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KÉPZÉSI PROGRAM  

1. A képzési program  

1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 048 - KER C1-es szint 

1.2. OKJ azonosító  nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 

Angol C2 1 1 048 számú nyelvi programkövetelmény 

1.4. Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba-vételi szám  

E-000445/2014/C001 

1.5. A képzési program célja A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák 

elsajátítása. Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől KER C1 szintig. 

1.6. A képzési program célcsoportja Nyelvtanulók és olyan résztvevők, akik az angol nyelvet 

szeretnék elsajátítani. 

Bármilyen olyan természetes személy (felnőtt illetve a 2013. évi 

LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt 

résztvevők.), aki felnőttképzésben részt kíván venni. 
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2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1 KER A1 szinten:  

Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az 

ismerőseit. 

 

Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, 

gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy 

katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. 

 

Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé 

lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel 

tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét 

kifejezésére szolgálnak. 

 

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű 

nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a 

nevét, az állampolgárságát és a címét. 

 

Közvetítés: 

A szintnek megfelelően a képzésében résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott 

szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, 

nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel 

le tudja írni vagy szóban el tudja mondani. 
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 NYELVTANI ISMERETEK 

Grammatikai helyesség: 

 Korlátozott mértékben tudja alkalmazni néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és 

mondatfajta betanult készletét. 

Helyesírási tudásszint: 

 Le tud másolni ismert szavakat és rövid fordulatokat, pl. egy egyszerű jeleket vagy 

instrukciókat, mindennapi tárgyak nevét, üzletek nevét és rendszeresen használt 

állandósult fordulatokat. 

 

TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS 

Szókincs terjedelme: 

 Alapvető szókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó különálló 

szavakból és fordulatokból áll. 

Szóbeli produkció: 

 létrehozni emberekkel és helyekkel kapcsolatos egyszerű, többnyire különálló 

fordulatokat 

 leírást adni saját magáról, foglalkozásáról, lakóhelyéről 

 felolvasni egy nagyon rövid, begyakorolt bejelentést ‐ pl. az előadó bemutatását vagy 

pohárköszöntőt 

 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 

A képzésben résztvevő képes legyen: 

Írásbeli produkció: 

 Tudjon magáról és kitalált személyekről egyszerű különálló fordulatokat és mondatokat 

írni, pl. hol laknak és mit csinálnak mindennapos kifejezéseket, ha egy megértő beszélő 

közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és ismétlésekkel megérteni a gondosan és 

lassan hozzá intézett kérdéseket 
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 Írásbeli recepció: 

 egyes fordulatokra lebontva megérteni nagyon rövid, egyszerű szövegeket, ismerős 

nevek, szavak és alapvető fordulatok felismerésével és szükség szerinti újraolvasással 

megérteni rövid, egyszerű képeslapszövegeket egyszerű feliratokon a leggyakrabban 

előforduló mindennapi helyzetekben felismerni ismerős neveket, szavakat és nagyon 

alapvető fordulatokat fogalmat alkotni egyszerűbb információs anyagok és rövid,egyszerű 

leírások tartalmáról, különösen, ha kép is van hozzá 

 követni egyszerű, rövid, írásos útbaigazításokat (például, hogyan jut el X‐ből Y‐ ba) 

Szóbeli interakció: 

 megérteni a konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos 

kifejezéseket, ha egy megértő beszélő közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és 

ismétlésekkel 

 megérteni a gondosan és lassan hozzá intézett kérdéseket és instrukciókat, és tudjon 

követni rövid, egyszerű útbaigazításokat 

 ismerni a bemutatkozás/bemutatás valamint az alapvető üdvözlési és elköszönési 

kifejezések használatát 

 mások hogyléte felől érdeklődni és a hírekre reagálni 

 megérteni a konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos 

kifejezéseket, ha egy megértő beszélő közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és 

ismétlésekkel 

 megérteni egyszerű, hozzá intézett, gondosan és lassan megfogalmazott kérdéseket és 

instrukciókat, és követni tud rövid, egyszerű útbaigazításokat 

 másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni 

 számokat, mennyiségeket, költséget és az időt kezelni 

 megérteni a gondosan, lassan hozzá intézett kérdéseket és instrukciókat, és követni tud 

rövid, egyszerű útbaigazításokat 

 a közvetlen szükségletek vagy nagyon ismerős témák területén feltenni és megválaszolni 

egyszerű kérdéseket, valamint egyszerű állításokat kezdeményezni és azokra reagálni 

 feltenni és meg válaszolni kérdéseket önmagával és másokkal kapcsolatban: pl. hol 

laknak, ismerősök, tulajdontárgyak 

 kifejezni az időt hasonló kifejezésekkel, mint pl. jövő héten, múlt pénteken, novemberben, 

három órakor 

 interjú során tudjon válaszolni a nagyon lassan és világosan mondott egyszerű személyes 

adatokra vonatkozó kérdésekre, ha a beszéd közvetlen és nem idiomatikus 

Írásbeli interakció: 

 személyes adatokat kérni vagy megadni írásos formában 

 rövid, egyszerű képeslapszöveget írni 

 leírni számokat és dátumokat, saját nevét, nemzetiségét, címét,korát, születési idejét vagy 

az országba való megérkezésének idejét stb. például szállodai bejelentőlapon 

Szociolingvisztikai megfelelés: 

 alapvető társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és 

búcsúzási, bemutatkozási formulák használatával 

 kérést, köszönetet, sajnálkozást stb. kifejezni 

2.2. KER  A2 szinten  

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran 

használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, 

tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 
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Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid 

hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. 

 

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél 

információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még 

akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt 

vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és 

más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai 

tevékenységeiről. 

Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 

 NYELVTANI ISMERETEK 

Grammatikai helyesség: 

 Tudjon helyesen használni néhány egyszerű szerkezetet amellett, hogy még rendszeresen 

elkövet alapvető hibákat, például összekeveri az igeidőket és megfeledkezik az 

egyeztetésről, azonban rendszerint legyen világos, hogy mit próbál mondani. 

Helyesírási tudásszint: 

 Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető. 

 A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy 

túlnyomórészt követhető legyen. 

TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS 

Szókincs terjedelme: 

 Elegendő szókincse van alapvető kommunikációs szükségletekkifejezésére és ahhoz, hogy 

boldoguljon egyszerű szükséghelyzetekben. 

Szókincs alkalmazása: 

 Szűk szókincsét alkalmazni tudja a konkrét mindennapiszükségletek terén. 

 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 

A képzésben résztvevő képes legyen: 

Szóbeli produkció: 

 egyszerű fordulatok és mondatok sorozatával egyszerűen leírni vagy bemutatni az 

embereket, az élet‐ és munkakörülményeket, a napirendet, a kedvelt és nem kedvelt 

dolgokat stb 

 ismertetni családját, életkörülményeit, oktatási hátterét, jelenlegi vagy legutóbbi állását 

 egyszerű szavakkal leírást adni emberekről, helyekről, tulajdontárgyakról 

 kiszámítható, betanult tartalmú nagyon rövid, begyakorolt bejelentést tenni, amely a 

koncentrált figyelemre hajlandó hallgatók számára érthető 

 rövid, begyakorolt, alapvető előadást tartani ismerős témában 

 megválaszolni az előadást követő egyszerű kérdéseket, amennyiben kérheti a kérdés 

megismétlését, és kaphat némi segítséget válasza megfogalmazásában 

Írásbeli produkció: 

 megírni egy sor egyszerű fordulatot és mondatot, amelyeket egyszerű kötőszavakkal, pl. 

„és“, „vagy“, „mert“ kapcsol össze 

 egy sor egyszerű fordulatot és mondatot családjával, életkörülményeivel, tanul‐ mányi 

hátterével, jelenlegi vagy legutóbbi munkájával kapcsolatban 

 rövid, egyszerű kitalált életrajzokat és egyszerű, emberekről szóló verseket írni 

Szóbeli recepció: 

 megérteni a legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatokat és kifejezéseket (pl. nagyon 

alapvető személyes és családi adatok, vásárlás, közelebbi/közvetlen környezete, 
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foglalkozás), amennyibe a beszéd világos és lassú 

 a körülötte zajló beszélgetés témáját, amennyiben lassan és világosan beszélnek 

 a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések fő vonalát 

 egyszerű útbaigazítást azzal kapcsolatban, hogyan lehet gyalog vagy tömegközlekedési 

eszközzel eljutni X‐ből Z‐be 

 kiszámítható, mindennapi témákról szóló rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételeket 

és azokból kiszűrni a lényeges információt 

 az egyszerű, mindennapi társalgás során világosan, lassan és közvetlenül hozzá intézett 

dolgokat 

Írásbeli recepció: 

 olyan rövid, egyszerű szövegeket, amelyek a leggyakrabban előforduló szókincset, 

valamint nemzetközileg használt szavakat tartalmaznak 

 ismerős témákban a szabványlevelek és faxok alapvető fajtáit (pl. tudakozódás, 

megrendelés, visszaigazolás stb.). 

 bizonyos megjósolható információt egyszerű, mindennapi anyagokban, például 

hirdetésekben, prospektusokban, étlapokon, hivatkozási listákon és menetrendekben 

 listákon szereplő bizonyos információt, és ki tudja szűrni a szükséges információt (pl. 

szolgáltatás vagy iparos megtalálása a telefonkönyvben) 

 a közhasználatú táblákat és feliratokat: nyilvános helyeken, például utcán, étteremben, 

vasútállomáson; munkahelyeken, például útbaigazításokat, utasításokat, veszélyre 

figyelmeztető táblákat 

 bizonyos információt egyszerűbb írásos anyagokban, például levelekben, brosúrákban és 

rövid, eseményleíró újságcikkekben 

 a mindennapi életben előforduló berendezésekre írt instrukciókat, például egy nyilvános 

telefon esetében 

Szóbeli interakció: 

 egyszerű és begyakorolt feladatokban kommunikálni, amelyek egyszerű és közvetlen 

információcserét igényelnek a munkával és szabadidővel kapcsolatos ismerős és 

begyakorolt témákban 

 elboldogulni nagyon rövid társasági beszélgetéssekkel, de még ritkán ért meg eleget 

ahhoz, hogy maga tartsa fenn a beszélgetést. 

 használni az üdvözlés és megszólítás egyszerű, mindennapi udvarias formáit 

 meghívást, javaslatot tenni és azokra reagálni, valamint elnézést tud kérni és arra reagálni 

 el mondani, hogy mit szeret és mit nem 

 észt venni mindennapos gyakorlati kérdések egyszerű megvitatásában, ha világosan, 

lassan és közvetlenül hozzá beszélnek 

 megbeszélni, hogy mit tegyenek, hova menjenek, és egyeztetni tudja a találkozót 

 elmondani, hogy mit gondol a dolgokról, amennyiben szükség esetén a fő pontok 

megismétlését kérheti 

 jelezni, hogy mikor követi a beszélgetést, és ha a beszélő veszi a fáradságot, meg lehet 

értetni vele azt, ami szükséges 

 kérni és adni dolgokat, egyszerű információt kérni, és megvitatni a teendőket 

 mindennapi árukat és szolgáltatásokat kérni és adni 

 megszerezni utazással kapcsolatos egyszerű információt, tudja használni a 

tömegközlekedési eszközöket: buszt, vonatot, taxit; tud útbaigazítást kérni és adni, 

valamint jegyet váltani 

 rákérdezni dolgokra, és végrehajtani egyszerű tranzakciókat boltban, postán és bankban 

mennyiséggel, darabszámmal, eladási árral stb. kapcsolatos információt kérni és adni 

 le bonyolítani egyszerű vásárlást; megmondani, mit akar, és megkérdezni az áru árát 

 ételt rendelni 
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 megbirkózni a mindennapi élet gyakran előforduló aspektusaival, pl. utazás, szállás, 

étkezés és vásárlás 

 nyaralással kapcsolatban beszerezni minden szükséges információt, amennyiben 

egyszerű, nem különleges témáról van szó 

 kommunikálni egyszerű és begyakorolt feladatokban, amelyekben egyszerű és közvetlen 

információcserére van szükség 

 feltenni és megválaszolni munkával és szabadidővel kapcsolatos egyszerű kérdéseket 

 útbaigazítást kérni és adni térkép segítségével 

 személyes adatokat kérni és megadni 

 feltenni és megválaszolni szabadidős és múltbeli tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseket 

 rövid, egyszerű útbaigazításokat és instrukciókat adni és követni, pl. elmagyarázza, 

hogyan kell valahova eljutni 

 megválaszolni egyszerű kérdéseket, és egyszerű állításokra reagálni interjú során 

 interjú során megértetni magát, ismerős témákról gondolatokat és információt közölni, 

amennyiben időnként kérhet magyarázatot, és kap némi segítséget mondanivalójának 

megfogalmazásában 

Írásbeli interakció: 

 a közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákban rövid, egyszerű eljegyzéseket készíteni 

állandósult kifejezések használatával 

 nagyon egyszerű magánlevelet írni, köszönetet mondani, és elnézést kérni 

 a közvetlen szükségletekhez kapcsolódó rövid, egyszerű feljegyzéseket és üzeneteket írni 

 átvenni rövid, egyszerű üzenetet, amennyiben ismétlést vagy körülírást kérhet 

Szociolingvisztikai megfelelés: 

 alapvető nyelvi funkciókat használni, illetve azokra reagálni, például információcsere 

esetén 

 egyszerű módon kifejezni véleményt és attitűdöt, valamint rákérdezni ezekre 

 egyszerűen, de hatékonyan társasági érintkezést fenntartani, a legegyszerűbb közismert 

kifejezések használatával és az alapvetőszokások követésével 

 elboldogulni nagyon rövid társasági beszélgetéssel, mindennapi udvarias üdvözlési és 

megszólítási formák használatával 

 meghívást tenni, illetve elfogadni, bocsánatot kérni, illetve bocsánatkérést elfogadni, 

javaslatot tenni, illetve elfogadni stb. 
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2.3. KER B1 szinten: 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan 

témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a 

rádió‐ és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének 

megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó 

szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok 

leírását. 

