. A törvényben meghatározott „aláírás” fogalom jelentése
A továbbiakban azt kellett megvizsgálni, hogy a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjának az alkalmazása szempontjából mi
fogadható el a törvény elõírásait kielégítõ aláírásnak. Abból kellett kiindulni, miszerint az „aláírás” fogalom tartalmát és
jelentését az öröklési jog szabályai nem határozzák meg és azok nem tesznek különbséget szokásos vagy nem szokásos
aláírás közt sem. Ezért annak fogalmi elemeit a bírói gyakorlatnak kellett kimunkálnia. Ennek során rendezõ elvként azt
kellett szem elõtt tartani, hogy a szavaknak a mindennapi életben elfogadott, általános jelentésébõl kiindulva, a mai korban
élõ, átlagos szókinccsel és nyelvi ismeretekkel rendelkezõ ember számára mit jelent az „aláírás” kifejezés.
E megközelítésben az „aláírás” fogalom hétköznapi jelentésének lényeges eleme, hogy az közvetlenül az aláírótól való
származását fejezi ki és célja e személy különbözõ élethelyzetekben történõ azonosítása. Az aláírásnak történetileg kialakult,
szokásos módja, hogy az aláíró az iraton a családi és utónevét tünteti fel. Jellemzõ vonása annak rendszeres és viszonylag
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nagy számú alkalmazása, amelynek során mind a formai, mind a képi megjelenést illetõen kialakulnak bizonyos egyénre
jellemzõ egyedi sajátosságok. Ezek magukba foglalják egyrészt azt, hogy az illetõ az aláíráskor hogyan használja a nevét,
másrészt, hogy ezt milyen grafikai kép formájában jeleníti meg. Ennek eredményeként mindenki rendelkezik egy egyénre
jellemzõ, „szokásos aláírással”, mely az általa kialakított egyedi aláírás formát és aláírás képet jelent. A végrendeleti tanú
aláírás-hitelesítõ funkciója ezzel áll összefüggésben.
4. A tanuk közremûködésének rendeltetése
Az allograf végrendelet megalkotásában a tanúk közremûködésének az a rendeltetése, hogy egyrészt a végrendelkezõ
személyazonosságát igazolják, [Ptk. 631. § a) pontja] másrészt pedig az örökhagyó aláírását hitelesítsék. [Ptk. 629. §
(1) bekezdés b) pontja] E hitelesítõ funkció betöltéséhez a Ptk. 629. § (1) bekezdés b) pontjának kogens szabálya által
meghatározott feltételeknek maradéktalanul meg kell valósulniuk és bármelyikük hiánya elvezethet a végrendelet
érvénytelenségéhez. Ezek a követelmények részben megegyeznek a más által írt teljes bizonyító erejû magánokiratnak
a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja által meghatározott formai kellékeivel. Megállapítható azonban, hogy a végrendelet alaki
követelményeire irányadó szabályok a magánokirathoz képest speciálisabbak és hiányukhoz eltérõ jogkövetkezmény
fûzõdik. Ezért a végrendelet alaki érvényességére az említett eljárásjogi szabályok nem hatnak ki. A végrendelet formai
kellékeire vonatkozó szabályok kogens jellegébõl következik, hogy a végrendeleti tanú az örökhagyó aláírását hitelesítõ
funkcióját akkor töltheti be, ha mind a személye, mind pedig tanúi minõsége magából az okiratból kitûnik. Mivel alaki
kellékrõl van szó, amelyet magának az okiratnak kell tartalmaznia, erre nézve bizonyítás nem folytatható le. Emellett
a végrendeleti tanú aláírásával kapcsolatban az értelmezési szabályok alkalmazására sincs jogi lehetõség, mert értelmezni
csak érvényesen létrejött végrendeletet lehet, amely feltételezi a tanú szabályszerû aláírását.
A tanú közremûködésének rendeltetésébõl származó és a végrendeleti tanú aláírásával szemben érvényesülõ, fent írt
követelményeknek a tanú akkor tesz eleget, ha az okiratot a rá jellemzõ, általa rendszeresen alkalmazott, szokásos névformát
és írásképet tartalmazó aláírásával látja el. Ennek legalább olyan mértékben kell olvashatónak lennie, hogy abból a tanú
személye kideríthetõ legyen. Elfogadható azonban az is, ha a tanú az olvashatatlan aláírása mellett a nevét olvasható módon is
feltünteti. Ennek hiányában azonban az olvashatatlan aláírás az aláíró személyének azonosítására nem alkalmas. Ugyanilyen
okból nem felel meg a végrendeleti tanú aláírásával szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ha aláírásként
csupán neve kezdõbetûjét tünteti fel. Az ügyvédi bélyegzõ használata pedig önmagában csak arra utal, hogy az adott okirat
ügyvéd közremûködése mellett készült. Amennyiben az okiratszerkesztõ ügyvéd végrendeleti tanúként is közremûködik,
nem mellõzhetõ, hogy a végrendeletet a megfelelõ helyen aláírja és e minõsége magából az okiratból kitûnjön.
IV.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 25. §)
a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben
közzéteszi.
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