 

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. 

Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a 

mindennapi témákról (pl. család, 

szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, 

álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és 

terveit. 

 

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy 

érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 

 NYELVTANI ISMERETEK 

Grammatikai helyesség: 

 Legen képes az előre láthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt, begyakorolt 

mondatok és minták készletét elfogadható nyelvhelyességgel alkalmazni. 

 Ismerős kontextusokban legyen képes elfogadható nyelvhelyességgel kommunikálni, 

tudását általában alkalmazza megfelelően amellett, hogy észrevehető anyanyelvi hatások 

mutatkoznak. Még ha hibák elő is fordulnak, legyen világos, hogy mit próbál kifejezni. 

Helyesírási tudásszint: 

 Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető. 

 A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy 

túlnyomórészt követhető legyen. 

 

TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS 

Szókincs terjedelme : 

 Elegendő szókincse van ahhoz, hogy némi körülírással ki tudja magát fejezni a legtöbb 

olyan témában, amely összefügg saját mindennapi életével, mint pl. a család, a hobbi és az 

érdeklődési kör, a munka az utazás és az aktuális események. 

Szókincs alkalmazása : 

 Elemi szókincsét jól alkalmazza, de nagyobb hibák még előfordulnak, amikor 

bonyolultabb gondolatok kifejezésére vagy ismeretlen témák és helyzetek kezelésére kerül 

sor. 

 

 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 

A képzésben résztvevő képes legyen: 

Szóbeli produkció: 

 az érdeklődési köréhez kapcsolódó különböző témák egyikének a lényegét meglehetősen 

folyékonyan elmondani úgy, hogy gondolatait lineárisan kapcsolja össze 

 élményeiről részletesen beszámolni, érzései és reakciói bemutatásával 

 elmondani váratlan események (pl. balesetek) részleteit 
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 elmondani egy könyv vagy film cselekményét, és leírni reakcióit 

 leírást adni álmokról, reményekről és ambíciókról, valóságos vagy elképzelt eseményekről 

 elmondani egy múltbeli történetet 

 úgy kifejteni egy érveit, hogy az többnyire könnyen követhető 

 röviden megindokolni és magyarázni véleményeket, terveket és cselekedeteket 

 rövid, begyakorolt bejelentést tenni mindennapos témában, amely az esetleges nagyon 

idegenszerű hangsúly és intonáció ellenére is világosan érthető 

 előre elkészített, a lényegre koncentráló előadást tartani ismerős témáról saját 

szakterületéből, amely elég érthető ahhoz, hogy többnyire gond nélkül követni lehessen, 

és amelyben a főbb pontokat viszonylag pontosan fejti ki 

 meg válaszolni az előadást követő kérdéseket, de gyors beszéd esetén lehet, hogy meg kell 

ismételtetnie a kérdést 

Írásbeli produkció: 

 írni egyszerű, összefüggő szöveget számos érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témában, 

rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával 

 érdeklődési köréhez kapcsolódó számos ismerős témában lényegre koncentráló, részletes 

leírást adni 

 beszámolót írni élményekről úgy, hogy érzéseit és reakcióit egyszerű, összefüggő 

szövegben írja le 

 leírni egy eseményt, pl. a közelmúltban tett ‐ képzelt vagy valóságos ‐ utazást 

 a számára érdekes témákról rövid, egyszerű esszéket írni 

 a számára ismerős, begyakorolt vagy szokatlan dolgokkal kapcsolatban összegyűlt 

tényszerű információt bizonyos mértékig magabiztosan összefoglalni, beszámolót írni 

róla, és ki fejezni a témával kapcsolatos véleményét 

 megírni nagyon rövid beszámolókat standard, hagyományos formában, amelyben 

begyakorolt, tényszerű információt közöl, és megindokolja a megtett lépéseket 

Szóbeli recepció: 

 a tényszerű információ lényegét gyakori, mindennapi témákban, azonosítani a fő 

mondanivalót és egyes részleteket is, amennyiben a beszéd tiszta, többnyire ismerős 

akcentussal folyik 

 megérteni a világos, köznyelvi beszéd főbb pontjait olyan ismerős témákban, amelyek a 

munkahelyen, iskolában, szabadidőben stb. általában előfordulnak, beleértve rövid 

elbeszéléseket is 

 általában követni a körülötte zajló hosszabb beszélgetés főbb pontjait, amennyiben a 

beszéd tiszta, standard dialektusban folyik 

 követni az érdeklődési körével kapcsolatos előadást vagy beszédet,amennyiben a téma és 

az előadás lényegre törő és világos szerkezetű 

 főbb vonalaiban követni a számára ismerős témákról szóló rövid beszédet, amennyiben a 

beszéd világos köznyelven folyik 

 meg érteni egyszerű műszaki információt, például hogyan kell működtetni egy 

hétköznapi eszközt 

 követni részletes útbaigazításokat 

 az érdeklődési körébe tartozó témákban megérteni a felvett vagy közvetített hanganyag 

többségének információtartalmát, amennyiben világos, köznyelvi beszédről van szó 

 megérteni az ismerős témákról szóló rádiós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegét, amennyiben a beszéd viszonylag lassú és világos 

Írásbeli recepció: 

 kielégítő szinten megérteni érdeklődési köréhez kapcsolódó lényegre törő tényszerű 

szövegeket 

 magánlevelekben elég jól megérteni az események, érzések és kívánságok kifejezését 
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ahhoz, hogy rendszeres levelezést folytasson 

 átfésülni hosszabb szövegeket, hogy megtalálja a kívánt információt 

 egy adott feladat elvégzéséhez összegyűjteni a szükséges információt egy szöveg 

különböző részeiből, illetve különböző szövegekből 

 megkeresni és megérteni a lényeges információt mindennapi anyagokban, pl. levelekben, 

brosúrákban és rövid hivatalos dokumentumokban 

 világosan kifejtett érvelésekben megérti a főbb következtetéseket 

 felismerni az adott téma tárgyalása során alkalmazott érvelés fonalát, ha nem is teljes 

részletességgel 

 felismerni a számára ismerős témákról szóló, a lényegre koncentráló újságcikkek főbb 

pontjait 

 megérteni különböző berendezések egyszerű, világosan megfogalmazott használati 

utasítását 

 megérteni sok, számára érdekes televíziós program nagy részét,például interjúkat, rövid 

előadásokat és hírműsorokat, amikor meglehetősen lassan és világosan beszélnek 

 követni sok olyan filmet, amelyben a vizuális megjelenítésen és a cselekvésen nyugszik a 

történet nagy része, és amelyben a beszéd világos és egyszerű nyelvezetű 

 ismerős témákban megérteni a televíziós programok főbb gondolatait, ha meglehetősen 

lassan és világosan beszélnek 

 érdeklődési köréhez tartozó témákban a szövegösszefüggés alapján rájönni az ismeretlen 

szavak jelentésére 

 amennyiben a beszédtéma ismerős számára, képes kitalálni az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentését a szövegösszefüggésből, és kikövetkezteti a mondat jelentését 

 mindennapi társalgás során követni a hozzá intézett világos beszédet, bár időnként egyes 

szavak és fordulatok ismétlését kéri 

Szóbeli interakció: 

 érdeklődési köréhez és szakmájához kapcsolódó, ismerős rutin és nem rutin jellegű 

témákban elég magabiztosan kommunikálni 

 információt cserélni, ellenőrizni és megerősíteni, megbirkózik kevésbé begyakorolt 

helyzetekkel, és elmagyarázni, hogy valami miért jelent problémát 

 kifejezni gondolatait elvontabb, kulturális témákban, például filmek, könyvek, zene stb. 

területén 

 az egyszerű nyelvezet széles skáláját kiaknázni az utazás közben esetlegesen felmerülő 

helyzetek többségében 

 felkészületlenül is részt venni ismerős témákról szóló társalgásban, kifejezni véleményét, 

és lebonyolítani információcserét ismerős, az érdeklődési köréhez tartozó vagy a 

mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pl. család, hobbi, munka, utazás és 

aktuális események) 

 ismerős témákban felkészülés nélkül részt venni a társalgásban 

 mindennapi társalgás során követni a hozzá intézett világos beszédet, bár időnként egyes 

szavak és fordulatok ismétlését kéri 

 fenntartani társalgást vagy eszmecserét, de néha nehezen követhető, amikor 

mondanivalóját pontosan akarja kifejezni 

 kifejezni érzelmeket, és reagálni azokra, mint például meglepetés, boldogság, szomorúság, 

érdeklődés és közömbösség 

 általános témákban megérteni a körülötte zajló beszéd nagy részét, amennyiben a 

beszélgetőpartnerek nem használnak nagyon idiomatikus kifejezéseket, és világosan 

beszélnek 

 ki fejezni gondolatait elvont és kulturális témákkal kapcsolatban, például zenéről, 

filmekről 
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 elmagyarázni, hogy valami miért jelent problémát 

 rövid megjegyzéseket fűzni más nézeteihez 

 összehasonlítani és ellentétbe állítani különböző alternatívákat, például annak 

megvitatására, hogy mit csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszák stb. 

 barátokkal zajló informális eszmecsere során általában követni a őbb gondolatokat, 

amennyiben a beszéd világos, standard dialektusban folyik 

 érdeklődési köréhez tartozó témákban kifejteni nézeteit és véleményét, és rákérdezni 

másokéra 

 megértetni problémamegoldással vagy gyakorlati kérdésekkel kapcsolatos véleményét és 

reakcióit, pl. hova menjenek, mit csináljanak, hogyan szervezzenek meg egy eseményt (pl. 

kirándulást) 

 meggyőződését, véleményét, egyetértését és egyet nem értését udvariasan tudja kifejezni 

 a szakterületéhez kapcsolódó beszélgetés nagy részét követni, feltéve hogy a 

beszélgetőpartnerek elkerülik a nagyon idiomatikus fordulatokat, és világosan beszélnek 

 nézetét világosan kifejteni, de vitában való részvételkor nehézségekbe ütközik 

 számára ismerős témákkal kapcsolatos begyakorolt hivatalos eszmecserére, amennyiben 

az világos köznyelven folyik, és amely tényszerű információcserét tartalmaz, és amelyben 

instrukciókat kap, vagy gyakorlati problémák megoldásának megvitatása folyik 

 követni az elmondottakat, bár időnként ismétlést vagy magyarázatot kell kérnie, ha a 

másik fél gyorsan vagy hosszasan beszél 

 elmagyarázni, hogy valami miért jelent problémát, megvitatni, hogy mi a következő 

teendő, összehasonlítani és ellentétbe állítani a különböző alternatívákat 

 rövid megjegyzéseket tenni mások nézeteire 

 általában követni az elmondottakat, és amikor szükséges, megismételni az elhangzottak 

egy részét a kölcsönös megértés megerősítése céljából 

 megértetni másokkal a lehetséges megoldásokkal vagy teendőkkel kapcsolatos 

véleményét és reakcióit, rövid érveket és magyarázatokat szolgáltatva 

 megkérni másokat, hogy osszák meg vele a tennivalókkal kapcsolatos nézeteiket 

 megbirkózni az utazás során felmerülő ügyek nagy részével, például utazás, szállás 

intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal külföldi látogatás során 

 elboldogulni a boltban, postán, bankban előforduló kevésbé begyakorolt helyzetekben, pl. 

nem megfelelő áru visszavitele – panaszt tenni 

 utazási előkészületkor utazási irodában, vagy utazás közben elboldogulni a legtöbb 

előforduló helyzetben, pl. ismeretlen úti cél esetén megkérdez egy utast, hogy hol kell 

leszállni 

 saját szakterületén belül ismerős, rutin és nem rutin dolgokkal kapcsolatban viszonylag 

magabiztosan tudja a felhalmozódott tényszerű információt cserélni, ellenőrizni és 

megerősíteni. 

 részletes instrukciót adni, pl. hogyan kell valamit csinálni. 

 össze foglalni elbeszélést, újságcikket, előadást, eszmecserét,interjút vagy 

dokumentumfilmet, és arról véleményt nyilvánítani, valamint a további részletekre 

vonatkozó kérdéseket megválaszolni 

 egyszerű, tényszerű információ megszerzésére és továbbadására 

 részletes instrukciókat kérni és követni 

 részletesebb információ megszerzésére 

 megadni az interjú/konzultáció során kért konkrét információt (pl. tünetek leírása 

orvosnál), de ezt korlátozott pontossággal teszi 

 kivitelezni előre elkészített interjút, ellenőrzi és megerősíti az információt, bár időnként 

lehet, hogy ismétlést kell kérnie, ha a másik személy válasza gyors vagy hosszú 

 kezdeményezni (pl. új téma felhozatalával) interjú/konzultáció során, de az interakció 
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folyamán nagyon függ az interjú készítőjétől 

 Előre elkészített kérdőív alapján megszerkesztett interjút készíteni, és néhány rögtönzött 

kérdéssel rá tud kérdezni további részletekre 

Írásbeli interakció: 

 ki fejezni információt és gondolatokat mind konkrét, mind elvont témákban, ellenőrzi az 

információt, rákérdez problémákra, vagy elfogadható pontossággal elmagyarázza azokat 

 megírni egyszerű, közvetlen fontosságú információt közlő vagy kérő levelet vagy 

feljegyzést úgy, hogy megérteti a fontosnak érzett gondolatokat 

 magánleveleiben híreket közölni, és kifejezni gondolatait elvont és kulturális témákkal 

kapcsolatban, mint például a zene vagy a film 

 magánleveleiben viszonylag részletesen írni élményekről, érzésekről és eseményekről 

 feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket 

 közvetlen jelentőségű egyszerű információt közlő feljegyzéseket/üzeneteket írni 

barátainak, szolgáltatóknak, tanároknak és másoknak, akik mindennapi életében szerepet 

játszanak, és a számára fontos gondolatokat érthetően közli 

Szociolingvisztikai megfelelés: 

 a nyelvi funkciók széles körét alkalmazni, illetve reagálni rájuk legközismertebb nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával 

 ismeri a lényeges udvariassági szokásokat, és azoknak megfelelően viselkedik 

 ismeri és észreveszi a jeleket, amelyek azokra a legfontosabb különbségekre utalnak, 

amelyek a saját és a célnyelvi közösségben uralkodó hagyományok, szokások, attitűdök, 

értékek és meggyőződések között fennállnak 

2.4. KER B2 szinten: 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a 

bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire 

megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, 

ha a szereplők köznyelven beszélnek. 

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori 

problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi 

prózát. 

Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen 

kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, 

hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, 

érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, 

hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. 

Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel 

valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, 

élményeknek. 

 NYELVTANI ISMERETEK 

Grammatikai helyesség: 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal tudja kezelni a nyelvet. 

Ne kövessen el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek. Még ha időnként elő is fordulnak 

kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások, azokat ismerje fel és próbálja meg kijavítani. 

Helyesírási tudásszint: 

Tud világosan érthető folyamatos szöveget írni, a szöveg elrendezésére és tagolására vonatkozó 

hagyományos normák figyelembevételével. 

A helyesírás és központozás elfogadhatóan helyes, de anyanyelvi hatás jeleit mutathatja. 
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TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS 

Szókincs terjedelme: 

 Saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezzen. Variálni 

tudja a megfogalmazás módját a gyakori ismétlések elkerülése végett, de a lexikai hiányok 

miatt néha tétovázásra és körülírásra kényszerül. 

Szókincs alkalmazása: 

 Lexikai pontossága általában magas szintű legyen, bár egy kis zavar és helytelen 

szóhasználat előfordul anélkül, hogy gátolná a kommunikációt. 

 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 

A képzésben résztvevő képes legyen: 

Szóbeli produkció: 

 világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást adni, érvelni az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témák széles skálájában, megfelelően kiemelni a fontos gondolatokat, 

mondanivalóját kiegészítő adatokkal és megfelelő példákkal, sorba fűzött érvekkel 

alátámasztani 

 elmagyarázni nézőpontját egy aktuális témával kapcsolatban, és kifejteni a különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait 

 bizonyos mértékig világos, folyékony rögtönzött bejelentést tenni a legtöbb általános 

témában, és ne okozzon erőfeszítést vagy kényelmetlenséget a hallgatónak 

 világos, szisztematikusan kifejtett előadást tartani, a fontos gondolatokat kiemelve, és 

megfelelő érvekkel támasztva 

 természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől, és reagálni a hallgatóság által 

felvetett érdekes szempontokra, gyakran figyelemreméltó folyékonyságról és 

könnyedségről tanúbizonyságot tenni 

 világos, előre elkészített előadást tartani, érveket hoz fel egy bizonyos nézet mellett vagy 

ellen, és kifejti a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait 

 megválaszolni egy sor prezentációt követő kérdést olyan folyékony és természetes módon, 

hogy ez nem okoz erőfeszítést sem neki, sem a hallgatóságnak 

 Írásbeli produkció: 

 világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben 

úgy, hogy több forrásból származó adatokat és érveléseket összegez és értékel 

 valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről világos és részletes leírást adni, a 

gondolatok közötti kapcsolatot világos, összefüggő módon jelöli, és követi az adott műfaj 

hagyományait 

 érdeklődési köréhez kapcsolódó változatos témákban világos, részletes leírást adni, film‐, 

könyv‐ vagy színdarab ismertetőt írni 

 esszét vagy beszámolót írni, amelyben érvelését rendszerezetten kifejti, és megfelelően 

hangsúlyozza a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat, különböző gondolatokról 

és problémamegoldásokról értékelést írni 

 esszében vagy beszámolóba ki tudja fejti érvelését, és érveket szolgáltat egy bizonyos 

nézőpont mellett vagy ellen, valamint megmagyarázza a különböző alternatívák előnyeit 

és hátrányait több forrásból származó információt és érvelést szintetizálni 

Szóbeli recepció: 

 megérteni a standard beszélt nyelvet, legyen az élőbeszéd vagy közvetítés, mind ismerős, 

mind ismeretlen témákban, amelyek a magán‐, a társadalmi, tanulmányi és szakmai 

életben általában előfordulnak. Megértési képességét csupán a nagy háttérzaj, nem 

megfelelő diskurzus struktúra és/vagy idiomatikus nyelvhasználat befolyásolhatja. 

 standard dialektus esetén megérteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd 

főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont témában, beleértve a szakterületével 
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kapcsolatos szakmai megbeszéléseket 

 követni hosszabb beszédet és összetett érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és 

a beszéd menetét explicit módon jelölik 

 követni az anyanyelvű beszélők közötti élénk társalgást 

 bizonyos mértékű erőfeszítéssel megérteni a körülötte zajló beszélgetés jó részét, de 

nehéznek találja a beszélgetésben való megfelelő részvételt több olyan anyanyelvű beszélő 

esetén, akik egyáltalán nem módosítják nyelvhasználatukat 

 követni tartalmi és nyelvi szempontból összetett előadásokat, beszédeket és beszámolókat, 

valamint más tanulmányi/szakmai prezentációkat 

 megérteni konkrét és elvont témájú, standard dialektusú, átlagos sebességű bejelentéseket 

és üzeneteket. 

 megérteni standard dialektusban rögzített hangfelvételeket, amelyek a társadalmi, 

tanulmányi és szakmai élet során előfordulhatnak; érti mind a tartalmat, mind a beszélő 

nézeteit és attitűdjeit 

 megérteni a legtöbb rádiós dokumentumműsort és egyéb felvett vagy közvetített 

hanganyagot standard dialektus esetén, és érzékeli a beszélő hangulatát, hangszínét stb. 

 zajos környezetben is minden részletében megérteni, amit köznyelven mondanak neki 

Írásbeli recepció: 

 magas fokú önállósággal olvasni, a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően 

változtatja olvasási stílusát és sebességét, és szelektíven használni a megfelelő 

referenciaforrásokat. Széles körű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, de ritkán 

előforduló idiómák esetében nehézségekbe ütközhet. 

 elolvasni az érdeklődési köréhez kapcsolódó levelezést, és könnyen megérti a lényeget 

 gyorsan átolvasni hosszú és összetett szövegeket, és megtalálja a lényeges részleteket 

 szakmai témák széles körében képes hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és 

fontosságának gyors meghatározására, és eldönteni, hogy érdemes‐e a szöveget 

alaposabban is tanulmányozni 

 szakterületén belül kiszűrni információt, gondolatokat és véleményeket magasan 

specializálódott szakmai forrásokból 

 megérteni szakterületén kívül eső szakirányú cikkeket, amennyiben időnként használhat 

szótárt, hogy ellenőrizze a szakkifejezések megértését 

 megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkeket és beszámolókat, amelyekben az író 

bizonyos álláspontot vagy nézőpontot képvisel 

Szóbeli interakció: 

 általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében 

folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; a gondolatok közötti 

kapcsolatot világosan jelöli. Jó nyelvhelyességgel, természetes módon tud kommunikálni 

anélkül, hogy láthatóan korlátoznia kellene mondanivalóját; a körülményeknek megfelelő 

stílust alkalmaz 

 olyan folyékony és természetes interakcióra, ami lehetővé teszi a rendszeres interakciót és 

hosszabb kapcsolat fenntartását anyanyelvű beszélőkkel, anélkül, hogy az bármelyik fél 

számára megerőltető lenne. 

 kifejezni események és élmények személyes jelentőségét, világosan meg tudja indokolni és 

fenntartani nézeteit, megfelelő magyarázatot és érveket szolgáltatva 

 valódi beszélgetőpartnerként részt venni hosszú társalgásban a legtöbb általános témában, 

még zajos környezetben is 

 kapcsolatot fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy akaratlanul megnevettetné 

vagy idegesítené őket, vagy olyan viselkedésre késztetné őket, ami eltér más anyanyelvű 

beszélőkkel szemben tanúsított viselkedésüktől 

 kifejezni az érzelmek különböző fokozatait, és hangsúlyozni tudja az események és 
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élmények személyes jelentőségét 

 követni az anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecserét 

 pontosan tudja kifejezni gondolatait és véleményét, meggyőzően tud előadni összetett 

érveléseket, illetve tud azokra reagálni 

 aktívan részt venni számára ismerős helyzetekben zajló informális eszmecserében, 

megjegyzéseket tesz, világosan kifejezi nézőpontját, értékeli az alternatív javaslatokat, 

hipotéziseket állít fel, és reagál azokra 

 az eszmecsere során némi erőfeszítéssel követni a beszéd nagy részét, de nehéznek 

találhatja a beszélgetésben való aktív részvételt több anyanyelvű beszélő jelenlétében, akik 

egyáltalán nem módosítják nyelvhasználatukat 

 az eszmecsere során megindokolni és fenntartani véleményét azáltal, hogy megfelelő 

magyarázatot, érveket és megjegyzéseket sorakoztat fel 

 követni az élénk vitát, helyesen azonosítja a különböző nézeteket alátámasztó és ellenző 

érveket 

 pontosan kifejezni gondolatait és véleményét, meggyőzően előadni összetett érveléseket, 

illetve tud azokra reagálni 

 aktívan részt venni rutinszerű és nem rutin hivatalos eszmecserében 

 követni a szakterületéhez kapcsolódó témákban folyó eszmecserét, a beszélő által kiemelt 

pontokat részleteiben megérti 

 elmondani és fenntartani véleményét, értékelni az alternatív javaslatokat, hipotéziseket 

állít fel, és reagál azokra 

 a részletes instrukciókat megbízhatóan megérteni 

 elősegíteni a munka menetét azzal, hogy megkér másokat, hogy csatlakozzanak, kikéri 

véleményüket stb. 

 világosan felvázolni egy ügyet vagy problémát, megfontolva az okokat és 

következményeket, és mérlegeli a különböző megközelítések előnyeit és hátrányait 

 nyelvileg boldogulni egy nézeteltérés megoldásának megvitatásakor, például vétlenül 

kapott parkolócédula, egy lakás megrongálása miatti pénzügyi felelősség vagy baleseti 

felelősség esetén 

 előadni egy kártérítési ügyet, meggyőző nyelvhasználattal mondja el kártérítési igényét, és 

világosan körülhatárolja az engedményeket, amelyekre hajlandó. 

 elmagyarázni a felmerült problémát, és világosan ki tudja fejteni, hogy a 

szolgáltatónak/vásárlónak engedményt kell tennie 

 foglalkozásában betöltött szerepéhez kapcsolódóan mindenféle ügyben összetett 

információ és tanács megérteni és megbízhatóan átadni részletes információt 

Írásbeli interakció: 

 írásban hatékonyan kifejteni híreket és nézeteket, illetve reagálni másokéra 

 leveleiben kifejezni a különböző érzelmi fokozatokat, kiemelni az események és élmények 

személyes jelentőségét, és megjegyzéseket tesz a levelezőpartner híreivel és nézeteivel 

kapcsolatban. 

Szociolingvisztikai megfelelés: 

 magabiztosan, világosan és udvariasan kifejezni magát formális vagy informális stílusban, 

az adott szituációnak és az érintett személyeknek megfelelő módon 

 némi erőfeszítéssel lépést tartani a csoportos eszmecserével, és hozzá tud szólni, még 

akkor is, ha a beszéd gyors és kollokviális 

 kapcsolatot fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy akaratlanul megnevettetné 

vagy idegesítené őket, vagy olyan viselkedésre késztetné őket, ami eltér más anyanyelvű 

beszélőkkel szemben tanúsított viselkedésüktől 

 adott helyzetekben megfelelően ki tudja fejezni magát, és nem követ el durva hibákat 
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2.5 KER C1 szinten: 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, 

hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeli 

bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is 

megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. 

 

Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és 

kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai 

kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a 

beszélőtársakéhoz 

tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy 

más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően 

fejezi be. 

 

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza meg. Levélben, 

dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat 

kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 
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 NYELVTANI ISMERETEK 

Grammatikai helyesség: 

 Tudja következetesen fenntartani a grammatikai helyesség magas szintjét úgy, hogy hibák 

ritkán forduljanak elő vagy azok legyenek nehezen észrevehetők. 

Helyesírási tudásszint: 

 A szöveg elrendezése, tagolása és központozása következetes legyen, és segítse elő a 

megértést. Helyesírása alkalmi „tollbotlásoktól“ eltekintve legyen jó. 

 

TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS 

Szókincs terjedelme: 

 Jól használja széles körű szókincsét, az esetleges hiányokat körülírásokkal könnyedén 

áthidalja, ritkán kell keresgélnie a kifejezéseket vagy elkerülési stratégiát alkalmaznia. Jól 

tudja használni az idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat. 

Szókincs alkalmazása: 

 Alkalmanként kisebb tévesztések, de semmi jelentős szóhasználati hiba. 

 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS CIVILIZÁCIÓS ISMERETEK 

A képzésben résztvevő képes legyen: 

Szóbeli produkció: 

 Világos, részletes leírást és bemutatást tud adni összetett témákkal kapcsolatban; 

összekapcsolja az egyes altémákat, kifejti az egyes pontokat, és megfelelő befejezéssel zár. 

 Összetett témákról világos, részletes leírást tud adni. 

 Alapos részletességű, összetett leírást és elbeszélést tud létrehozni; összekapcsolja az 

 Egyes altémákat, kifejti az egyes pontokat, és megfelelő befejezéssel zár. 

 Folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül tud bejelentést tenni, hangsúllyal és hanglejtéssel 

pontosan kifejezve a jelentés finomabb árnyalatait is. 

 Világos, jól szerkesztett előadást tud tartani összetett témában, nézeteit kiegészítő 

adatokkal, érvekkel és megfelelő példákkal fejti ki és támasztja alá. 

 Jól kezeli a közbeszólásokat, természetes módon és szinte erőfeszítés nélkül tud reagálni. 

 A beszéd menetének teljes megszakítása nélkül ki tudja kerülni a felmerülő problémát, és 

át tudja fogalmazni mondanivalóját. 

 

Írásbeli produkció: 

 Világos, jól szerkesztett szövegeket tud írni összetett témákról, a lényeges, fontos 

kérdéseket kihangsúlyozza, a nézeteket kiegészítő gondolatokkal, érvekkel és meg‐ felelő 

példákkal fejti ki és támasztja alá, és megfelelő befejezéssel kerekíti le. 

 Világos, részletes, jól szerkesztett és kifejtett leírásokat és fantáziadús szövegeket tud írni 

az olvasónak megfelelő magabiztos, személyes és természetes stílusban. 

 Összetett témákat világos és jól szerkesztett módon tud kifejteni, hangsúlyozza a lényeges, 

fontos gondolatokat. 

 Kiegészítő gondolatok, érvek és megfelelő példák felhasználásával ki tudja fejteni és alá 

tudja támasztani nézeteit. 
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 Szóbeli recepció: 

 Eleget meg tud érteni ahhoz, hogy követni tudjon hosszabb beszédet szakterületén kívül 

elvont és összetett témákban, bár szükséges lehet egyes részletek megerősítése, különösen, 

ha az akcentus számára ismeretlen. 

 Fel tudja ismerni az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körét, valamint a 

stílusrétegbeli váltásokat. 

 Követni tudja a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és ha 

az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fogalmazzák meg nyíltan. 

 Eleget meg tud érteni ahhoz, hogy követni tudjon hosszabb beszédet szakterületén kívül 

elvont és összetett témákban, bár szükséges lehet egyes részletek megerősítése, különösen, 

ha az akcentus számára ismeretlen. 

 Fel tudja ismerni az idiómák és köznyelvi fordulatok zéles körét, valamint a stílusrétegbeli 

váltásokat. 

 Követni tudja a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és ha 

az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fogalmazzák meg nyíltan. 

 Eleget meg tud érteni ahhoz, hogy követni tudjon hosszabb beszédet szakterületén kívül 

elvont és összetett témákban, bár szükséges lehet egyes részletek megerősítése, különösen, 

ha az akcentus számára ismeretlen. 

 Fel tudja ismerni az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körét, valamint a 

stílusrétegbeli váltásokat. 

 Követni tudja a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és ha 

az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fogalmazzák meg nyíltan. 

 Viszonylag könnyedén tudja követni a legtöbb előadást, beszélgetést és vitát. 

 Ki tudja szűrni a tényleges információt rossz minőségű, észrevehetően torzult közérdekű 

bejelentésekből, pl. állomáson, stadionban stb. 

 Meg tud érteni összetett műszaki információt, például, egy gép működtetésének 

ismertetését, ismerős termékekről és szolgáltatásokról szóló bemutatókat. 

 Meg tudja érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét, olyat is, amely bizonyos 

mértékig eltér a köznyelvi normától, és kihallja az apróbb részleteket is, beleértve a sugallt 

attitűdöket és a beszélők közötti kapcsolatot. 

 Követni tud olyan filmeket, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és 

idiomatikus kifejezéseket. 

 Szakterületén kívül eső elvont és összetett szakirányú témákat is részletesen meg tud 

érteni, bár szüksége lehet egyes részletek megerősítésére, különösen, ha ismeretlen 

számára az akcentus. 

 
 



Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

1161 Budapest, Pálya u. 73. 

E-000445/2014 

19 
 

 Írásbeli recepció: 

 Meg tud érteni hosszú, összetett szövegeket minden részletükben, akár kapcsolódnak 

szakterületéhez, akár nem, amennyiben újraolvashatja a nehéz részeket. 

 Képes bármilyen levelezés megértésére, időnkénti szótárhasználattal. 

 Minden részletében meg tudja érteni az olyan hosszú és összetett szövegek széles körét, 

amelyek előfordulhatnak a társadalmi, tanulmányi és szakmai életben, azonosítja az 

apróbb részleteket, beleértve az attitűdöket, valamint a burkolt és kifejtett véleményeket. 

 Minden részletében meg tud érteni egy új géppel vagy eljárással kapcsolatos hosszú, 

összetett útmutatást, akár kapcsolódik a szakterületéhez, akár nem, amennyiben 

újraolvashatja a nehéz részeket. 

Szóbeli interakció: 

 Folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül tudja kifejezni magát. 

Széles körű szókinccsel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a hiányokat körülírással 

pótolja. Ritkán keresgéli észrevehetően a szavakat vagy használ elkerülő stratégiákat; 

csupán egy gondolati szempontból nehéz téma akadályozhatja a természetes, gördülékeny 

nyelvhasználatban. 

 A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja társasági célokra, beleértve az érzelmeket 

kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

 Csoportos eszmecsere esetén követni tudja a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzá tud szólni még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is. 

 Elvont, összetett, ismeretlen témákban is könnyen követni tudja a vitát. 

 Meggyőzően tudja előadni a hivatalos álláspontot, meg tudja válaszolni a kérdéseket és 

megjegyzéseket, és összetett ellenérvelésekre folyékonyan, természetes módon és 

megfelelően reagál. 

 Teljes mértékben részt tud venni az interjúban akár interjúkészítőként, akár 

interjúalanyként, a megvitatott témát mindenféle segítség nélkül folyékonyan kifejti és 

felépíti; jól kezeli a közbeszólásokat. 

Írásbeli interakció: 

 Világosan és pontosan ki tudja fejezni magát, rugalmasan és hatékonyan kommunikál a 

címzettel. 

 Magánlevelezésben világosan és pontosan fejezi ki magát, rugalmasan és hatékonyan 

használja a nyelvet, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó 

nyelvhasználatot. 

Szociolingvisztikai megfelelés: 

 Fel tudja ismerni az idiomatikus kifejezések és kollokvializmusok széles körét, meg‐ érti a 

stílusrétegbeli váltásokat, azonban alkalmanként megerősítésre lehet szüksége bizonyos 

részleteket illetően, különösen, ha az akcentus ismeretlen a számára. Követni tud olyan 

filmeket, amelyekben jelentős mennyiségű szleng és idiomatikus kifejezés fordul elő. 

 A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja társasági célokra,beleértve az érzelmeket 

kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

 

3.1. Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.2. Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.3. Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel. 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel. 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 
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1) KER A1 szint első moduljába való csatlakozás esetén a 

bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata nem relváns, 

ha a képzésre jelentkező még nem rendelkezik előzetesen 

megszerzett ismeretekkel vagy kérésére a KER A1 szint első 

moduljának első órájához kíván csatlakozni. 

2) Az A1 szint további moduljaihoz csatlakozni a jelen 

programkövetelmény szerinti előző modul sikeres 

elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” 

alapján lehet vagy 

3) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és 

szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. 

Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző 

modul követelményeinek min. 60%‐os teljesítése szükséges. 

 

KER A2 szint 

 

A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 

1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER A1 nyelvi szint 

meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel 

rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél 

nem régebben 

kiállított „Tanúsítvány” alapján történik vagy 

2) Az A2 szint további moduljaihoz csatlakozni a jelen 

programkövetelmény szerinti előző modul sikeres 

elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” 

alapján lehet vagy 

3) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és 

szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. 

Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző 

modul követelményeinek min. 60%‐os teljesítése szükséges. 

 

KER B1 szint 

1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER A2 nyelvi szint 

meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel 

rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél 

nem régebben kiállított „Tanúsítvány” alapján történik vagy 

2) Egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy 

nemzetközileg elismert A2 szintű komplex 

nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával 

3) A B1 szint további moduljaihoz csatlakozni ezen 

programkövetelmény szerinti előző modul sikeres 

elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” 

alapján lehet 

vagy 

4) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és 

szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. 

Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző 

modul követelményeinek min. 60%‐os teljesítése szükséges. 

 

KER B2 szint 
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A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 

1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER B1 nyelvi szint 

meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel 

rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél 

nem régebben kiállított „Tanúsítvány” alapján történik vagy 

2) Egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy 

nemzetközileg elismert B1 szintű komplex 

nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával 

3) A B2 szint további moduljaihoz csatlakozni ezen 

programkövetelmény szerinti előző modul sikeres 

elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” 

alapján lehet 

vagy 

4) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és 

szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. 

Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző 

modul követelményeinek min. 60%‐os teljesítése szükséges. 

 

KER C1 szint 

A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 

1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER B2 nyelvi szint 

meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel 

rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél 

nem régebben kiállított „Tanúsítvány” alapján történik vagy 

2) Egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy 

nemzetközileg elismert B2 szintű komplex 

nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával 

3) A C1 szint további moduljaihoz csatlakozni ezen 

programkövetelmény szerinti előző modul sikeres 

elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” 

alapján lehet vagy 

4) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és 

szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. 

Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző 

modul követelményeinek min. 60%‐os teljesítése szükséges. 

3.6. Egyéb feltételek Felnőttképzési szerződés megkötése a képző intézmény és a 

résztvevő között, a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 

tartalmi követelményei alapján 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Haladási napló és jelenléti ív a 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 

24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal, naprakész 

adatokkal, folyamatosan vezetve 
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4.2. Megengedett hiányzás A felnőttképzési szerződésben megjelölt modul/képzés 

óraszámának legfeljebb 20%-a,. (valamennyi modul 

vonatkozásában)  

A felnőttképzési szerződésben rögzített képzés során a 

résztvevő hiányzásának mértéke nem haladhatja meg a 20%‐

ot. Egy képzés során egy megvalósuló modul esetén a modul 

óraszámának 20%‐a, több modul egymást követő 

megvalósulása esetén modulonként meghatározott 

óraszámok 20% százaléka. 

4.3. Egyéb feltételek Felnőttképzési szerződés megkötése a képző intézmény és a 

résztvevő között, a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 

tartalmi követelményei alapján 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  

 

950 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma -- 

5.3 Összes óraszám  

 

950 óra 

 

6. A képzés formájának, típusának, fajtájának meghatározása 

6.1. A képzés formája csoportos képzés  

6.2 A képzés típusa kontaktórás nyelvi képzés 
6.3 A képzés fajtája általános nyelvi képzés 

6.4. A képzés szintjei KER A1 szinttől KER C1 szintig 

 7. A tananyagegységek 

 

 A tananyagegység 

megnevezése 

A tananyagegység óraszáma A tananyagegység bemeneti 

feltétele 

7.1. A1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.2. A1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.3. A2.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.4. A2.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.5. B1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.6. B1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.7. B1.3 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.8. B2.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.9. B2.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.10. B2.3 modul 50 óra Lásd 3.5 pont 

7.11. B2.4 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.12. B2.5 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.13. B2.6 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 
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7.14. C1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.15. C1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.16. C1.3 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.17. C1.4 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.18. C1.5 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.19. C1.6 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 
A képzés struktúrája  

A modul 

sorszáma  

A tananyagegység 

megnevezése 

Óraszám Összóraszám  

szintenként 

Megszerezhető minősítés 

1. A1.1 modul  50 óra  

100 óra 

tanúsítvány/igazolás  

2. A1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

3. A2.1 modul  50 óra  

100 óra 

tanúsítvány/igazolás  

4. A2.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

5. B1.1 modul  50 óra  

 

150 óra 

tanúsítvány/igazolás  

6. B1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

7. B1.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

8. B2.1 modul  50 óra  

 

 

 

300 óra 

tanúsítvány/igazolás  

9. B2.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

10. B2.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

11. B2.4 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

12. B2.5 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

13. B2.6 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

14. C1.1 modul  50 óra  

 

300 óra 

tanúsítvány/igazolás  

15. C1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

16. C1.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

17. C1.4 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

18. C1.5 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

19. C1.6 modul 50 óra tanúsítvány/igazolás  

  Összes: 950 óra  

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  A1.1 modul 

7.1.2. Célja Lásd: 2.1 pontban meghatározottak. 

7.1.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Ábécé, hangok, kiejtés, fonetikai jelek 

 Személyes névmások 

 Létezés kifejezése: to be ige használata jelen időben (állítás, 

tagadás, kérdés) 

 Birtokos jelzői névmások 



Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

1161 Budapest, Pálya u. 73. 

E-000445/2014 

24 
 

 Szórend (állítás, tagadás, eldöntendő kérdés) 

 Mennyiségi viszonyok : tőszámnevek 1‐1000 

 Névelők : a, an, the 

 Főnevek többes száma 

 Mutató névmások : this, that, these, those 

 Melléknevek 

 Felszólító mód 

 Let’s 

 Egyszerű jelen idő (állítás, kérdés, tagadás) 

 Gyakoriságot kifejező időhatározók, szórend 

 Kérdőszavak : When, Where, How, What, How many 

 Kérdő szórend 

 Birtokviszony : ‘s, of, have, have got 

 Minőségi viszonyok : quite, very 

 Időbeli viszonyok : időpont, óra, napszakok, hónapok nevei 

 Elöljárók : idő (at, in, on), hely, irány (at, in, to) 

 Kérdőszavak : How often, What time 

 Tudás, képesség : can, can’t 

 Folyamatos jelen idő 

 Folyamatos jelen idő és egyszer jelen idő összehasonlítása 

 Személyes névmások tárgyesetben 

 Ige : like + ing 

 Segédigék : be / do 

 

Témakör és szókincs : 

 Bemutatkozás, üdvözlés, köszönés, elköszönés 

 A hét napjai, hónapok 

 Számok 0‐1000‐ig 

 Évszámok, dátumok 

 Országnevek, nemzetiségek 

 Személyek megnevezése, bemutatása 

 Személyes tárgyak megnevezése 

 Színek 

 Érzések, érzelmek 

 Nagy‐Britannia : általános információk, szokások 

 Foglalkozások 

 Rendszeres tevékenységek megnevezése 

 Ismerkedés, személyes adatok, információ 

 Személyek bemutatása 

 Család 

 Napirend 

 Emberi kapcsolatok : tinédzserek és szülők 

 Személyek bemutatása 

 Emberi kapcsolatok : szomszédok tulajdonságai 

 Időjárás, évszakok 

 Telefonálás : telefonszámok, hívások kezdeményezése, hívások 

fogadása, üzenethagyás, üzenet jegyzetelése 

 Dátumok, sorszámnevek 

 Szabadidő, hobbi 

 Kedvelés, nem kedvelés kifejezése 
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 Zene 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Időpont, óra, napszak, dátum kifejezése 

 Számok, összegek kifejezése 

 Jelenbeli szokások kifejezése – magánélet, munkahely 

 Érzelmek, preferálás, sajnálkozás kifejezése 

 Tudás, képesség kifejezése 

 Kérés, engedélykérés (baráti, udvarias) 

 Vélemény kifejezése 

 Kötelesség, szükségesség kifejezése 

 Bemutatkozás, üdvözlés, elköszönés 

 Köszönetnyilvánítás, elnézést kérés, magyarázat 

 Adatlap, űrlap kitöltése személyes adatokkal 

 Személyes profil leírása, külső, belső tulajdonságok ‐ sztereotípiák 

 Találkozó megszervezése, egyeztetése, részvétel, meghívás 

 Telefonbeszélgetés kezdeményezése, részvétel, befejezése, 

üzenethagyás, üzenet felvétele, átadása 

 Munkahelyi kommunikáció mindennapi egyszerű helyzetekben 

 Vendégségben, vendégek fogadása, étkezési szokások, ételek 

 Kávézóban, étteremben étlap értelmezése, rendelés, preferálás, 

ajánlás 

 

7.1.4. Terjedelme 50 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák 

száma 
-- 

7.1.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése  A1.2 modul 

7.2.2. Célja Lásd: 2.1 pontban meghatározottak. 

7.2.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Egyszerű múlt idő : to be 

 Egyszerű múlt idő 

 Igék múlt idejű alakja 

 Egyszerű múlt idő, rendhagyó igék 

 There is / there are / there was / there were 

 Határozók : hely, irány 

 Megszámlálható / megszámlálhatatlan főnevek 

 Mennyiség kifejezések : a, some, any, much, many, a lot of, lots of 

 Melléknevek fokozása : alapfok, középfok 

 Melléknevek fokozása : felsőfok 

 Jövőbeli tervek, jóslások : going to 
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 Módhatározók 

 Ige + főnévi igenév 

 Névelők : a, the, ‐ 

 Folyamatos jelen idő 

 Igék 3. alakja (past participle) 

 Befejezett jelen idő + ever, never, already, yet, just 

 Befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő összehasonlítása 

 Kérdő szórend 

 

Témakörök és szókincs: 

 Személyek leírása, bemutatása 

 Életrajzok 

 Múltbeli események elmesélése 

 Otthon, ház, lakás, bútorok, berendezés leírása 

 Mindennapi tárgyak leírása, bemutatása 

 Ételek, mennyiségek, étkezési szokások 

 Épületek leírása, bemutatása, nevezetességek 

 Nyaralás, foglalás, szállodában 

 Az első benyomás : nevezetességek, városok, országok rövid 

bemutatása 

 Internet, utasítások 

 Könyvek, film 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Mennyiségek kifejezése, mértékegység átváltása 

 A beszéd pillanatában zajló cselekvések bemutatása 

 Nyaralásról jelen idejű rövid élménybeszámoló 

 Múltbeli események leírása 

 Jövőbeli események, tervek, szándék kifejezése 

 Kötelesség, szükségesség kifejezése 

 Tulajdonságok bemutatása, összehasonlítása 

 Útbaigazítás, segítségkérés 

 Közlekedési szokások, jelzések értelmezése 

 Tömegközlekedési eszközök használata 

 Lakhely bemutatása, albérlet – hirdetés értelmezése, 

információkérés 

 Magyarország / célnyelvi ország nevezetességeinek, szokásainak, 

hagyományainak bemutatása 

 Utazás repülővel, repülőtéren 

 Szállodai szoba foglalása, kijelentkezés 

 Ügyfélszolgálat ‐ panasz 

7.2.4. Terjedelme 50 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.2.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése  A2.1 modul 

7.3.2. Célja Lásd: 2.2 pontban meghatározottak. 

7.3.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 

 Kérdőszórend 

 Egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő összehasonlítása 

 Egyszerű múlt idő 

 Folyamatos múlt idő 

 Egyszerű múlt idő és folyamatos múlt idő összehasonlítása 

 Időhatározók: in, at, on 

 Kötőszavak, szövegösszetartó eszközök 

 Jövőbeli tervek, jóslatok kifejezése: going to 

 Jövőbeli események kifejezése: folyamatos jelen idő 

 Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok 

 Szövegösszekötő elemek: like, for example 

 Befejezett jelen idő + yet, just, already 

 Befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő összehasonlítása 

 Határozók: something, anything, nothing, stb. 

 Melléknevek, határozók 

 Melléknevek fokozása, összehasonlítása (alapfok, középfok, 

felsőfok) 

 Határozók fokozása (alapfok, középfok, felsőfok) 

 Mennyiség kifejezése: some, any, much, many, lot of, lots of, a little, 

little, a few, few, plenty of 

 Egyszerű jövő idő: will, won’t 

 Ígéret kifejezése: will, going to 

 Would like to 

 

Témakörök és szókincs: 

 Személyes vonatkozás: család, tanulmányok, munkahely, 

szabadidős tevékenységek, hobbi bemutatása 

 Személyek külső és belső tulajdonságainak bemutatása 

 Ruhadarabok, öltözködési szokások 

 Helyhatározók 

 Nyaralás 

 Repülőtéren 

 Nyelvtanulás 

 Divat, ruhadarabok, vásárlás 

 Szabadidős tevékenység 

 Életmód 

 Városlátogatás, nevezetességek 

 Egészséges életmód, emberi test, betegségek, tünetek 

 Emberi tulajdonságok 

 Álmaink, vágyaink 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 
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 Információkérés, információcsere 

 Jelen, múlt és jövő idejű szokásos cselekmények leírása 

 Múltbeli események/élmények leírása 

 Jövőbeli tervek, szándék kifejezése 

 Mennyiség kifejezése 

 Kérés (udvarias, baráti) 

 Véleménykérés, véleménynyilvánítás 

 Egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 Kívánság kifejezése 

 Remény kifejezése 

 Szükségletek kifejezése 

 Álmok, vágyak kifejezése 

 Probléma megoldás 

 Ismerkedés, barátkozás 

 Emberek, személyek külső‐, belső tulajdonságainak leírása 

 Vásárlás – méretek, mértékegységek átváltása, öltözködési 

szokások 

 Utazás repülővel, repülőtéren – jelzések értelmezése, 

jegyvásárlás, bejelentkezés, poggyászfeladás, jegykezelés, 

előírások, szabályok értelmezése, vámvizsgálat, útlevél ellenőrzés 

 Szállodában – foglalás, bejelentkezés, kijelentkezés, panasz 

 Telefonálás – foglalás, rendelés, üzenethagyás, üzenetfelvétel 

 Kávézóban, étteremben – rendelés, számla, etikett 

 Magyarország és a célnyelvi országok nevezetességeinek, 

hagyományok, szokások bemutatása 

 Írásban egy ismerős személy és lakhelyünk bemutatása 

7.3.4. Terjedelme 50 óra 

7.3.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.3.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése  A2.2 modul 

7.4.2. Célja Lásd: 2.2 pontban meghatározottak. 

7.4.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Főnévi igenév 

 Igék, kifejezése + főnévi igenév/‐ing 

 Kell, nem kell, tilos: have to, don’t have to, must, mustn’t 

 Kellene, nem kellene: should, shouldn’t 

 Feltételes mondatok: 0., 1. típus 

 Birtokos névmások 

 Feltételes mondatok: 2. típus 
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 Befejezett jelen idő + since, for 

 Befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő összehasonlítása 

 Szenvedő szerkezet 

 Used to 

 Lehet: may, might 

 Helyhatározók: irány 

 So do I, Neither do I 

 Szövegösszekötő eszközök 

 Folyamatos múlt idő 

 Egyszerű múlt idő és folyamatos múlt idő összehasonlítása 

 Befejezett múlt idő – felismerés szintjén 

 Függő beszéd – felismerés szintjén 

 Kérdőszórend: segédigék 

 

Témakörök és szókincs: 

 Emberi kapcsolatok: párkapcsolat, család, rokonság 

 Érzések, érzelmek kifejezése 

 Nyelvtanulás 

 Problémamegoldás, tanácsadás 

 Időjárás 

 Nyaralás 

 Állatvilág 

 Személyes vonatkozás: félelmek 

 Életrajzok 

 Találmányok 

 Iskola, tanulmányok 

 Döntéshozás 

 Sport, szabadidős tevékenységek 

 Személyek külső megjelenése 

 Kulturális különbségek: célnyelv országai 

 Pletykák 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Információkérés, információcsere 

 Jelen, múlt és jövő idejű szokásos cselekmények leírása 

 Múltbeli események/élmények leírása 

 Jövőbeli tervek, szándék kifejezése 

 Mennyiség kifejezése 

 Kérés (udvarias, baráti) 

 Véleménykérés, véleménynyilvánítás 

 Egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 Kívánság kifejezése 

 Remény kifejezése 

 Szükségletek kifejezése 

 Álmok, vágyak kifejezése 

 Probléma megoldás 

 Ismerkedés, barátkozás 

 Emberek, személyek külső‐, belső tulajdonságainak leírása 

 Szállodában – foglalás, bejelentkezés, kijelentkezés, panasz 

 Telefonálás – foglalás, rendelés, üzenethagyás, üzenetfelvétel 
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 Kávézóban, étteremben – rendelés, számla, etikett 

 Munkahely – mindennapi munkahelyi kommunikáció (udvarias, 

baráti), szokások, szabályok, előírások 

 Írásban egy ismerős személy és lakhelyünk bemutatása 

7.4.4. Terjedelme 50 óra 

7.4.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.4.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.5. Tananyagegység 

7.5.1. Megnevezése  B1.1 modul 

7.5.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.5.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Egyszerű jelen és folyamatos jelen idő összehasonlítása 

 Jövő idő kifejezése: egyszerű jövő idő, going to, folyamatos jelen 

idő összehasonlítása 

 Befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő összehasonlítása 

 Befejezett jelen idő + already, yet, just, for, since 

 Folyamatos befejezett jelen idő 

 Melléknevek fokozása, összehasonlítás 

 Határozók fokozása, összehasonlítás 

 Névelők: a, an, the, ‐ 

 Visszaható névmások 

 Tudás, képesség kifejezése: can, could, be able to 

 Melléknevek: ‐ed, ‐ing végződés 

 Kell, nem kell, kellene kifejezése (jelen, múlt, jövő időben): must, 

have to, should 

 

Témakörök és szókincs: 

 Ételek, főzés 

 Család, családtagok külső‐, belső tulajdonságai 

 Pénz, banki szolgáltatások 

 Életmód, kulturális különbségek 

 Közlekedés, tömegközlekedés 

 Sztereotípiák 

 Telefonálás 

 Etikett, viselkedési formák 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Jelen idejű szokásos és a beszéd pillanatában zajló cselekvések 

megkülönböztetése, kifejezése 

 Cselekvés és állapot kifejezése 

 Jövő idejű szokásos, a beszéd pillanatában eldöntött vagy már 

megtervezett cselekvések megkülönböztetése, kifejezése 
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 Múltban befejeződött / jelenre hatással lévő események / jelenben 

is folyamatban lévő események megkülönböztetése, kifejezése 

 Tulajdonságok leírása, összehasonlítása – személyek 

(nemzetiségek – sztereotípiák), tárgyak, árucikkek 

 Cselekvés módjának meghatározása 

 Öröm, meglepetés kifejezése 

 Tudás, képesség kifejezése jelen, múlt, jövő időben 

 Kötelesség kifejezése jelen, múlt, jövő időben 

 Udvarias kérés 

 Vélemény, egyet nem értés kifejezése 

 Információkérés, információközlés 

 Interjún való részvétel 

 Magyarország és a célnyelvi ország étkezési szokásainak, 

legnevezetesebb ételeinek bemutatása, receptek értelmezése, 

leírása, mértékegységek átváltása 

 Pénz, banki szolgáltatások – pénzváltás, valutaváltás, ATM 

használat, számok, összegek 

 Magyarország és a célnyelvi országok mindennapos életmódbeli, 

általános kulturális különbségeinek ismerete 

 Tömegközlekedési eszközök használata, jelzések, feliratok, 

szabályok értelmezése 

 Telefonálás alapvető szabályainak ismerete – hívások 

kezdeményezése, fogadása, időpont egyeztetés, rendelés, üzenet 

felvétel 

 A célnyelvi országokra jellemző alapvetői viselkedési formák 

ismerete 

7.5.4. Terjedelme 50 óra 

7.5.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.5.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.5.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.6. Tananyagegység 

7.6.1. Megnevezése  B1.2 modul 

7.6.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.6.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Befejezett múlt idő 

 Egyszerű múlt idő / folyamatos múlt idő / befejezett múlt idő  

Usually, used to 

 Szenvedő szerkezet 

 Lehetőség, következtetés kifejezése jelen időben és múlt időben: 

must, can’t, might, must have done, can’t have done, might have done 

 Feltételes mondatok: 0., 1., 2. típus 
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Témakörök és szókincs: 

 Szabadidős tevékenységek, sport 

 Emberi kapcsolatok: partnerkapcsolatok, házasság 

 Nevezetességek a Brit szigeteken 

 Szórakozás: mozi, filmek 

 Az emberi test – külső tulajdonságok 

 Tanulás, iskola 

 Otthon, ház, lakás, lakókörnyezet bemutatása 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Múltbeli események, cselekvések, élmények részletes leírása 

 Hírek bejelentése ‐ események, cselekvések hangsúlyozása 

 Szokásos cselekvések kifejezése a jelenben és a múltban 

 Jelenbeli és múltbeli lehetőségek kifejezése 

 Valóságos, lehetséges feltételek kifejezése 

 Javaslatok, vélemény kérése 

 Érdeklődés hogylét felöl 

 Szabadidős tevékenységek, népszerű sportágak, sportesemények 

bemutatása, hagyományos sportok a célnyelvi országokban 

 Partnerkapcsolatok bemutatása, házasság előnyei, hátrányai, 

ismerkedés szabályai Magyarországon és a célnyelvi országokban 

 A Brit szigetek földrajzi elhelyezkedésének, nevezetességeinek 

bemutatása élménybeszámolóban – baráti levél 

 Gyakori betegségek, tünetek, testrészek leírása, orvosnál és 

gyógyszertárban panaszok leírása, javaslatok értelmezése 

 Moziban, színházban tájékoztató értelmezése, jegyvásárlás, 

kedvenc film, színdarab bemutatása baráti levélben 

 Tanulási szokások, oktatási rendszer Magyarországon és a 

célnyelvi országokban 

 Otthon, lakás, albérlet és lakókörnyezet bemutatása, 

lakásbérléssel kapcsolatos hirdetések értelmezése, albérlettel 

kapcsolatban érdeklődés, házirend értelmezése 

7.6.4. Terjedelme 50 óra 

7.6.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.6.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.6.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.7. Tananyagegység 

7.7.1. Megnevezése  B1.3 modul 

7.7.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.7.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Függő beszéd, kérdés, tiltás, felszólítás 

 Főnévi igenév / ‐ing 

 Feltételes mondatok: 3. típus 
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 Szóalkotás: melléknévből határozó 

 Mennyiség kifejezése 

 Vonatkozói névmások, ‐mellékmondatok 

 Utókérdések 

 

Témakörök : 

 Vásárlás, vásárlási szokások, üzletek, panaszkezelés 

 Munka világa 

 Technológia, szórakozás, internet, mobil telefon 

 Nevezetességek, jelképek: célnyelvi országok 

 Bűnözés, krimi 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Beszélgetés során összegyűjtött információk átadása harmadik 

félnek, közvetett kérdések 

 Valakinek a meggyőzése, álláspontunk kifejezése 

 Cselekvés céljának kifejezése 

 Lehetetlen feltétel bemutatása 

 Szóalkotás főnévből melléknév, melléknévből határozó 

 Mennyiség kifejezése, megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek megkülönböztetése 

 Visszakérdezés, kijelentésekre visszaigazolás kérése 

 Vásárlási szokások, célnyelvi országokban ruhaméretek, 

mértékegységek ismerete 

 Ajándékozás és ajándék elfogadása 

 Munkahely, osztályok, munkakörök, felelősségi körök, 

mindennapi feladatok, szokások bemutatása 

 Önéletrajz és kísérőlevél írása, állásinterjún való részvétel – 

tanulmányok, szakmai tapasztalat, jövőbeli tervek, múltbeli 

tapasztalatok bemutatása, szabályok, kötelezettségek értelmezése, 

udvarias kérdés, udvarias válasz 

 Mobiltelefon, számítógép, internet használata felhasználói 

szinten, angol nyelven – feliratok, rendszerüzenetek értelmezése, 

szöveges üzenetekben leggyakrabban előforduló rövidítések 

értelmezése 

 Magyarország és a célnyelvi országok nevezetességeinek, 

jelképeinek bemutatása 

 Biztonsági szabályok, figyelmeztetések értelmezése, 

bűncselekmények leírása, rövid bemutatása, segélykérés 

7.7.4. Terjedelme 50 óra 

7.7.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.7.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.7.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.8. Tananyagegység 
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7.8.1. Megnevezése  B2.1 modul 

7.8.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.8.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Névmások: személyes névmások, személyes névmások 

tárgyesete, birtokos névmások, hangsúlyos birtokos névmások, 

visszaható névmások, vonatkozói névmások, határozatlan 

névmások 

 Melléknevek: melléknevek fokozása, ‐ed, ‐ing végződésű 

melléknevek, melléknevekből határozók képzése 

 Igeidők: egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, befejezett jelen 

idő, befejezett folyamatos jelen idő 

 Birtokviszony 

 Igeidők: egyszerű múlt idő, folyamatos múlt idő 

 Used to / would 

 Elöljárószók 

 Igeidők: egyszerű jövő idő, folyamatos jövő idő, Going to / 

folyamatos jelen idő 

 Feltételes mondatok: 0. típusú feltételes mondat, 1. típusú 

feltételes mondat, 2. típusú feltételes mondat 

 

Témakör, szókincs: 

 Személyes vonatkozás 

 Személyek külső jellemzése 

 Divat, ruhadarabok, színek, formák, minták 

 Elveszett poggyász 

 Vendégségben 

 Nyaralás, repülőtéren, előírások, hazaérkezés 

 Vásárlás, szolgáltatások 

 Generációs problémák, életszakaszok 

 Képleírás, fényképezés 

 Autóvásárlás, ‐ bérlés, szervizben 

 Környezetvédelem 

 Tanulás, munka 

 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Alanyra és tárgyra vonatkozó kérdések 

 Birtokviszony kifejezése 

 Önmagunkra ható cselekvések kifejezése, a cselekvést végző 

személy hangsúlyozása 

 Határozatlan névmások használata 

 Vonatkozó névmások használata 

 Tulajdonságok, jellemzők kifejezése, összehasonlítása 

 Jelen‐, múlt‐, jövő idejű cselekvések, események leírása, 

bemutatása 

 Múltbeli szokásos cselekvés / állapot leírása 

 Valóságos, lehetséges feltételek megkülönböztetése és leírása 

 Véleménykérés 

 Színek, árnyalatok, formák bemutatása 
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 Síkbeli és térbeli elhelyezkedés kifejezése 

 Személyek külső‐, belső tulajdonságainak leírása kép alapján 

 Tárgyak, épületek elhelyezkedésének és tulajdonságainak leírása 

kép alapján 

 Divatirányzatok bemutatása, ruhadarabok, minták leírása kép 

alapján 

 Nyaralással kapcsolatos előkészületek, problémák, szabályok és 

tudnivalók, lehetőségek értelmezése 

 Autóbérléssel kapcsolatos információk, előírások és szabályok 

értelmezése, információkérés, foglalás, problémák ismertetése, 

panaszlevél írása 

 Vásárlás során tetszés, nem tetszés kifejezése, információkérés, 

fizetési módok, összegek, blokkok és számlák értelmezése 

 Generációs problémák, életszakaszok, szokások Magyarországon 

és a célnyelvi országokban 

 Évszakok, tipikus időjárás bemutatása – Magyarország és a 

célnyelvi országok, időjárás jelentés értelmezése, rövid 

párbeszédek kezdeményezése és válaszadás időjárással 

kapcsolatban 

 Nyelvtanulási szokások, tantárgyak, iskolatípusok bemutatása 

Magyarországon és a célnyelvi országokban 

 Álláskeresés, jelentkezéssel kapcsolatos elvárások értelmezése 

7.8.4. Terjedelme 50 óra 

7.8.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.8.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.8.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

 

7.9. Tananyagegység 

7.9.1. Megnevezése  B2.2 modul 

7.9.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.9.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Igeidők: befejezett jelen idő, befejezett folyamatos jelen idő 

 Segédigék:  kötelesség – must, have to,  szükségesség – need to 

 tiltás – mustn’t,  tanácsadás – should,  tudás, képesség – can, 

could, be able to 

 Vonzatos igék, több szóból álló igék (phrasal verbs) 

 

Témakör, szókincs: 

 Média, televízió, műsorok, reklámok 
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 Városi / vidéki élet 

 Rendőrségi feljelentés 

 Személy külső megjelenésének és szokásainak részletes 

bemutatása 

 Barkácsolás, renoválás 

 Szórakozóhelyen, étteremben 

 Pénzügyi szolgáltatások, bankban 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Múltbeli cselekvések, események hatása a jelenre 

 Jelenben is zajló cselekvések leírása 

 Kötelesség, szükségletek, tiltás kifejezése jelen‐, múlt időben 

 Tanácsadás, javaslat, számonkérés kifejezése jelen‐, múlt időben 

 Tudás, képesség kifejezése jelen‐, múlt‐, jövő időben 

 Több szóból álló igék (phrasal verbs) használata 

 Félelem, ijedtség, elégedettség, elégedetlenség kifejezése 

 Szabályok ismertetése, szabályokkal kapcsolatos kérdések, 

 Javaslat, vélemény, egyetértés és egyet nem értés kifejezése 

 Rövid újságcikkek, hirdetések értelmezése, tv műsor értelmezése 

 Városi / vidéki élet előnyeinek és hátrányainak bemutatása 

 Rendőrségi feljelentés, bűncselekmény részletes leírása 

 Barkácsolás – eszközök, cselekvések, feladatok bemutatása 

 Étteremben – aszatalfoglalás, hagyományos ételek leírása 

 Pénzügyi szolgáltatások, bankban, ATM 

 Szórakozóhelyen ismerkedés, rendelés 

7.9.4. Terjedelme 50 óra 

7.9.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.9.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.9.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.10. Tananyagegység 

7.10.1. Megnevezése  B2.3 modul 

7.10.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 
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7.10.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Műveltető szerkezet 

 have sg done, get sy to do, make sy do 

 Szenvedő szerkezet 

 Függő beszéd, kérdés, utasítás 

 Befejezett múlt idő 

 Segédigék / igék: be, do, have 

Témakör, szókincs: 

 Életmód, gondoskodás egészségünkről 

 Történelem 

 Emlékezetes események 

 Esküvő 

 Útbaigazítás 

 Célnyelvi országok ismertető jelei, szokások, hírességek 

 Iskolatípusok, vizsgatípusok az Egyesült Királyságban 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Szolgáltatások megrendelése, igénybevétele 

 Szenvedő szerkezet megfelelő használata 

 Információ, kérés, tiltás, utasítás ismertetése harmadik fél 

számára 

 Több múlt idejű cselekvés, esemény bemutatása – előidejűség 

 Útbaigazítás, épület, helyszín bemutatása 

 Hála kifejezése 

 Életstílus bemutatása ‐ Magyarországon és a célnyelvi 

országokban 

 Egészséges életmód előnyei 

 Magyarország és a célnyelvi országok legjelentősebb történelmi 

eseményeinek rövid bemutatása 

 Hírességek, ismertető jelek bemutatása ‐ Magyarországon és a 

célnyelvi országokban 

 Emlékezetes múltbeli események részletes bemutatása 

 Esküvői hagyományok bemutatása ‐ Magyarországon és a 

célnyelvi országokban 

 Iskolatípusok, vizsgák, végzettséget igazoló dokumentumok 

leírása – Magyarországon és a célnyelvi országokban 

7.10.4. Terjedelme 50 óra 

7.10.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.10.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.10.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.11. Tananyagegység 

7.11.1. Megnevezése  B2.4 modul 
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7.11.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.11.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Kérdőszórend 

 Segédigék (B2.1.‐B2.3.) szóban történő használata 

 The + középfok…the + középfok 

 Befejezett folyamatos jelen idő / befejezett jelen idő 

 Melléknevek: fokozás, sorrend 

 Befejezett múlt idő / befejezett folyamatos múlt idő 

 So / such that szerkezet 

 Határozói mellékmondatok 

 Befejezett jövő idő / befejezett folyamatos jövő idő 

 Feltételes mondatok: 0., 1., 2. típus 

 

Témakör, szókincs: 

 Személyes információ, interjún való részvétel 

 Betegségek, sérülések 

 Divat, ruhadarabok, öltözködési szokások 

 Utazás repülővel 

 Generációk jellemzői 

 Időjárás, évszakok 

 Környezetvédelem 

 Veszélyhelyzetek 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Információkérés ‐ közvetlen és közvetett kérdések 

 Segédigék 

 Cselekvések összehasonlítása 

 Jelen idejű cselekvések, események bemutatása (szokásos, a 

beszéd pillanatában zajló, a jelenben még tartó, befejezett, de a 

jelenre hatással lévő) 

 Tulajdonságok, jellemzők felsorolása megfelelő sorrendben 

 Jelen idejű cselekvések, események bemutatása (előidejűség 

kifejezése, több múltbeli cselekvés időrendi sorrendjének 

kifejezése) 

 Határozók megfelelő használata ‐ sorrend 

 Interjúban való részvétel, személyes információk közlése 

 Betegségek, sérülések, kezelések leírása 

 Öltözködési szokások 

 Repülőutak során előforduló szituációkban való részvétel 

 Élethelyzetek, generációk szokásainak bemutatása 

 Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók, 

környezetszennyezés, globális felmelegedés, üvegházhatás 

ismertetése 

 Veszélyhelyzetek esetén szükséges teendők értelmezése 

7.11.4. Terjedelme 50 óra 

7.11.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.11.6. Gyakorlati órák száma -- 
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7.11.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.12. Tananyagegység 

7.12.1. Megnevezése  B2.5 modul 

7.12.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.12.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Feltételes mondatok: 3., vegyes típus 

 I wish, if only + egyszerű múlt idő / would / befejezett múlt idő 

 Főnévi igenév / ige + ‐ing (gerund) 

 Célhatározói‐, okhatározói mellékmondatok 

 Would rather, had better 

 Used to, be used to, get used to 

 Segédigék múlt idejű alakjai: must, might/may, should, can’t, 

couldn’t + have 

 Érzékelést kifejező igék 

 

Témakör, szókincs: 

 Érzések, félelmek kifejezése 

 Érzések kifejezése: ‐ed, ‐ing végződésű melléknevek 

 Szórakozás: zene 

 Alvási szokások, egészséges életmód 

 Emberi kapcsolatok: vita barátok között, partnerkapcsolatban 

 Az emberi test 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Lehetetlen feltételek kifejezése 

 Óhaj kifejezése 

 Cselekvések céljának, okainak kifejezése 

 „Used to, be used to, get used to” értelmezése és megfelelő 

használata 

 Főnévi igenév, gerund, bare infinitive megfelelő használata 

kifejezésekben 

 Érzékelés kifejezése 

 Érzések, állapot kifejezése 

 Félelmek kifejezése 

 Zenei irányvonalak, kedvenc zenei műfaj, előadó, együttes 

bemutatása 

 Egészséges életmód – alvási szokások 

 Emberi testrészek, belső szervek, azok működésének leírása 

 Emberi kapcsolatok – barátok, közösségek 

7.12.4. Terjedelme 50 óra 

7.12.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.12.6. Gyakorlati órák száma -- 
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7.12.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.13. Tananyagegység 

7.13.1. Megnevezése  B2.6 modul 

7.13.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.13.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek: 

 Szenvedő szerkezet 

 It is said that…, He is thought to… szerkezetek 

 Műveltető szerkezet: have sg done, get sy to do 

 Függő beszédben használt igék 

 Határozói mellékmondatok: cél‐, ok‐, módhatározói 

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Előtagok (prefixes), utótagok (suffixes) 

 All, every, both, none 

 Névelők: a, an, the, ‐ 

 

Témakör, szókincs: 

 Bűnügyek, bűncselekmények 

 A média: televízió, rádió, sajtó – hírek, műsorok, hirdetések 

 Reklámok, üzleti élet 

 Nagyvárosok jellemzői, életmód 

 Tudomány és technika 

 A szó hatalma 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Tények, események, cselekvések hangsúlyozása szenvedő 

szerkezet használatával 

 Szolgáltatások igénybevétele 

 Rábeszélés – annak elérése, hogy más személy megcsináljon 

valamit 

 Információk közlése harmadik személy részére 

 Cselekvések céljának, okának kifejezése 

 Cselekvések, események módjának kifejezése 

 Mennyiségek meghatározása 

 Előtagok (prefixes), utótagok (suffixes) megfelelő használata 

 Névelők, névmások megfelelő használata 

 Múltbeli, jelenbeli, jövőbeli események, cselekmények 

elmesélése, leírása 

 Média – hírek, bejelentések értelmezése 

 Üzleti élet – piaci szereplők bemutatása 

 Tudomány és technika – tárgyak, eszközök jellemzői, 

használatuk leírása 

7.13.4. Terjedelme 50 óra 

7.13.5. Elméleti órák száma 50 óra 
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7.13.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.13.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.14. Tananyagegység 

7.14.1. Megnevezése  C1.1 modul 

7.14.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.14.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Igeidők áttekintése 

 Ige: get 

 Szövegösszekötő elemek: határozók és kifejezések 

 Következtetés kifejezése: can’t, must, may, might 

 Inverzió 

 

Témakörök, szókincs: 

 Egyén és család, család és társadalom 

 A munka és a tanulás világa 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Személyes és visszaható névmások használata 

 Elbeszélő igeidők megfelelő használata, gyermekkori emlékek 

elbeszélése, visszaemlékezések 

 Szövegösszekötő elemek (ok, okozat, cél) 

 Szókapcsolatok, fogalmak és azok képzése 

 Következtetés és spekuláció 

 Vita és egyetértés, saját vélemény kifejtése és hangsúlyozása 

 Házasság intézményének problémái, következményei, családi 

pótlék, az állami gondozás. válás, személyiség‐típusok 

 Pályaválasztás, pályamódosítás, a felsőoktatási intézményekbe 

való bejutás feltételei, külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra, 

az élethosszig tartó tanulás, karrier, nők a vezetésben 

7.14.4. Terjedelme 50 óra 

7.14.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.14.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.14.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.15. Tananyagegység 
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7.15.1. Megnevezése  C1.2 modul 

7.15.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.15.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Ige: get 

 Szövegösszekötő elemek: határozók és kifejezések 

 Következtetés kifejezése: can’t, must, may, might 

 Engedély, kötelesség kifejezése 

 Inverzió 

 

Témakörök, szókincs: 

 Tömegkommunikációs eszközök és kapcsolattartás korunkban, 

sajátos nyelvezet 

 Az angol nyelv kialakulása, története, brit és amerikai angol 

 Magyarország és a célnyelvi országok történelme, politika, 

törvényhozás, kultúra 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Szinonimák, változatos szóhasználat 

 Kifejezések, szerkezetek megfelelő használata (get, határozók, 

stb.) 

 A bizonytalan információ közlésének módja 

 Mondanivaló nyomatékosítása 

 Engedély, kötelesség kifejezése 

 Irodalmi és történelmi szövegek értelmezése, hosszabb szöveg 

feldolgozása, szövegelemzés 

 Kritika, esszé írása, valóság és fikció, vázlatírás 

 Magyarország és a célnyelvi országok legfőbb történelmi 

eseményeinek bemutatása 

 Magyarország és a célnyelvi országok politikai 

berendezkedésének leírása 

 Magyarország és a célnyelvi országok kultúrájának bemutatása 

7.15.4. Terjedelme 50 óra 

7.15.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.15.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.15.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.16. Tananyagegység 

7.16.1. Megnevezése  C1.3 modul 

7.16.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.16.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 It seems that…, it seems to… szerkezet további igékkel 

 Feltételes mondatok: 3. típus 

 I wish, if only… 
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 Ige + tárgy + főnévi igenév / ‐ing 

 

Témakörök, szókincs: 

 Szórakozás ‐ hagyományos művelődési, szórakozási formák, 

zene: cigányzene, népzene, klasszikus‐ és popzene, zeneoktatás, 

képzőművészet, művészeti nevelés, társas összejövetelek az egyes 

korosztályokban 

 Idő és pénz – gazdaság, tőzsde 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Személytelen szerkezetek használata 

 Lehetetlen feltétel és óhaj kifejezése 

 Érzés kifejezése 

 Szóképzés: melléknevek, főnevek, igék 

 Kifejezések ‐ főnévi igenév / gerund 

 Magyarország és a célnyelvi országok kultúrájának, 

képzőművészetének bemutatása 

 Magyarország, a célnyelvi országok és az EU gazdaságának 

bemutatása 

7.16.4. Terjedelme 50 óra 

7.16.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.16.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.16.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10.pont 

7.17. Tananyagegység 

7.17.1. Megnevezése  C1.4 modul 

7.17.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 
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7.17.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Érzést kifejező igék 

 Gerund / főnévi igenév 

 Jövőbeli tervek, elintéznivalók 

 

Témakörök, szókincs: 

 Egészségügy, sport, időjárás ‐ egészségvédelem, az egészséges 

életmód feltételei és magyarországi lehetőségei, betegség, 

orvosnál, társadalombiztosítás, egészségügy, orvostudomány, 

civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, 

természetgyógyászat, gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak, a 

dohányzás, ital, kábítószerek terjedése, alkoholizmus okai és 

következményei, a sport szerepe az egészség megőrzésében és 

nevelésben, sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a 

célországokban 

 Utazás külföldre és a célnyelv országaiba ‐ külföldi utakon 

szerzett tapasztalatok és élmények, ismerkedés a célnyelv 

országával, annak kultúrájával, a hazaitól eltérő hagyományok és 

szokások, az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei, 

tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a légkörről, a mienktől 

eltérő politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, 

gazdasági helyzetről, munkaerkölcsről, stb. 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Jövőbeli tervek ismertetése 

 Kifejezések : gerund / főnévi igenév 

 Érzés kifejezése 

 Gyógymódok leírása 

 Jelzők és vonzatok használata 

 Elöljárók: hely, irány kifejezése 

 Magyarország és a célnyelvi országok nevezetességeinek, 

földrajzi jellemzőinek bemutatása 

 Információkérés 

 Panaszlevél írása 

 Elbeszélő igeidők megfelelő használata 

 Szövegösszekötő elemek (ok, okozat, cél) 

7.17.4. Terjedelme 50 óra 

7.17.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.17.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.17.7 A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.18. Tananyagegység 

7.18.1. Megnevezése  C1.5 modul 

7.18.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 
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7.18.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 Összetett főnevek 

 Birtokviszony 

 Hangsúlyozás 

 

Témakörök, szókincs: 

 Természet, környezet, élővilág 

 Ételek, főzés, a helytelen táplálkozás következményei, magyar 

konyha, összehasonlítva más országok konyhájával viselkedés 

étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások 

Magyarországon és külföldön 

 Éttermek, vendéglők, önkiszolgálás itthon és külföldön 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

 Szókapcsolatok, fogalmak és azok képzése 

 Vélemény kifejtése és megcáfolása 

 Érvek és azok bevezetése 

 Hosszabb újságcikk feldolgozása 

 Hírek, információk értelmezése, tömörítése és közvetítése 

 Magyarország és a célnyelvi országok élővilágának bemutatása 

 Szolgáltatások igénybevétele 

 Hangsúlyozás: fordított szórend 

 Gyakran összekevert szavak 

 Az egyes szófajok hangsúlyozási szabályai 

7.18.4. Terjedelme 50 óra 

7.18.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.18.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.18.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.19. Tananyagegység 

7.19.1. Megnevezése  C1.6 modul 

7.19.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.19.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek: 

 A C1.1., C1.2., C1.3., C1.4., C1.5. modulok követelményeinek 

áttekintése, ismétlése. 

 

Témakörök, szókincs: 

 A C1.1., C1.2., C1.3., C1.4., C1.5. modulok követelményeinek 

áttekintése, ismétlése. 

 

Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek : 

A C1 szinten elsajátított ismeretek alapján : 

 Képes legyen világosan és megfelelő stílusban kifejezni magát az 

általános, tanulmánnyal, szakmával és szabadidővel kapcsolatos 
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témák széles körében anélkül, hogy mondanivalóját korlátoznia 

kellene. 

 Folyamatosan magas szintű nyelvtani helyességet tud 

fenntartani; ritkán vét hibát, de ezek sem feltűnőek, és általában 

egyből ki is javítja őket. 

 Folyékonyan és természetes módon, szinte erőfeszítés nélkül 

tudja kifejezni magát. A természetes, gördülékeny beszédben 

csupán egy fogalmi szempontból nehéz téma akadályozhatja. 

 A könnyedén rendelkezésére álló kommunikációs esz‐ közök 

széles köréből kiválasztja a megfelelő fordulatokat megjegyzései 

bevezetésére annak érdekében, hogy átvegye vagy meg tudja 

tartani a szó jogát, vagy a többi beszélő gondolataihoz ügyesen 

hozzákapcsolja saját hozzászólását. 

 Világos, gördülékeny, jól szerkesztett beszéd létrehozására 

képes, jól használja a szervezőelemeket, kötőelemeket és kohéziós 

eszközöket. 

7.19.4. Terjedelme 50 óra 

7.19.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.19.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.19.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

8. Csoportlétszám   

8.1. Maximális csoportlétszám (fő)   15 fő 
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9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

A képzés során: folyamatosan, az egyes tanórák alatt házi feladat ellenőrzése, egyéni és csoportos 

írásbeli és szóbeli számonkérések 

Az egyes modulok végén: záróvizsga, ami akkor sikeres, ha az eredménye minimum 60%-os  

 

A modult záró vizsga követelményei: 

Megszerezhető minősítés: Megfelelt / Nem megfelelt. 

Értékelés: Megfelelt: 60%-100%, Nem megfelelt: 0-59%. 

A teljesítmény-értékelő feladatsort a képző intézmény állítja össze. 

 

A modulzáró vizsga a modul tananyagához és céljaihoz (kimeneti feltételeihez) igazodva kerül 

összeállításra. Írásbeli és szóbeli részből áll, ezen belül az írásbeli rész a nyelvi készségeket, a 

szövegértést és az írásbeli produkciót/interakciót, a szóbeli rész a beszédértést és a szóbeli 

produkciót/interakciót méri.  

A modulzáró vizsgára az utolsó foglalkozáson kerül sor. 

  

10. A képzés zárása 
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10.1 A képzés elvégzéséről 

szóló igazolás  és 

tanúsítvány 

kiadásának feltételei 

Tanúsítvány kiállításának feltételei: 
A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 16/2014. (IV.4.) 

NGM rendelet 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételei 

: 

1) Az intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres – 

„Megfelelt” minősítésű – teljesítése. „Megfelelt” minősítés 

megszerzésének feltétele az egyes modulok záróvizsga 

követelményeinek összesen min. 60%‐os teljesítése (írásbeli vizsga: 

min. 60%, szóbeli vizsga: min. 60%)  

2) Modulonként meghatározott óraszám legalább 80 %‐án való 

részvétel. 

Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során 

egy modul valósul meg, a modulzáró vizsga a képzést záró 

vizsgának minősül. A sikeres, „Megfelelt” minősítésű képzést záró 

vizsga és a modul óraszámán való 80%‐os részvétel alapján az 

intézmény tanúsítványt állít ki a képzés során megszerzett nyelvi 

képzettségi szintről. 

Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során 

egymást követően több modul valósul meg, az utolsó modult követő 

modulzáró vizsga minősül a képzést záró vizsgának. Ebben az 

esetben is a tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres köztes 

írásbeli és/vagy szóbeli modulzáró vizsgák és modulonként 80%‐os 

részvétel. Azonban a képzésben résztvevő kérésére az intézmény a 

tanúsítványt a fenti feltételek alapján modulonként is kiállíthatja. 

 

Igazolás kiállításának feltételei: 
A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való 

részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a képzésben 

résztvevő nem teljesítette a képzési programban meghatározott 

képzést záró vizsga követelményeit (írásbeli vizsga min. 60%, 

szóbeli vizsga min. 60%). 

Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a felnőttképzési 

szerződésben rögzített képzés során a résztvevő hiányzásának 

mértéke nem haladja meg a 20%‐ot. Egy képzés során egy 

megvalósuló modul esetén a modul óraszámának 20%‐át, több 

modul egymást követő megvalósulása esetén modulonként 

meghatározott óraszámok 20% százalékát. 

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
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11.1 Személyi feltételek A 393/2013. (XI.12) Korm. rendelet 16.§ (7) bek. ca.) és (7a) 

szerint meghatározott személyi feltételek biztosítása: a képzési 

program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség, vagy 

nyelvtanári végzettség és a képzési program szerinti nyelvből 

”KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret.  

A képzési program óraszámának maximum ötven 

százalékában anyanyelvi oktató alkalmazható, aki a 

tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos 

vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét 

évfolyamon elvégezte és rendelkezik felsőfokú végzettséggel.  

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

személyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor 

éppen érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.2 Személyi feltételek 

biztosításának módja 

A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (9) b) pontjában 

meghatározott módon. Az oktató rendelkezik: 

munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató 

alkalmazását bizonyító más szerződéssel 
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11.3 Tárgyi feltételek A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. a.) - e.) és 

g.) pontjában és a kormányrendelet 1. melléklet II/3. 

pontjában szereplő tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Képzési helyszínenként legalább 1 nyelvi szaktanterem az 

alábbiak szerint: 

- tantermenként a résztvevők létszámának 

megfelelően min. 1,5 m2/fő alapterület 

- tantermenként a résztvevők létszámának 

megfelelően tanulóasztalok, székek vagy írólapos 

székek 

- tantermenként 1 db tanári asztal, 1 db tanári szék 

- tantermenként 1 tábla vagy flipchart 

- 1 db hangrögzítő és -lejátszó eszköz (pl. 

magnetofon, CD író-olvasó) 

- legalább 1 WC helyiség (az egy időben jelen lévő 

résztvevői létszám figyelembevételével). 

Szükség szerint: 

- Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy 

eszközök 

- Álló és mozgóképvetítő eszköz 

- Nyelvoktató szoftverek 

 

Intézményenként: 

- egy adminisztrációs iroda és irattár. 

- egy ügyfélszolgálati helyiség vagy pult,  

(Az elérhetőségének jelzése minden képzési helyszínen 

kötelező.) 

- legalább egy fénymásoló 

- legalább 1 számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal. 

 

A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az 

érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 

eszközzel, felszereléssel. 

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

tárgyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor 

éppen érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.4 Tárgyi feltételek 

biztosításának módja 

Bérleti szerződéssel vagy tulajdoni lappal igazoltan az elméleti 

tananyagegységek oktatására alkalmas, a 393/2013.(XI.12) 

Korm. rendelet 1. melléklet II/3. pontjában szereplő tárgyi 

feltételekkel rendelkező oktató terem. 

11.5 Egyéb speciális feltételek nincs ilyen feltétel 

11.6 Egyéb speciális feltételek 

biztosításának módja 

nem releváns 
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11.7. Egyéb tárgyi feltételek A tanuláshoz szükséges taneszközöket (tankönyv, 

gyakorlókönyv, jegyzetfüzet, írószer, szótár) a képzésben részt 

vevők maguk biztosítják. A beszerzésben a képző intézmény a 

résztvevők számára segítséget nyújthat 

 

 

Minősítés helye:                                 Minősítés dátuma:  

       Keszthelyi Mónika               ....................................................................... 

 Szakértő neve          Intézmény képviselőjének aláírása 

       F0435, A-166/2014                                         ....................................................................... 

  Szakértő felnőttképzési szakértői vagy     Szakmai vezető aláírása 

 a felnőttképzési programszakértői nyil- 

vántartásban szereplő nyilvántartási száma 

 

...................................................................... 

    Szakértő aláírása  

 

 

Szakértői vélemény 

 

A képzési programot a 393/2013 (XI. 12.) kormányrendelet 14.§-a értelmében szakértői előminősítés 

céljából megvizsgáltam. A képzési program a 2013. évi LXXVII. Törvény 1.§ (2) bekezdés c) pontja 

szerinti általános nyelvi képzési program és megfelel az Angol C2 1 1 048 számú 

programkövetelménynek. (Így a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 1. sz. mellékletében előírt KER 

szintekhez rendelt moduloknak/tananyagegységeknek és az abban meghatározott óraszámoknak is, 

valamint az Fktv 12.§-ában leírt követelményeknek.) A program egyes moduljaiban meghatározott 

tartalom elsajátítható az adott időtartam alatt, a leírt kompetenciák megszerezhetőek a programban 

meghatározott módon, valamint a személyi és tárgyi feltételek és azok biztosítása is megfelelő. 

 

        …………………………………………… 

         A szakértő aláírása 

 

 

 


